Politiezone
Beringen/Ham/Tessenderlo
PZ 5373

Zonaal Veiligheidsplan
2020 - 2025
'Gezonde ambitie in een politielandschap in beweging'

2

Inhoud
VOORWOORD										 5
INLEIDING											 7
1

WIE ZIJN WE ?										 9

2

WAAR STAAN WE VOOR ?								15

3

WAT ZIEN WE IN DE OMGEVING ?							

16

3.1 Interne ontwikkelingen
- De reorganisatie Meer Blauw Slimmer op Straat					
16
- Meer blauw op straat?								17
- Medewerkers										19
- Beoordeling politieoptreden door de bevolking						
20
- Financiële situatie									21
3.2 Externe ontwikkelingen
- Evoluties op het vlak van criminaliteit							
23
- Evoluties op het vlak van verkeersveiligheid						
24
- Beoordeling veiligheid door de bevolking						
26
- Interventie- en werkdruk								27
- Bevolkingsevolutie en bevolkingsratio Limburgse politiezones				
28
- Lokale en federale politie: communicerende vaten					
29
- Projecten en innovatie								31
- (Alternatieve) handhaving								33
- Schaalvraagstuk									35

4

WAT VERWACHTEN DE STAKEHOLDERS ?					

37

5

WAAR GAAN WE VOOR ?								39
Strategische doelstelling 1 - Aandacht voor de veiligheidsproblemen inbraken,
intrafamiliaal geweld en verkeersonveiligheid						41
Strategische doelstelling 2 - De ambitie van meer blauw op straat waarmaken voor
de aanpak van drugs- en overlastproblemen							43
Strategische doelstelling 3 - Slim en efficiënt op straat opereren				

44

Strategische doelstelling 4 - In partnerschap streven naar een geloofwaardige
handhaving											45
Strategische doelstelling 5 - Een antwoord geven op de vraag of samen grootser is		

46

6

WAT DOEN WE NOG MEER ?							47

7

HOE VOLGEN WE DIT OP ?								48

8

BIJLAGEN										49

3

444

Voorwoord
Voorwoord

55

66

inleiding
Dit zonaal veiligheidsplan
Tessenderlo de prioritaire

geeft in hoofdstuk 5 voor de politiezone Beringen/Ham/
beleidsdoelstellingen weer voor de beleidsperiode 2020-2025.

De keuze voor de strategische doelstellingen komt
tot stand vanuit de in hoofdstuk 2 geformuleerde
visie en baseert zich enerzijds op de in hoofdstuk 3
weergegeven resultaten uit de omgevingsanalyse
en anderzijds op de in hoofdstuk 4 geformuleerde
verwachtingen van de verschillende stakeholders.
De aangehaalde omgevingsanalyse geeft een beeld
van de belangrijkste ontwikkelingen en trends die
zich zowel interne als extern voordoen. Het bevat
volgende elementen:
• De resultaten van de reorganisatie Meer Blauw
Slimmer op Straat en de mate waarin het lukt om
de aanwezigheid op straat te verhogen.
• De bevindingen van de medewerkers.
• De beoordeling van de bevolking over de veiligheid
in de politiezone en het politieoptreden.
• De evoluties op het vlak van criminaliteit en
verkeersveiligheid.
• Het resultaat van de prioriteitenmatrix.
• Duiding van de financiële situatie.
• Duiding van de interventie- en werkdruk.
• Duiding van de bevolkingsevolutie en de
bevolkingsratio’s.
• Schets van de belangrijke ontwikkelingen op het
vlak van politiesamenwerking en handhaving.
Hoofdstuk 6 geeft daarnaast een overzicht van nog
andere belangrijke voornemens die in de komende
beleidsperiode (blijvend) worden waargemaakt.
Voor wie snel wil weten wat de komende
beleidsperiode in petto heeft, kan best onmiddellijk
de hoofdstukken 5 en 6 doornemen. Als men meer
duiding wil bij de achtergrond van deze keuzes
kunnen de hoofdstukken 3 en 4 hierbij helpen.
In hoofdstuk 1 wordt bovendien een korte
profielschets van de politiezone gegeven evenals
de belangrijkste info over de werkingsnormen en
de dwingende opdrachten en taken van federale
aard. Samen met de bijlage geeft dit een hoop
achtergrondinformatie ter ondersteuning van dit
zonaal veiligheidsplan.
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1. wie zijn we?
In dit hoofdstuk geven we een korte profielschets van onze politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo. Het
wil de zone op bondige wijze situeren binnen het (Limburgse) politielandschap en een aantal kenmerken
beschrijven. Deze schets heeft niet de pretentie van volledigheid, maar moet eerder bekeken worden als
een zinvolle hulp om enerzijds te weten wie we als politiezone zijn en anderzijds het ruimer kader te vatten
waarbinnen de keuzes worden gemaakt met al zijn mogelijkheden en beperkingen.
Situering

Toeristische en recreatieve aspecten

De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo situeert
zich geografisch in het westen van Limburg, grenzend
aan de provincies Antwerpen en Vlaams Brabant.
Kenmerkend is de uitgestrektheid van het gebied,
met zeven dorpskernen (Beringen, Beverlo, Koersel,
Paal, Kwaadmechelen, Oostham, en Tessenderlo)
en enkele kleinere bewonerskernen, op een totale
oppervlakte van ruim 162 km².

Het grondgebied wordt naast de bebouwde kernen
getypeerd door uitgestrekte groene zones en een
aantal kenmerkende natuurgebieden (Vallei van de
Zwarte Beek en Gerhagen).
Binnen de drie gemeenten is er een uitgebreid
netwerk aanwezig van toeristische fietspaden.
Tevens lokken onder meer de be-MINE-site (retail,
recreatie en horeca), het Fonteintje en de Paalse
Plas in Beringen heel wat bezoekers. Tessenderlo
heeft een actief centrum en bezit met de Zwarte
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Markt op zondag een regionale publiekstrekker.
Momenteel speelt de voetbalploeg KVV Thes Sport
Tessenderlo in de eerste klasse amateurs. Verder
worden er jaarlijks diverse grote festiviteiten
georganiseerd, zoals de Mijnhappening, Looi
Feest en Paal op Stelten. Binnen de politiezone
vinden ook af en toe grote sportevenementen
plaats zoals wielerwedstrijden of veldritten.
Aspecten van mobiliteit
In
de
omgeving
liggen
verschillende
bedrijventerreinen. De industriezones zijn over
het algemeen goed ontsloten via de E313 en het
Albertkanaal. Ook ligt de verkeerswisselaar ‘het
Klaverblad’ in Lummen in de nabije omgeving
van de zone. Dit alles gaat gepaard met een
drukke verkeersstroom op de verschillende
verbindingswegen, waaronder vrij veel zwaar
vervoer, en dit niet enkel tijdens de spitsuren.
In de gemeentes van de politiezone zijn er veel
scholen gevestigd. Er zijn dus dagelijks ook heel wat
zwakke weggebruikers op de baan.
Sociaaleconomische aspecten
Op economisch vlak zijn er verschillende bedrijven
en handelszaken binnen de politiezone en is er een
groeiende werkgelegenheid. Het bedrijventerrein
Ravenshout, het tweede grootste van Limburg,

ligt centraal in de politiezone gespreid over de drie
gemeenten. Binnen de politiezone zijn er tevens
verschillende Seveso-plichtige bedrijven, waarvan
het grootste deel valt onder de categorie ‘Hoge
drempel’ (zie bijlage 1).
Qua herkomst en nationaliteit, arbeidsmarkt en
armoede zijn er verschillen merkbaar tussen de drie
gemeenten van de politiezone die kunnen worden
geraadpleegd in bijlage 2. Meer vergelijkende
gegevens zijn ook beschikbaar op de website www.
Limburg.incijfers.be van de provincie Limburg.
In een studie van 2018 van het Steunpunt D&A
van de Provincie Vlaams-Brabant, uitgevoerd
met de ondersteuning van de KULeuven rond
de uitrustingsgraad van de Vlaamse gemeenten,
krijgen Beringen en Tessenderlo de typologie ‘zeer
goed uitgerust’ mee, terwijl dit voor de gemeente
Ham ‘matig’ is; hetgeen natuurlijk ook in de lijn
ligt van de verstedelijkingsgraad van de gemeente.
Ook Belfius heeft in een studie van 2018 de gemeenten
statistisch ingedeeld volgens sociaaleconomische
clusters met een
aantal gemeenschappelijke
kenmerken. De agglomeratiegemeente Beringen valt
hierbij onder de cluster van ‘gemeente met groter
bevolkingsaantal en economische activiteit’, de
gemeente Tessenderlo in de cluster van ‘gemeente

BRON: Studie Vlaams-Brabant rond de Uitrustingsgraad van de Vlaamse gemeenten 2018
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BRON: Stabel, bewerking Statistiek Vlaanderen

met economische activiteit en vergrijzende
bevolking’, terwijl de landelijke gemeente Ham in
de groep staat van ‘woongemeente met toenemend
aantal jongeren’. Iedere gemeente kent voor de
toekomst hierdoor ook een aantal specifieke
uitdagingen.
Demografische aspecten
Het totale bevolkingsaantal in de politiezone
bedraagt in 2019 bijna 76.000 inwoners. De
bevolkingsdichtheid is met 468 inwoners per km²
voor Limburg hoog te noemen.
De bevolking is ook sterk gestegen in de laatste jaren.
Voor de periode van 2010-2019 gaat het in Beringen
om +8,4%, Ham +6,5% en Tessenderlo +5,2%.
De politiezone bevindt zich op dit vlak dan ook bij de

sterke groeiers in het Vlaams Gewest.
Personeelsformatie
Via de personeelsformatie en het organogram
probeert de politiezone vorm te geven aan de
aanpak van de in het zonaal veiligheidsplan
opgenomen doelstellingen en het Meer Blauw
Slimmer op Straat-verhaal. Het formuleert ook
een antwoord op de problemen die door de
medewerkers werden aangehaald met betrekking
tot de operationele opvolging van het politiewerk op
het terrein en het bewaken van een aanvaardbare
arbeidstijdsorganisatie. Belangrijk is ook dat het
knelpunten wegwerkt die werden aangekaart naar
aanleiding van de in 2015 uitgevoerde psychosociale
enquête.
De personeelsformatie voorziet vandaag in volgende
operationele personeelsleden: 1 HCP, 4 CP, 20 HINP
en 79 INP. Op vlak van CALog-personeel gaat het om:
2 A, 7 B, 10 C en 2 D. In navolging van de opmaak
van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 is een
bijkomende kaderuitbreiding voorzien van 7 INP en
1 HINP voor de minimale opvang van de bijkomende
noden. Vooraleer nog verder keuzes te maken in het
kader van de personeelsformatie wenst het bestuur
eerst de toekomstige ontwikkelingen af te wachten
aangaande het vormen van een groter geheel in de
vorm van een samenwerkingsverband, associatie of
fusie.
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De werkingsnormen en de dwingende opdrachten
en taken van federale aard

zetten dan te zorgen voor minimaal 12 uur per dag
fysiek onthaal in het hoofdgebouw.

De lokale politiediensten hebben als opdracht
in te staan voor de basispolitiezorg en sommige
politieopdrachten van federale aard. Om een
gelijkwaardige
minimale
basispolitiezorg
te
garanderen in alle politiezones moet de lokale politie
voldoen aan de opgelegde minimale werkingsnormen
en bepaalde dwingende opdrachten en taken van
federale aard. In bijlage 3 is het overzicht opgenomen.

Uit analyses in het verleden bleek namelijk dat het
aantal telefonische contactnames en meldingen aan
het loket zich door de week concentreren tussen 8
en 21 uur en in het weekend voornamelijk tussen 9
en 17 uur, met een bijkomende kleine piek tussen 18
en 19 uur.
Daarenboven vindt 76% van de respondenten in het
kader van de in 2018 uitgevoerde bevolkingsbevraging
dat de politiediensten van de eigen politiezone (heel)
gemakkelijk te contacteren zijn. Slechts een beperkt
deel geeft aan dat ze dit moeilijk (5,8%) of heel
moeilijk (0,78%) vinden.
De huidige openingsuren blijven dan ook behouden.

De politiezone voldoet aan de vooropgestelde
normen en verwachtingen, behoudens deze rond het
aantal uren minimaal fysiek onthaal in het centraal
onthaalpunt. De politiezone kiest er immers voor
om de beperkte beschikbare capaciteit anders in te

Hoe makkelijk of moeilijk zijn de politiediensten
van de eigen zone te contacteren?

Heel
gemakkelijk

Gemakkelijk

Moeilijk

Heel moeilijk

Weet niet

18,10%

58,10%

5,80%

0,78%

17,22%

BRON: Veiligheidsmonitor 2018
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2. waar staan we voor?

ONZE MISSIE
Als fundamentele schakel in de
veiligheidsketen bieden wij onder
het gezag van onze overheden een
kwalitatieve gemeenschapsgerichte
politiezorg aan. Bijdragen tot een
veilige en leefbare omgeving is
onze zorg

ONZE VISIE
Met enthousiaste medewerkers, in een doorzichtige en
professionele organisatie, streven wij naar optimale tevredenheid
van burgers en overheden. Ons korps legt hierbij de nadruk op:
- zichtbaarheid en aanspreekbaarheid
- preventie, repressie en nazorg
- probleemoplossend werken in partnerschap
- continu verbeteren
- intern en extern gerichte communicatie
- flexibiliteit en polyvalentie
- gedurfd leiderschap

ONZE WAARDEN
Zeven richtlijnen voor ons denken en handelen: Permanent beschikbaar zijn we, Openheid
kenmerkt ons, Leren doen we voortdurend, Integriteit is onze levenshouding, Teamwork
is onze methode, Individuele verantwoordelijkheid nemen we, Empathie kenmerkt onze
dienstverlening

Als fundamentele schakel in de veiligheidsketen streven we vandaag een gemeenschapsgerichte politiezorg
na die gekenmerkt wordt door een grote aanwezigheid in het straatbeeld. Evenwel niet zomaar een presentie, maar een kwalitatieve aanwezigheid die tot stand komt dankzij de toewijding en inzet van gemotiveerde
medewerkers, het gebruik van moderne tools, een doelgerichte aanpak en de solide samenwerking met de
andere partners. Met deze mix streven we een gezonde veiligheidsambitie na die zowel realistisch, financieel
haalbaar als passend wil zijn voor de lokale veiligheidssituatie. Om de burger de politiewerking te geven die
ze verdient.
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3. Wat zien we in de omgeving?
Het vorige zonaal veiligheidsplan liep van 2014 tot 2019. Tijdens deze periode waren er een aantal interne en
externe ontwikkelingen en verschillende trends merkbaar die belangrijk zijn als kader voor het bepalen van
de nieuwe doelstellingen voor de beleidsperiode 2020-2025. In dit hoofdstuk worden deze ontwikkelingen
en trends die zich zowel intern als extern voordeden kort geschetst.

3.1 Interne ontwikkelingen
De reorganisatie Meer Blauw Slimmer op Straat
Na de samenvoeging van de voormalige politiekorpsen
in 2002 werd de organisatie in de loop van de tijd op
geregelde tijdstippen aangepast aan de gewijzigde
omstandigheden. Een belangrijke ingreep in dit kader
vond plaats in 2013 en kreeg de titel Meer Blauw
Slimmer op Straat mee. De dispatching van de ploegen
gebeurde hierna niet meer in eigen beheer, maar
wel door het CIC. Ook de 24/24-uur en 7/7-dagen
onthaalfunctie voor het publiek werd afgebouwd.
Deze ingreep was ingegeven door de in 2011
voorliggende besparingsopdracht. De noodzakelijke
herstructurering focuste zich vervolgens op de
doelstelling om ‘meer blauw slimmer op straat’ te
krijgen binnen een gezond financieel beleid.
Binnen de reorganisatie werd capaciteit van de
operationele binnendiensten en het leidinggevend
kader zoveel als mogelijk verschoven naar de
buitendiensten en het basiskader. Tevens werd er
meer ingezet op technologische vernieuwing.

Ook na 2013 volgden er regelmatig kleinere
en grotere bijsturingen in het kader van de
vooropgestelde doelen. Zo ook in 2015 en 2017.
De uitdagingen hierbij waren de volgende:
• Invoeren van duidelijke lijnen en aanspreekpunten
binnen de eerstelijnspolitie. Geen matrixstructuur
meer, maar wel werken met specifiek
toegewezen hoofdinspecteurs (HINP): HINP
Terreinondersteuning, HINP Onthaal, HINP Wijk,
HINP Gebiedsgebondenwerking (GGW) en HINP
Verkeer.
• Werken met duidelijke en afgelijnde takenpakketten
en verantwoordelijkheden (vb. een groep
medewerkers onthaal).
• Werken met een kleinere groep inspecteurs GGW
die ook regelmatig samen en actief als overlastploeg
aanwezig kunnen zijn op het terrein (van 12 INP naar
8 INP).
• Bijsturing inzet van de ploegen en dienstplanning
(flitsbeurten, dispositieven).
• Inzetbaarheid van de eerstelijnspolitie proberen
te verhogen via noodgedwongen flexibiliteit.

Evolu�e personeelsbestand opera�oneel personeel - aantal VTE's
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BRON: politie Beringen/Ham/Tessenderlo
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• Aanpak werklast via:
→→ introductie
opdracht/taak
van
HINP
Operationeel Coördinator om de HINP
Terreinondersteuning de ruimte te geven
om de interventieploegen op het terrein te
ondersteunen;
→→ extra personeelslid voor het Lokaal
Informatiekruispunt;
→→ extra inspecteur voor de wijkdienst.
• Inspelen op de extra verwachtingen:
→→ extra inspecteur voor de verkeersdienst
(snelheidscontroles);
→→ extra
bijkomende
inspecteur
als
hondengeleider;
→→ extra medewerker op het vlak van ICT.
Er werd ook ingezet op een goede informatiedoorstroming
en
allerlei
technologische
initiatieven met het doel om slimmer op straat
te kunnen opereren. Denk in dit kader maar aan:
briefingtool, Mobile Office, bewakingscamera’s,
ANPR, Sharepoint, Smartphonepolicy,... Een
deel van deze initiatieven zullen in de komende
periode hun volledige implementatie kennen.
Meer blauw op straat?
Eén van de belangrijkste doelen van de reorganisatie
Meer Blauw Slimmer op Straat bestond erin om de

operationele slagkracht op het terrein te verhogen.
Op een aantal vlakken is dit zeker gelukt, maar op
andere vlakken komt dit steeds meer onder druk te
staan. De beschikbaarheid van voldoende inspecteurs
en hoofdinspecteurs bepaalt immers in grote mate in
hoeverre de vooropgestelde planning kan worden
gerealiseerd en personeel hierdoor ook effectief
op straat aanwezig kan zijn. Zo is het enerzijds
duidelijk geworden dat het uit de interventieploegen
halen van de motards een zeer positieve invloed
heeft op de inzetbaarheid van deze inspecteurs
binnen hun specialisme. Ook het versterken van de
verkeersdienst met een inspecteur voor het uitvoeren
van snelheidscontroles heeft zijn positief effect. Het
korps slaagt er nu in om de minimale vooropgestelde
norm aan uren bemande snelheidscontroles
(zowel overdag als ’s nachts) te behalen.
De dienstplanning van het afgelopen jaar vertoont
echter ook een ander beeld, namelijk dat er op
bepaalde vlakken zeer frequent tot quasi structureel
problemen zijn met betrekking tot de invulling van de
voorziene dienst.
Dit uit zich voornamelijk op het vlak van het wegvallen
van de voorziene gebiedsgebondenwerking tijdens
de week: slechts 17% van de vroege diensten
en 41% van de late diensten vinden effectief
plaats. De noodhulpdiensten, ondersteuning van
de interventieploegen en meldkamerdiensten

Invulling diensten operationele dienstplanning 2018
Dienst
C-dienst OGP
B-deinst interven�e
C-dienst interven�e
Piekploeg (3de interven�eploeg op vrijdag en zaterdag)
Loket zaterdag
Planton zaterdag
A-dienst interven�e
A-dienst OGP
B-dienst OGP
Loket B-dienst
PLanton B-dienst
GGW weekend (+ ondersteuning interven�e)
Loket A-dienst
Planton A-dienst
Opera�oneel Coördinator
A-dienst meldkamer
B-dienst meldkamer
GGW 10-urendienst (week)
GGW 1 - (week)
BRON: politie Beringen/Ham/Tessenderlo
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Uren
Aantal geplande diensten Uitgevoerde diensten Uitvoeringsgraad (%)
22.00-06.15
104
104
100
14.00-22.00
365
365
100
22.00-06.00
365
365
100
14.00-22.00
365
365
100
09.00-17.30
52
52
100
09.00-17.30
52
52
100
06.00-14.00
365
362
99
06.00-14.15
365
362
99
14.00-22.15
365
362
99
12.00-20.30
261
256
98
261
255
98
12.00-20.30
20.00-06.00
52
50
96
07.30-16.00
261
250
96
07.30-16.00
261
250
96
08.00-16.30
261
225
86
06.00-1400
261
211
81
14.00-22.00
261
179
69
14.00-00.00
261
107
41
07.00-15.30
261
44
17

17
17

daarentegen worden quasi voor 100% ingevuld.
Verder stelt het opvangen van de door ziekte
weggevallen A en B-diensten de rest van de planning
op de proef. Bij ziekte van een inspecteur van een
interventieploeg (A- of B-dienst interventie) is immers
bepaald dat deze vervangen wordt door de voorziene
inspecteur van de meldkamer (A- of B-dienst
meldkamer). Deze inspecteur van de meldkamer
wordt op zijn beurt dan weer in eerste instantie
vervangen door de HINP Operationeel Coördinator
of door de HINP Terreinondersteuning in tweede
instantie. Het wegvallen van voorziene personen of
het moeten invullen van een andere dienst door de
inspecteurs GGW heeft natuurlijk een invloed op de
eigen werking.
De reden waarom de geplande diensten rond
de aanpak van lokale overlast- en criminaliteitsproblemen systematisch wegvallen kent meerdere
oorzaken die gecombineerd een structureel negatief
effect hebben:
1. Voor het opvullen van gaten binnen de
operationele diensten, wordt noodgedwongen
vaak geput uit de grootste groep binnen het
korps, namelijk: de groep inspecteurs van
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interventie. Het gaat hier dan om het tijdelijk
opvullen van langere afwezigheden binnen
bepaalde diensten die niet meer door de eigen
dienst kunnen worden opgevangen.
2. De vervanging van vertrekkend personeel kent de
laatste twee jaren een steeds moeilijker verloop.
Door de aanwervingskrapte en de verschillende
voorrangsregels voor andere politiediensten is er
een grote vertraging merkbaar in het opvangen
van de uitstroom. Een inspecteur die vertrekt,
kan niet binnen dezelfde tijd worden vervangen.
De aangeworven inspecteurs worden vaak ook
nog voor langere tijd tegengehouden door het
deficitaire korps van oorsprong. Daarnaast kent
ook het aantal beschikbare kandidaten een
dalende lijn. Dit betekent dat het aanvullen
van het contingent aan inspecteurs voor de
interventiedienst continue achterop hinkt.
3. De hoge interventiedruk maakt dat de twee
beschikbare interventieploegen om de nodige
steun vragen. Deze steun wordt onder meer
geleverd in de vorm van een derde ‘piekploeg’.
4. Deze piekploeg kan bij grote drukte worden
aangesproken om mee de noodhulp te verzekeren.
De laatste jaren is de roep om deze derde ploeg te
voorzien steeds luider geworden. Waar deze in het
verleden binnen de planning regelmatig wegviel,
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gaat het nu om een gegarandeerde dienst. Dit
is ook het geval voor de dienst GGW-weekend
wanneer onze politiezone in het kader van de
samenwerking met de politiezone HeusdenZolder één interventieploeg moet leveren in
het weekend. Dit om de eigen dienstdoende
interventieploeg van de nodige steun te voorzien.
Het voorzien van de nodige steun vraagt om de
nodige capaciteitsinzet die niet op andere momenten
kan worden gebruikt. Als er hierdoor bepaalde
diensten moeten wegvallen, wordt er in de huidige
omstandigheden systematisch gekeken naar de
GGW-diensten tijdens de week in combinatie met
het eventueel niet laten doorgaan van geplande
bemande snelheidscontroles uit te voeren door de
interventiedienst.
Medewerkers
Zoals hoger beschreven zijn er de afgelopen jaren heel
wat reorganisaties en veranderingen doorgevoerd
die de nodige impact hadden op het personeel. Eind
2015 is er in het kader van het Globaal Preventieplan
door de externe preventiedienst een enquête
psychosociale aspecten afgenomen. Hierbij werden
de resultaten van het korps vergeleken met een
representatieve groep voor de gemiddelde Vlaamse
werknemer.
Uit de enquête bleek dat er binnen de politiezone
sprake was van een verhoogde psychosociale
belasting. Volgende aandachtspunten komen hierbij
aan bod:
→→ Bij de hinderpalen scoorden de medewerkers
slecht voor work-life interference, werkdruk,
emotionele eisen, cognitieve eisen en
functieonzekerheid. Het verbeteren van deze
elementen vormt dus een aandachtspunt.
→→ Aangaande de hulpbronnen scoorde het korps
ongunstig op de aspecten: beslissingsruimte,
sociale steun van de leidinggevende, inspraak en
arbeidsorganisatie (structuur, systeem, strategie
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en cultuur).
→→ Er waren ook mindere scores voor: ‘pesterijen’.
Voor de andere elementen zoals geweld,
ongewenste intimiteiten en discriminatie was er
geen verschil met de referentiegroep.
→→ Aangaande de arbeidsomstandigheden kwam
een gemengd beeld naar voren ten opzichte
van de referentiegroep: enerzijds minder last
van té hoge of té lage temperaturen en van
fysieke inspanning, terwijl anderzijds het risico
om gezondheidsschade op te lopen alsook het
risico om het slachtoffer te worden van een
traumatische gebeurtenis dan weer beduidend
hoger liggen.
In navolging van de enquête werden er in
groepsvergaderingen en in een focusgroep samen
met de korpsleiding gezocht naar mogelijke
oplossingen.
Verschillende kleinere en grotere maatregelen
en structurele aanpassingen waren hiervan het
resultaat:
• maatregelen rond gegarandeerde steun van
‘eigen’ nachtploegen en GGW-ploeg op zaterdag
• regeling onthaalfunctie/wachtstreep
• bijkomende wijkagent voor Beringen en
herindeling van de wijken
• verduistering ramen combi's
• plaatsing soep- en maaltijdautomaat
• nota materialenbeheer
• optimalisatie interne infoborden
• nieuwe werkafspraken Salduz-verhoren
• aankoop wapenholsters ‘pancake’
• buitenbank
• kwaliteit koffie
• teambuildingsdag
• opwaardering functie terreinondersteuner
(meer op terrein)
• noodhulp aangestuurd door 6
terreinondersteuners
• telkens één HINP als aanspreekpunt voor Wijk,
GGW of Onthaal
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Beoordeling politieoptreden door de bevolking
Vorig jaar werd er in de politiezone een
representatieve bevolkingsbevraging uitgevoerd. De
belangrijkste resultaten van deze ‘Veiligheidsmonitor
2018’ zijn opgenomen in bijlage 4.
In het algemeen kunnen we spreken van een positieve
beoordeling van het politieoptreden.

manier waarop misdrijven worden vastgesteld
en aangepakt scoort merkbaar lager. Hier drukt
zo’n 45% zijn tevredenheid uit. De aanpak van
criminaliteit is natuurlijk niet uitsluitend de
verantwoordelijkheid van de lokale politie.
Tussen

de

gemeentes

zijn

verschillen

Mensen die (zeer) tevreden zijn over de werking van de poli�e

Mensen die (zeer) tevreden zijn over de werking van de politie

75,23%

HOUDING EN
GEDRAG

72,89%

59,45%

ALGEMENE
HET GOEDE
TEVREDENHEID VOORBEELD DAT DE
POLITIEMENSEN
GEVEN

Bijna 73% van de bevolking is (zeer) tevreden over
het werk van de politie in de eigen politiezone.
Ze zijn het meest tevreden over de houding en
het gedrag (75 %) en het minst tevreden over
de aanwezigheid van de politie op straat (44 %).
De resultaten leren ons ook dat 88% tevreden is
over de manier waarop burgers worden ontvangen
op het politiebureau. De tevredenheid over de

57,43%

55,84%

IEDEREEN OP
GELIJKE VOET
BEHANDELEN

INFORMATIE OVER
DE ACTIVITEITEN

44,89%

AANWEZIGHEID
IN DE STRAAT

BRON: veiligheidsmonitor 2018

merkbaar op het vlak van de scores inzake
het gemak waarmee de politie kan worden
gecontacteerd en het kennen van de wijkagent.
Een grote groep is ook van mening dat er (veel) te
weinig wordt gecontroleerd op snelheid en alcohol,
zo blijkt uit de resultaten op de vraag wat men
vindt van het aantal controles in de gemeente:
Aantal snelheidscontroles in uw gemeente

Veel te veel

Te veel

Voldoende

Te weinig

Veel te weinig

3,94%

7,69%

58,33%

19,73%

10,31%

Aantal alcoholcontroles in uw gemeente

Veel te veel

Te veel

Voldoende

Te weinig

Veel te weinig

1,28%

1,11%

57,56%

26,60%

13,45%

BRON: Veiligheidsmonitor 2018
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Financiële situatie
Eén van de doelstellingen van de reorganisatie in
2013 was om de politiezone financieel gezond te
maken en te houden. De financiële positie van de
politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo wordt door
Belfius in dit kader vaak als ‘atypisch’ bestempeld.
In hun financieel profiel wijzen ze erop dat de
politiezone bij de groep politiezones behoort die
minder dotatie per inwoner ontvangt in vergelijking
met de overgrote meerderheid van de overige
politiezones. Het atypisch karakter zit erin dat
dit zowel voor de federale dotatie als voor de
gemeentelijke dotatie opgaat (zie bijlage 5).
Deze vergelijking kan ook worden opgemaakt

voor de 14 Limburgse politiezones onderling. De
politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo ontving
van al de Limburgse politiezones in 2018 de laagste
federale toelage per inwoner, namelijk: 62 EUR. De
gemeentelijke toelage bedroeg 78 EUR per inwoner
(middenmoot). Opgeteld geeft dit voor de politiezone
in 2018 in totaal 140 EUR aan toelage per inwoner.
Er zijn in Limburg maar twee andere politiezones die
in hetzelfde jaar in totaal minder toelagen ontvingen
per inwoner, namelijk de politiezone Heusden-Zolder
(139 EUR) en de politiezone HANO (122 EUR).
Niettegenstaande deze bijdragen per inwoner
kent de politiezone een gezonde financiële situatie
en beschikt het over goede reserves, zo ook om
de stijging van de pensioenlasten op te vangen.

Ontvangen toelage per inwoner in 2018
600
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64
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64

74

75

175
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80
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75
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217

98

115
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103

121
129

58

55

0

Gemeentelijke toelage
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Federale toelage
per inwoner

Totale toelage
per inwoner
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3.2 Externe ontwikkelingen
Evoluties op het vlak van criminaliteit

BRON: Statistieken federale politie

De evolutie van het aantal geregistreerde misdrijven
kent binnen de politiezone over de jaren heen een
(licht) dalend verloop. In 2018 is wel weer een stijging
merkbaar.
Deze algemene ‘crime drop’ is niet alleen binnen onze
politiezone merkbaar, maar is eerder een algemeen
fenomeen (zelfs binnen West-Europa). Verschillende
redenen worden hiervoor aangehaald: betere
preventie, ANPR, betere beveiliging van woningen
of auto’s, jongeren blijven meer binnen, optreden
justitie, hot spot policing,…
Ook binnen onze politiezone stellen we deze algemene
evoluties vast. Natuurlijk kan dit sterk verschillen
per fenomeen. Zo steeg het aantal registraties van
misdrijven met een ICT/online-element zeer sterk
sinds 2008; met een record in 2018.

zijn aan een gewijzigd vervolgingsbeleid. Ook de
beschikbare politiecapaciteit speelt een belangrijke
rol. Denk maar aan de verschillende vormen van
zogenaamde haalcriminaliteit (vb. drugsbezit). Hoe
meer controles er naar sommige fenomenen worden
georganiseerd, hoe meer vaststellingen er ook
gebeuren.
Aantal feiten met ICT/online-element

In bijlage 6 zijn overzichten opgenomen van
verschillende fenomenen. Ieder fenomeen vertoont
zijn eigen evolutie en kent zijn eigen pieken. Het
gaat hierbij ook om het gegeven van ‘geregistreerde
criminaliteit’. Bepaalde fenomenen kunnen in de loop
van de tijd gedecriminaliseerd worden of onderhevig

BRON: Statistieken federale politie
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Evoluties op het vlak van verkeersveiligheid

Overleden
Zwaar gewond
Licht gewond
Totaal

2012
3
24
229
256

2013
1
15
201
217

2014
6
32
202
240

De evolutie van het aantal letselongevallen binnen
de politiezone kent over de jaren heen een wisselend
verloop.

2015
1
14
159
174

2016
7
15
146
168

2017
1
21
170
191

2018
3
21
208
232

BRON: politie Beringen/Ham/Tessenderlo

De weergave van de overige vaststellingen inzake
verkeer zijn opgenomen in bijlage 7.

De meerderheid van de ongevallen concentreren zich
op de drukke doorgangswegen en doen zich voor in de
ochtendspits en tijdens de namiddag, zo blijkt uit het
cijfermateriaal opgenomen in bijlage 7. Als we hier
ook kijken naar het aantal letselongevallen in 2018
per 10.000 inwoners, zien we dat er voor Limburg
gemiddeld 34 letselongevallen te noteren waren. De
score van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo
voor dat jaar is in vergelijking met de overige
politiezones in de buurt van het gemiddelde (het gaat
hierbij uitsluitend om de vaststellingen opgesteld
door de lokale politie). Als we op gemeentelijk niveau
kijken, zien we in dat jaar Beringen gemiddeld scoren,
Tessenderlo duidelijk lager dan en Ham duidelijk
hoger dan het Limburgse gemiddelde.

Prioriteitenmatrix

De evolutie van het aantal vastgestelde inbreuken
vertoont een golvend patroon in de periode
van het vorig zonaal veiligheidsplan. Het aantal
vaststellingen aangaande de feiten ‘drugs in het
verkeer’ en ‘de technische eisen van het voertuig’
stijgen in de eerste helft van de beleidsperiode,
om in de tweede helft weer te dalen. Ook inzake
de vaststellingen rond snelheidsovertredingen is
dit patroon merkbaar; waarbij de nieuwe stijging
in 2018 wel opvalt. Op dit vlak is duidelijk dat de
genomen maatregelingen in het kader van de
versterking van de dienst verkeer zijn effect heeft.

De eindscore geeft een cijfermatige en gewogen
verhoudingsmaat waarbij de rangorde van de
criminaliteitsfenomenen wordt bepaald door:
• het aantal feiten in de politiezone
• het aantal feiten in het arrondissement
• de evolutie in de politiezone
• de evolutie van het fenomeen binnen het
arrondissement
• het specifiek (numeriek) voorkomen van
een fenomeen rekening houdende met het
bevolkingsaantal
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In bijlage 8 is de prioriteitenmatrix opgenomen die
werd aangemaakt door de strategisch analisten van
het CSD Limburg.
De prioriteitenmatrix biedt een cijfermatig
overzicht van de omvang en de evolutie van
criminaliteitsfenomenen van de politiezone in
verhouding tot deze in het gerechtelijk arrondissement
Limburg. De input is gebaseerd op de fenomenen
uit het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019 en de
gemeenschappelijke fenomenen die bij de vorige
veiligheidscyclus als prioritair werden omschreven
in het arrondissement, hetgeen een totaal overzicht
geeft van 18 criminaliteitsvormen.

Daarnaast werd er voor het item ‘verkeer’ een overzicht
gemaakt op basis van het aantal letselongevallen en
weekendongevallen, dit in aanvulling op de bestaande
analyses die worden aangereikt in de provinciale en
zonale verkeersbarometers.

Tenslotte zijn er enkele overlastfenomenen
opgenomen teneinde een vergelijkbaar provinciaal
beeld te krijgen van het fenomeen overlast (op basis
van het aantal meldingen bij het CIC).

Voor het correct kunnen duiden van deze rangorde

Voor 2018 geeft deze benadering volgende rangorde
voor de politiezone:
1. IFG (fysisch, psychisch, economisch, seksueel)
2. mensensmokkel, schijnhuwelijk en illegale
immigratie
3. informaticacriminaliteit
4. extrafamiliaal geweld (fysiek, psychisch,
seksueel)
5. werfdiefstallen
6. oplichting (met/zonder internet)
7. diefstal van fietsen/bromfietsen
8. mensenhandel - seksuele/economische
uitbuiting
9. drugsvraag (bezit, gebruik)
10. diefstal uit/aan voertuigen
11. inbraak in woning
12. diefstal met geweld (met/zonder wapen)
13. inbraak in bedrijf/handelszaak
14. fiscale fraude (inkomstenbelasting, btw, witwas)
15. winkeldiefstallen
16. voertuigzwendel
17. drugsaanbod (productie, in- en uitvoer, verkoop)
18. gauwdiefstallen

wordt ook steeds een proces-verbaal opgemaakt.

moet men rekening houden met volgende elementen:
•

De politiezone werkt intens op feiten van IFG. Er
Het gewicht ten opzichte van het aantal inwoners,
scoort binnen de politiezone voor dit fenomeen
net lager dan in het arrondissement.

•

De hoge rangorde voor illegale immigratie heeft
alles te maken met de sterke stijging van het aantal
feiten in 2018 (van 34 naar 76). De politiezone
kreeg toen eerder uitzonderlijk te maken met
verschillende groepen van transmigranten.

•

Informaticacriminaliteit kent een duidelijke
toename; zeker in 2018.

•

Uit een vroegere studie blijkt dat extrafamiliaal
geweld zich zeer verspreid voordoet in de
politiezone en in allerlei omstandigheden. Het
gewicht ten opzichte van het aantal inwoners
scoort voor dit fenomeen ook lager dan in het
arrondissement.

•

In het kader van werfdiefstallen zijn ondertussen
een aantal arrestaties uitgevoerd van daders
die vrij actief waren in de politiezone.
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Beoordeling veiligheid door de bevolking
In de Veiligheidsmonitor 2018 (zie bijlage 4) werd
gepeild naar het onveiligheidsgevoel bij de bevolking.
Op de vraag of het gebeurt dat men zich onveilig voelt
in de buurt geeft meer dan 76% van de bevolking aan
dat dit zelden of nooit het geval is. Voor 20% was dit
soms zo.
Aangezien de Veiligheidsmonitor in 2018 voor de
eerste maal in de politiezone werd afgenomen
is er voor deze zone hieromtrent geen exacte
vergelijkingsbasis met het verleden voorhanden.
Wel werd aan de respondenten gevraagd hoe dit
onveiligheidsgevoel in de buurt zich geëvolueerd
heeft ten opzichte van 3 jaar geleden. Voor de helft
is dit gelijk gebleven, voor 3,5% is dit verminderd en
voor ongeveer 14% is het toegenomen.
Meer dan 30% kan de vraag rond de evolutie van
het onveiligheidsgevoel echter niet beantwoorden
omdat ze aangeeft het niet te weten of omdat de
vraag niet van toepassing is.

De gezinnen worden het meeste slachtoffer van
diefstal of beschadiging aan de buitenkant van de
auto, fietsdiefstallen en (poging tot) inbraak in de
woning. Op persoonlijk niveau valt op dat de top
wordt aangevoerd door feiten die te maken hebben
met het internet, de computer of de smartphone.
De bereidheid om feiten te melden bij de politie
verschilt echter zeer sterk per fenomeen. Hier valt
het dan weer op dat de topfeiten waarvan men
slachtoffer wordt -behoudens inbraak- het minst
worden aangegeven.
De bevolkingsbevraging peilt ook naar de ervaren
problemen in de buurt. Opvallend is dat, naast
sluikstort en zwerfvuil, de top 5 bestaat uit
verschillende verkeersproblemen: er zijn ook
verschillen merkbaar tussen de drie gemeenten zoals
hier in de tabel wordt weergegeven:

Welke situaties vindt u helemaal of eerder wel een probleem in uw buurt?

Onaangepaste snelheid in het verkeer
Sluikstorten en zwerfvuil
Agressief verkeersgedrag
Aanwezigheid zwaar vervoer
Hinderlijk parkeren

PZ

Beringen

Ham

Tessenderlo

64,03%
48,49%
40,28%
35,04%
32,57%

64,33%
47,61%
42,71%
32,74%
32,93%

67,03%
57,36%
36,40%
44,95%
27,75%

61,59%
45,57%
36,64%
34,82%
34,47%

BRON: Veiligheidsmonitor 2018
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Interventie- en werkdruk

PZ BHT
Aantal arrestaties (bestuurlijke + gerechtelijke)
Aantal meldingen
Aantal gedispatchte gebeurtenissen
Bedrag overuren (gecorrigeerd naar 2018)
pv gerechtelijk niet-verkeer
pv verkeersovertreding

2015

2016

2017

2018

272
19078
10990
42480
8083
31170

294
20056
10568
65821
8440
28086

287
19418
10547
44893
7860
19883

385
20970
11425
49918
8786
23333

BRON: politie Beringen/Ham/Tessenderlo

De werkdruk in de politiezone Beringen/Ham/
Tessenderlo kan gezien het hoge aantal gedispatchte
gebeurtenissen als druk bestempeld worden. In
vergelijking met de cluster van Limburgse politiezones
van dezelfde typologie, namelijk politietypologie type
4, ligt het gemiddeld aantal interventies merkbaar
hoger.

Niet alleen de interventiedruk wordt aangevoeld.
Bijna alle diensten vermelden een stijging van de
werkdruk in de dagelijkse activiteiten. Dit aanvoelen
laat zich soms, maar niet altijd, duiden door cijfers.
Ieder jaar kent wel zijn eigen bijzondere
gebeurtenissen die het extra druk maken, denk
maar aan het jaar 2016 toen er extra veel uren
Hycap moesten geleverd worden in het kader van
de terreurdreiging of het hoog aantal arrestaties in
2018. Andere cijfers worden dan weer beïnvloed
door de al dan niet beschikbaarheid van onbemande
snelheidscamera’s.

Het overzicht opgenomen in bijlage 9 verduidelijkt
dat vooral de avonden in het weekend druk zijn
(vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag).
Deze interventiedruk heeft natuurlijk ook
zijn invloed op het navolgend politiewerk.
Aantal gedispatchte gebeurtenissen
Gemiddeld per uur

Aantal gedispatchte gebeurtenissen (gemiddeld per uur) - periode 1/1/2018-31/12/2018

01/01/2018 tot en met 31/12/2018
2,0
1,8
1,6

Aantal gebeurtenissen

1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Gemiddeld PZ BHT
Gemiddeld Type 4

1
1,7
1,1

2
1,1
0,8

3
0,9
0,7

4
0,9
0,5

5
0,7
0,4

6
0,4
0,3

7
0,6
0,3

8
0,9
0,5

9
1,3
0,9

10
1,2
1,0

11
1,3
1,1

12
1,2
1,1

13
1,3
0,9

14
1,2
0,9

15
1,4
1,2

16
1,6
1,2

17
1,8
1,3

18
1,6
1,2

19
1,6
1,1

20
1,9
1,2

21
1,8
1,2

22
1,6
1,1

23
1,6
1,1

24
1,7
1,2

25
1,3
0,9

Uur van de dag

De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo behoort in de provincie samen met de volgende politiezones tot het type 4: Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt,
Bilzen/Hoeselt/Riemst, Maasland, Lommel, Lanaken/Maasmechelen en Heusden-Zolder.

BRON: CSD Limburg
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Een cijfer vertaalt echter niet altijd de bijhorende
prestaties die moeten geleverd worden. Het
politielandschap is immers continu in beweging.
Zo wijzigen de afhandelingsstandaarden, de
verwachte minimale procedures en kwaliteitseisen
van de huidige taken en opdrachten frequent. En
dit stelselmatig in de richting van extra eisen en
bijkomende verwachtingen met betrekking tot de
operationele uitvoering.
In het kader van de aanpak van verschillende
fenomenen formuleerde het parket de laatste
jaren in samenwerking met ander partners
(hulpverlening, provincie, politiediensten) allerlei
extra verwachtingen onder de vorm van draaiboeken,
checklists, bijkomende in te vullen documenten
en/of af te nemen verklaringen. Voorbeelden hiervan
zijn terug te vinden op het vlak van:
• intrafamiliaal geweld
• zedendossiers
• draaiboek ongewoon sterfgeval
• afstapping plaats delict
• scenario drugsplantages
• Salduz-wetgeving
• cybercriminaliteit

Deze procedures verhogen de druk bij het
uitvoeren van de operationele basistaken. Het
vergt een hogere dossierkennis en ook een grotere
capaciteitsinvestering bij het personeel.
Bevolkingsevolutie en bevolkingsratio Limburgse
politiezones
De werkdruk in een politiezone wordt, naast het
karakter van de zone en een aantal specifieke
kenmerken, mee beïnvloed door het aantal inwoners
dat de politiezone heeft. De politiezone Beringen/
Ham/Tessenderlo wordt gekenmerkt door een grote
bevolkingsaantal en -dichtheid.
De verwachte bevolkingsevolutie laat ook een sterke
stijgende lijn zien over de jaren heen en naar de
toekomst toe. En dit zowel voor Beringen, Ham als
Tessenderlo:
De
bevolkingsevolutie
is,
naast
andere
factoren,
belangrijk
om
het
contingent
aan wijkagenten te bepalen. Binnen de
politiezone wordt vandaag de federale norm
van 1 wijkagent per 4000 inwoners gevolgd.

Evolu�e aantal inwoners PZ Beringen/Ham/Tessenderlo
Eﬀec�eve aantallen t/m 2017; prognose vanaf 2018

Evolutie aantal inwoners PZ BHT
Effectieve aantallen t/m 2017; prognose vanaf 2018
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80 000
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80 506

74 954

65 426

60 000
49 410

50 000

40 000

45 704
39 833

30 000

20 000 16 206

10 000

0

9 387

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

18 517

19 693

10 733

11 403

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Beringen

39 833 40 204 40 396 40 849 41 072 41 531 41 984 42 327 42 758 43 203 43 661 43 975 44 262 44 885 45 242 45 704 46 102 46 502 46 922 47 319 47 695 48 045 48 412 48 757 49 092 49 410

Ham

9 387 9 530 9 574 9 627 9 705 9 824 9 974 10 093 10 235 10 375 10 393 10 473 10 574 10 617 10 618 10 733 10 820 10 896 10 964 11 035 11 105 11 175 11 240 11 297 11 353 11 403

Tessenderlo 16 206 16 331 16 428 16 648 16 811 16 999 17 228 17 458 17 685 17 942 18 107 18 242 18 205 18 334 18 403 18 517 18 640 18 758 18 892 19 014 19 119 19 241 19 363 19 472 19 585 19 693
Totaal PZ

65 426 66 065 66 398 67 124 67 588 68 354 69 186 69 878 70 678 71 520 72 161 72 690 73 041 73 836 74 263 74 954 75 562 76 156 76 778 77 368 77 919 78 461 79 015 79 526 80 030 80 506

Beringen

Ham

Tessenderlo

Totaal PZ

BRON: Statistiek Vlaanderen
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Dit geeft voor de in de evolutie opgenomen gegevens
voor 2019 en 2027 volgende resultaat:
Norm
1/4000 inw.

Beringen
Ham
Tessenderlo
PZ BHT

2019

2019

2027

2027

inw.

INP
wijk
11,63
2,72
4,69
19,04

inw.

INP
wijk
12,35
2,85
4,92
20,13

46502
10896
18758
76156

49410
11403
19693
80506

Vandaag zijn er in de politiezone 19 ‘wijkagenten’
voorzien (Beringen 11, Ham 3 en Tessenderlo 5).
Correcter is echter te spreken van 18 ‘volwaardige
wijkagenten’ aangezien hierbij ook een inspecteur
wordt gerekend die in de antenne van Tessenderlo
voor zijn volledige dagtaak instaat voor het politioneel
onthaal (planton). In de antenne Ham wordt dit
politioneel onthaal verdeeld over de aanwezige
wijkagenten, terwijl in het hoofdcommissariaat in
Beringen het politioneel onthaal in hoofdzaak gebeurt
door de dienst onthaal. Als we echter kijken naar de
administratieve werklast voor de wijkagenten komt
naar voren dat de groep wijkagenten in Tessenderlo
zwaarder administratief belast zijn.
Vandaag is bovendien de in het organogram voorziene
11de wijkagent voor het grondgebied van Beringen
door de hoger beschreven aanwervingsachterstand
nog niet ingevuld. Eenmaal deze plaats effectief
wordt ingevuld, zal dit een bijkomend positief effect
hebben op de verdeling van de administratieve
werklast in Beringen.

PZ
Voeren
Tongeren-Herstappe
LRH
Trudo
CARMA
Lama
Lommel
Maasland
Kempenland
BHR
Borgloon
Heusden-Zolder
HANO
BHT

Inwoners
4 160
31 120
154 886
55 824
176 903
64 011
34 044
45 655
44 321
58 668
45 400
33 406
47 079
75 403

Op basis van de meest recente beschikbare
bevolkingscijfers (1.01.2018) en personeels-cijfers
(1.12.2018) kan er tussen de 14 lokale politiediensten
in Limburg ook een vergelijking worden gemaakt
van de totale beschikbare personeelscapaciteit
(in VTE) per 1000 inwoners. Als we dit doen, staat
de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo (BHT)
helemaal onderaan in de rangschikking. Komt
hierbij dat de provincie Limburg van al de provincies
ook al het laagst scoort aangaande het aantal
operationele personeelsleden in verhouding tot het
bevolkingsaantal (zie bijlage 10).
De geplande personeelsuitbreiding met 8
operationelen zal de politiezone BHT in de algemene
rangschikking doen stijgen met twee plaatsen dankzij
een nieuwe totale capaciteit van 1,71 per 1000
inwoners. De capaciteit qua operationeel personeel
komt door deze uitbreiding op 1,47 te staan, waarmee
dan normaal de 11de plaats wordt ingenomen.
Lokale en federale politie: communicerende vaten
De geïntegreerde politie is gestructureerd op
twee niveaus en bestaat uit de federale politie en
de verschillende lokale politiekorpsen. Er is geen
hiërarchisch verband tussen beide soorten diensten.
De federale politie voert enerzijds gespecialiseerde
en bovenlokale opdrachten uit en geeft operationele
en niet-operationele steun aan de lokale politie en
overheden, volgens de principes van subsidiariteit
en specialiteit. De lokale politiediensten verzekeren
dan weer de basispolitiezorg op lokaal niveau,
dat in grote lijnen gekenmerkt wordt door de

totale capaciteit
totale capaciteit
totale capaciteit
(VTE)
opera�onelen (VTE)
Calog (VTE)
24
81,6
395,8
125
392,4
141,9
75,2
91,8
89,1
115,4
81,2
56,6
75,9
120,7

20
71,4
302,7
100,8
312,1
116
62,5
73
72,6
92,2
62,2
48
57,6
102,5

capaciteit (VTE)
per 1000 inwoners

4
10,2
93,1
24,2
80,3
25,9
12,7
18,8
16,5
23,2
19
8,6
18,3
18,2

BRON: Limburg in cijfers (bevolking) en Statistieken federale politie (personeelscapaciteit)

5,77
2,62
2,56
2,24
2,22
2,22
2,21
2,01
2,01
1,97
1,79
1,69
1,61
1,60

opera�onelen (VTE) Calog (VTE) per
per 1000 inwoners 1000 inwoners
4,81
2,29
1,95
1,81
1,76
1,81
1,84
1,60
1,64
1,57
1,37
1,44
1,22
1,36

0,96
0,33
0,60
0,43
0,45
0,40
0,37
0,41
0,37
0,40
0,42
0,26
0,39
0,24
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7 basisfunctionaliteiten: wijkwerking, onthaal,
interventie, slachtofferbejegening, lokale recherche,
genegotieerd beheer van de publieke ruimte en
verkeer. Verder staat de lokale politie in voor het
vervullen van sommige opdrachten van federale
aard.
De COL 2/2002 regelt de taakverdeling, de
samenwerking, de coördinatie en de integratie
tussen de lokale en de federale politie inzake de
opdrachten van gerechtelijke politie. Hierin wordt
onder meer verduidelijkt dat indien er bijzondere
opsporingsmethoden moeten worden gesteld,
dit niet altijd zal leiden tot de toekenning van het
onderzoek aan de federale politie. Ook de lokale
politie kan gebruik maken van deze methoden. Dit
zal uiteindelijk aan de discretionaire beoordeling van
de magistraat worden overgelaten. De COL 2/2002
bepaalt verder, in tegenovergestelde richting, dat
het ook kan zijn dat een onderzoek in principe aan
de lokale politie wordt toevertrouwd maar dat door
de betrokkenheid van lokale ambtenaren, en om
problemen te vermijden, het beter bij de federale
politie zou terechtkomen. Tot slot wordt er in de
richtlijn gehamerd op het feit dat de lokale politie de
hoeksteen van het politioneel organisatiesysteem is
ondanks de residuaire bevoegdheden die de lokale
politie krijgt door dit verdelingsmechanisme.
In de praktijk wordt er steeds meer een vervaging
vastgesteld in de scheidingslijn tussen lokaal en
bovenlokaal. Lokale rechercheteams worden ook
meer belast met gespecialiseerde en bovenlokale
onderzoeken. Deels kan dit te maken hebben
met een groeiende specialisatie binnen de lokale
rechercheteams; anderzijds spelen natuurlijk ook
de ontwikkelingen bij de federale politie -waar er
prioriteiten moeten worden gesteld- een grote rol.
Het parket en de onderzoeksrechters kijken hierdoor
in toenemende mate naar de lokale politie om
bepaalde grotere onderzoeken op zich te nemen. Dit
vertaalt zich ook in richtlijnen met een permanent
karakter waarbij bepaalde opdrachten (opnieuw)
structureel meer bij de lokale politie worden gelegd.
Waar mogelijk investeert de FGP Limburg wel in
bijkomend personeel om bepaalde opdrachten te
kunnen uitvoeren. Zo werd het Labo van de federale

politie recent uitgebreid met extra personeel om
lokaal opnieuw meer sporenonderzoeken te kunnen
uitvoeren in het kader van de inbrakenproblematiek.
Ook op bestuurlijk vlak merkt de lokale politie een
belangrijke vraag voor het leveren van diensten voor
opdrachten van federale aard (vb. in het kader van
de terrorismedreiging of openbare ordehandhaving).
Steun die de federale politie niet kan leveren, moet
vanuit de politiezones komen.
Projecten en innovatie
Binnen het politielandschap wordt continue
onderzocht of er nieuwe manieren zijn om
criminaliteits- en overlastproblemen aan te pakken
en verkeersonveilige situaties te beteugelen. Op de
verschillende overlegplatforms komen de voorlopige
resultaten ter sprake en wordt aan de politiezones
de vraag gericht om een dergelijke aanpak ook in de
eigen zone te organiseren.
De lijst aan (toekomstige) innovatieve projecten op
gerechtelijk en bestuurlijk vlak is lang:
• Family Justice Center;
• project-M;
• buitgericht rechercheren (met plukteams op
lokaal niveau om de daders en/of het netwerk
te treffen via inbeslagname van het crimineel
opgebouwd vermogen);
• LIM-project;
• project
Nepfirma’s
(aanpak
van
schijnzelfstandigen);
• project Veelplegers;
• project aanpak Kinderporno;
• controles beroepsverboden;
• digitale afstapping plaats delict met behulp van
virtuele realiteit;
• controles voorwaardelijke invrijheid-gestelden
(I+Belgium);
• gebruik ANPR-schild voor aansturing van de
Limburgse interventieploegen;
• Mobile Protection Teams/TIG-teams;
• …
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Er is ook veel evolutie op het vlak van ICTvernieuwing binnen de lokale politie. De evolutie van
ICT-vernieuwing binnen de lokale politie zal enkel
maar toenemen. En dit op het vlak van het (mobiel)
ontsluiten van data en informatie, het in netwerk
samenwerken en delen van informatie met partners
en het steeds meer gebruiken van forensische
technologie. Waar dit gaat eindigen is vandaag
onmogelijk in te schatten gezien de ontwikkelingen
op het vlak van virtuele realiteit en artificiële
intelligentie.
De projecten die nu al door partners op Limburgs
niveau in de steigers worden gezet zijn:
• Een gezamenlijke Sharepoint-platform voor
politie en parket en andere overheidsdiensten;
• introductie van FOCUS@GPI (alle politieinformatie geïntegreerd beschikbaar op het
terrein via een smarthphone of tablet);
• S-Lim;
• drones;
• bodycams;
• scannen van sociale media (met in de toekomst
predictive software);
• speech to text-applicaties;
• verhoorassistentie met emotieherkenning;
• …
Andere initiatieven zijn in wezen niet nieuw binnen
het politielandschap, maar wel binnen de eigen
politiezone. Op dit vlak is er -samen met de lokale
partners- een noodzakelijke leercurve te doorgaan:
• Gemeentelijke administratieve sancties (in de
toekomst misschien ook voor verkeer);
• inzet bewakingscamera’s en ANPR;
• inzet rond het voetbal (Thes-Sport);
• opvolging groeperingen en fenomenen;
• werking LIVC-R.
Met het stijgend aanbod aan projecten groeit ook
de vraag voor samenwerking en deelname vanuit de
politiezone aan multidisciplinaire werkgroepen, zowel
binnen de eigen politiezone als op arrondissementeel
niveau met andere politiediensten en het parket.
Het participeren aan deze projecten vraagt een
belangrijke capaciteitsinvestering. In eerste instantie
voor een eventuele deelname aan de werkgroepen,
maar belangrijker nog om het hele traject

intern te realiseren (opmaak nieuwe afspraken,
kennisoverdracht en managen van de acceptatie van
het project, het verloop en de nodige bijsturing).
Het uitvoeren van deze nieuwe werking komt
daarenboven vaak bovenop het reeds bestaande
werk, zonder dat hier iets van wegvalt.
(Alternatieve) handhaving
Zonder de aandacht voor een gepaste handhaving
bestaat de kans dat het gekozen beleid dode letter
blijft. De beleidsontwikkeling rond handhaving wordt
mee beïnvloed door de maatschappelijke context.
Zo is het besef en de standpuntinname gegroeid dat
het strafrecht reeds lang niet meer in staat is om als
enige normhandhavend apparaat een antwoord te
bieden aan alle bekommernissen van de burgers.
Sommige merken hierbij op dat de penale bestraffing
eerder als een ultimum remedium moet worden
voorbehouden.
De bestuurlijke handhaving, een vlag met vele
ladingen, kan het gat dat ontstaat invulling geven.
Federale, regionale en lokale overheden beschikken
immers over de mogelijkheid om binnen hun
bevoegdheden regelgevend op te treden en die
regelgeving ook te handhaven. Inbreuken op die
regelgeving worden vastgesteld door de politie en/
of door bijzondere inspectiediensten en/of door
speciaal bevoegde ambtenaren (vb. vaststellers van
gemeentelijke administratieve sancties). Bijkomend
kunnen deze bestuurlijke overheden in sommige
gevallen ook administratief sanctionerend optreden
tegen regelovertreders. Goed gekende voorbeelden
zijn de politiestraffen en de gemeentelijke
administratieve sancties, vastgelegd in gemeentelijke
politieverordeningen en de geldboetes die federaleen regionale administraties kunnen opleggen.
Bepaalde administratieve sancties, zoals de geldboete,
verschillen inhoudelijk weinig van de strafrechtelijke
sancties. Andere zijn dan weer specifiek, zoals bv. het
intrekken van een vergunning. Op lokaal niveau is
er op dit vlak de afgelopen decennia veel aandacht
gegaan naar de gemeentelijke administratieve
sancties. De grote aandacht die naar de GAS-wet
–vooral dan naar de GAS-boetes– is gegaan, heeft er
toe geleid dat andere mogelijkheden van bestuurlijke
handhaving, al dan niet expliciet voorzien in de wet
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inzake de gemeentelijke administratieve sancties of
in afzonderlijke wetten, tot op heden onderbelicht
zijn gebleven. Het stelsel van de GAS-boetes bestrijkt,
binnen het spectrum van de bestuurlijke handhaving,
maar een deel van het geheel. Het richt zich op de
handhaving van conventionele regels die als essentieel
voor de leefbaarheid van de samenleving worden
beschouwd. De laatste jaren groeit echter het besef
dat ook op andere domeinen van de samenleving
de klassieke reactieve strafrechtelijke aanpak de
problemen niet alleen aankan. Er wordt in dit kader
bijvoorbeeld meer en meer naar de bestuurlijke
overheden gekeken om mee een dam te werpen
tegen de zogenaamde ondermijnende criminaliteit.
De exacte definitie van dit begrip is moeilijk in een
zin samen te vatten. Ondermijnende criminaliteit
verwijst naar alle vormen van misdaad die door hun
verwevenheid van onderwereld en bovenwereld
een bedreiging vormen voor de integriteit van onze
samenleving. Legale structuren worden gebruikt
voor illegale activiteiten. Deze verwevenheid is niet
nieuw. Wel is er een groeiend maatschappelijke besef
over deze situatie en de negatieve gevolgen voor de
maatschappij. Het idee is nu dat een alerte overheid
barrières kan opwerpen om de ondermijning van de
maatschappij tegen te gaan. Dit situeert zich dan
op het niveau van: signalering, vergunningsbeleid,
sluiten van panden,…
Naast deze stijgende aandacht voor de aanpak
van ondermijnende criminaliteit, is ook het besef
groeiende dat een onderscheidend kenmerk van een
overheid die veel belang hecht aan goed bestuur, een
overheid is die van slagkrachtig optreden een kerntaak
maakt. Een effectieve en efficiënte handhaving maakt
hier een belangrijk onderdeel van uit. En dit op
verschillende domeinen. Zo wil de Vlaamse overheid
met het Kaderdecreet bestuurlijke handhaving (KBH)
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een instrumentarium aanreiken om inbreuken op
Vlaamse regelgeving effectief te kunnen bestraffen
buiten het klassieke strafrecht om. Zo wordt voorzien
in: het bestuurlijk beslag, het bevoegd maken van de
reguliere politie voor de bestuurlijke opsporing, het
afhandelen van kleine inbreuken via de gemeenten
(conform GAS-procedure),... Welke impact dit heeft
op het lokale veiligheidsbeleid en de lokale politie
moet nog worden afgewacht. Omdat de steden en
gemeenten steeds meer taken toegewezen krijgen
voor de handhaving van decreten geeft de Vlaamse
regering in het nieuwe regeerakkoord wel aan van
plan te zijn om de opbrengsten van de door de lokale
besturen uitgevoerde handhaving van Vlaamse
regels rechtstreeks bij de lokale besturen te laten
terechtkomen.
In het kader van alternatieve handhaving doet zich
nog een ander beweging voor. Hierbij wordt bij
vastgestelde strafbare feiten niet meer louter de
klassieke strafrechtelijke reactie afgewacht, maar
eerder in samenspraak met verschillende partners,
de dader en het slachtoffer gezocht naar de meest
adequate reactie om recidive te voorkomen en
een duidelijk maatschappelijk signaal te geven. Via
een multidisciplinaire aanpak wil men zowel voor
de betrokkenen als voor de samenleving tot een
positiever eindresultaat komen. De belangrijkste
focus ligt dan bij de aanpak op alternatieve
maatregelen in het kader van de hulpverlening (vb.
het project FJC) of op de snelheid van de reactie (vb.
project M).
Binnen de politiezone zijn een aantal van deze
ontwikkelen ook zichtbaar. Zo is sinds 1 oktober
2018 een GAS-codex in voege voor de beteugeling
van verschillende kleine vormen van overlast. Verder
is er systematisch overleg binnen het Gemeentelijk
Informatie en Expertise Centrum (GIEC) en zijn er in
Beringen sinds 2018 reeds meerdere gecoördineerde
controleacties (zgn. flexacties) uitgevoerd. Deze
controles gaan uit van het stadsbestuur en worden
mee ondersteund door het Arrondissementeel

Informatie en Expertise Centrum (ARIEC) van Limburg.
Ze vinden plaats in samenwerking met verschillende
partners zoals: het parket, het arbeidsauditoraat
Limburg, de brandweer, de lokale politie en allerlei
inspectiediensten.
Op vlak van alternatieve afhandelingen werkt de
lokale politie binnen de politiezone in het kader van
verkeer met het systeem van jongeren-pv’s en de
bijhorende verkeersvormingsklassen en met het LIMproject in het kader van drughulpverlening.
Schaalvraagstuk
Sinds 2009 werd een wettelijk kader opgezet dat aan
de politiezones de mogelijkheid geeft om op vrijwillige
basis te fusioneren. Voorstanders zien in fusies een
mogelijkheid om de slagkracht voor de betrokken
zones te verhogen en daarmee de effectiviteit van
het politieoptreden. Een fusie zou ook moeten leiden
tot allerlei schaalvoordelen. Anderen stellen zich dan
weer vragen bij de lokale verankering in een groter
geheel en of dit alles zoveel efficiënter gaat zijn. Ook
de uiteindelijke kostprijs wordt gevreesd.
Het vraagstuk over eventuele fusies op gemeentelijk
vlak of tussen politiezones is evenwel niet meer weg
te slaan en zal tijdens deze legislatuur een antwoord
moeten krijgen. In welke richting ligt de toekomst van
de politiezone?
Binnen de politiezones Beringen/Ham/Tessenderlo,
Kempenland, HANO en Lommel is op politiek niveau
het idee geuit om de mogelijkheden na te gaan
van een verregaande samenwerking, associatie
of fusie tussen de vernoemde politiezones. De
provinciegouverneur heeft hierop een studie besteld
bij de Universiteit van Gent om de opportuniteiten
van een dergelijke beweging in het noordwesten van
Limburg te onderzoeken. De eerste conclusies van
deze studie worden verwacht tegen eind 2019.
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Voor het opmaken van de verwachtingen werden volgende bronnen geraadpleegd:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Het gemeenschappelijke schrijven d.d. 20.02.2019 van de procureur en de gouverneur naar aanleiding van de studiedag ‘Zonale Veiligheidsplannen 2020-2025’ met de vraag een aantal thema’s zeker
op te nemen in het zonaal veiligheidsplan.
De nota van de DirCo en de DirJud d.d. 28.03.2019 aangaande de aandachtspunten en prioriteiten
CSD en FGP Limburg voor ZVP 2020-2025.
De bespreking op de zonale veiligheidsraad van 21.05.2019.
Het schrijven d.d. 6.02.2019 van de procureur aangaande de Zonale Veiligheidsplannen 2020-2025.
De door de bevolking aangehaalde elementen in de Veiligheidsmonitor 2018.
De besprekingen op het politiecollege in het kader van de startnota voor het nieuwe bestuur en de
aandachtspunten in het kader van het zonaal veiligheidsplan.
Verschillende interne besprekingen in het kader van de reorganisaties.
De bevindingen opgesteld naar aanleiding van de psychosociale enquête en de bespreking van de
resultaten in de focusgroep.

4. wat verwachten de stakeholders?
Een gemeenschapsgerichte politie richt zich in haar dienstverlening op de ervaren problemen en
gerechtvaardigde verwachtingen van de verschillende stakeholders of belanghebbenden. Voor de lokale
politie gaat het hierbij in eerste instantie om de lokale, federale en justitiële overheden en de bevolking.
Een ander doelgroep wordt gevormd door de korpsleiding en het personeel. Een overzicht van de door de
stakeholders ervaren veiligheids- en leefbaarheidsproblemen en geformuleerde verwachtingen inzake de
politiewerking vormt dan ook een belangrijk instrument voor het bepalen van de toekomstige koers.
Lokale bestuurlijke overheden - stad Beringen, gemeente Ham en gemeente Tessenderlo
•

•

•
•
•
•

Realiseren van een zichtbare aanwezigheid
op straat en een duidelijke aanpak van
overlastsituaties (o.a. met inzet van een
patrouillehond en een drugshond).
Inspelen op de beleidsplannen van de gemeenten
die momenteel in ontwikkeling zijn, met o.a.
aandacht voor:
→→ sluikstort en zwerfvuil
→→ verkeersveiligheid in het algemeen en de
veiligheid in de omgeving en de weg van en
naar school in het bijzonder
→→ de aanwezigheid van zwaar vervoer
Aandacht voor een kwaliteitsvolle wijkwerking,
gebiedsgebondenwerking en interventie-inzet.
Optimaliseren van de ANPR-werking en het eigen
politioneel camerabeleid.
Ondersteunen van het plaatselijk gemeentelijke
camerabeleid.
De werking van de lokale LIVC-R ondersteunen.

•
•
•

•
•

•
•

•

Een partner zijn in het kader van de bestuurlijke
handhaving op lokaal niveau en het GIEC.
Een partner zijn in het kader van de lokale
ontwikkeling op het vlak van integrale veiligheid.
Mee instaan voor de toepassing, evaluatie en
verdere ontwikkeling van het zonaal beleid
inzake GAS.
Actieve burgerpreventie mee ondersteunen (o.a.
inzake BIN/Whatsapp-werking).
Opvolgen van de veiligheidsrisico’s uitgaande
van Seveso-inrichtingen en het lokaal
noodplanningsbeleid mee ondersteunen.
Aandacht voor het groeiend aantal feiten met
een ICT\online-element.
Oog hebben voor innovatie en nieuwe
ontwikkelingen binnen de politie en op
gemeentelijke vlak.
Bewaken van de krijtlijnen inzake het financieel
meerjarenplan en de formulering van gezonde
ambities.

Lokale gerechtelijke overheden – procureur des Konings
•

Deelnemen aan de nieuwe snelle en
multidisciplinaire aanpak van veel voorkomende
criminaliteit en van bepaalde specifieke
misdrijfvormen:
→→ Het M-project
→→ LIM-project voor drugsgebruikers
→→ FJC (voor zover voldoende capaciteit)
• Bestuurlijke aanpak criminaliteitsfenomenen
en informatie-uitwisseling (o.a. inzake
motorbendes)
• Aandacht voor de aanpak van:
→→ zware verkeersongevallen
→→ intrafamiliaal geweld

•
•
•

•

→→ radicalisme en extremisme
→→ eigendomscriminaliteit
→→ milieuoverlast
Aanpak van cybercrime.
Snel inspelen op nieuwe technologie en
innovatieprojecten.
Aanpak druggerelateerde en ondermijnende
criminaliteit. Ook via een bestuurlijke aanpak
en controles op schijnvennootschappen en de
naleving van de beroepsverboden.
Aanpak seksuele misdrijven (o.a. door te voorzien
in gespecialiseerd personeel).
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Aandachtspunten en prioriteiten geformuleerd door de bestuurlijke politionele partner (DirCo)
en gerechtelijke politionele partner (DirJud) in afwachting van een nieuw kader gebaseerd
op de krachtlijnen van het NVP 2016-2019. De politiezones worden gevraagd te investeren
in één of meerdere thema’s in functie van hun specificiteit, lokale behoefte en beschikbare
capaciteit
•

•
•
•
•

Implementatie van technologische innovaties
(drones, waerables, bodycams, Speech to text,
Sharepoint, FOCUS@GPI, I+Belgium)
Deelname
aan
uitbouw
Kennisplatform
Arrondissement Limburg en digitale meldkamer
Bestuurlijke aanpak van georganiseerde
criminaliteit en uitbouw in formatie-uitwisseling
Aanpak radicalisering, gewelddadig extremisme
en terrorisme
Openbare orde en genegotieerd beheer van de
publieke ruimte.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkeersveiligheid
Recherchemanagement
Drugs: productie en handel in synthetische drugs,
cocaïnesmokkel en cannabisteelt
Georganiseerde eigendomscriminaliteit door
rondtrekkende dadergroeperingen
ICT- en cybercrime
Geweldscriminaliteit
Buitgerichte aanpak (PLUK)
Informantenwerking
Verhoor minderjarigen (TAM)

Bestuurlijke partner – provincie Limburg
•
•

Aanpak van intrafamiliaal geweld
Inspelen op de nieuwe procedures voor een snelle
en multidisciplinaire aanpak zoals voorgesteld
door het parket

•
•
•

Bestuurlijke aanpak van bepaalde
criminaliteitsfenomenen
Aanpak van verkeersoverlast
Inzet van nieuwe technologieën

Maatschappij en dienstenafnemers
•

Verkeersveiligheid en verkeersproblemen:
→→ onaangepaste snelheid in het verkeer
→→ agressief verkeergedrag
→→ aanwezigheid zwaar vervoer
→→ hinderlijk parkeren
→→ vlotte verkeersdoorstroming
→→ geluidshinder door verkeer

→→ verkeersveilige schoolomgeving
→→ verhoging aantal snelheids- en
alcoholcontroles
• Woninginbraak
• Sluikstorten en zwerfvuil
• Grotere aanwezigheid van politie in de straat

Korpsleiding en medewerkers
•
•
•
•
•
•

Goede dienstplanning en work-life balance
Betrokken en gekend worden door de korpsleiding
Een organisatie met duidelijke structuren en
verantwoordelijkheden
Steun en sturing op het terrein
Goede arbeidsomstandigheden
Een stabiele organisatie met niet te vaak
veranderingen

•

•
•
•
•

•
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Minimaal steeds twee eigen interventieploegen
ter beschikking hebben en een bijkomende
derde interventieploeg op de drukke momenten
Maatregelen tegen werkdruk
Voldoende capaciteit en afwerktijd
Een gelijkwaardige en goede samenwerking
Bijkomende uitbreiding van de
personeelsformatie (ook in de toekomst) voor
de verschillende diensten
Realistische verwachtingen van de verschillende
overheden

5. waar gaan we voor?
De strategische doelstellingen zijn het resultaat van de beleidskeuze die de zonale veiligheidsraad
maakt als antwoord op de gestelde verwachtingen, de aangehaalde problemen en de bevindingen uit
de gegevensanalyse. Om de strategische doelstellingen te kunnen waarmaken moet er enerzijds gericht
worden geïnvesteerd en is anderzijds een goede samenwerking met partners cruciaal voor de kans op
succes.
Om vanuit onze visie een gepaste ambitie te kunnen formuleren, is de keuze gemaakt om in een bijkomende
personeelsuitbreiding te voorzien van 7 inspecteurs en 1 hoofdinspecteur. Het gaat om een uitbreiding van
de personeelsformatie met volgende functies:
• vijf inspecteurs voor de interventiedienst/gebiedsgebondenwerking
• één inspecteur voor de verkeersdienst
• één inspecteur voor de wijkdienst
• één hoofdinspecteur voor de lokale recherche
Met deze investering wil het beleid de huidige slagkracht van het korps verhogen om een aantal bestaande
en nieuwe ambities rond het lokaal veiligheidsbeleid te kunnen waarmaken. Vooraleer in dit verband nog
verder keuzes te maken, wenst het bestuur eerst de toekomstige ontwikkelingen aangaande een mogelijke
samenwerkingsverband, associatie of fusie af te wachten.

De zonale veiligheidsraad schuift voor de komende beleidsperiode volgende vijf
prioritaire beleidsdoelstellingen naar voren:
1. Aandacht voor de veiligheidsproblemen inbraken, intrafamiliaal geweld en
verkeersonveiligheid
2. De ambitie van meer blauw op straat waarmaken voor de aanpak van drugsen overlastproblemen
3. Slim en efficiënt op straat opereren
4. In partnerschap streven naar een geloofwaardige handhaving
5. Een antwoord geven op de vraag of samen grootser is
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Strategische doelstelling 1

Aandacht voor de veiligheidsproblemen inbraken, intrafamiliaal
geweld en verkeersonveiligheid
De bestaande aandacht voor de aanpak van inbraken, intrafamiliaal geweld (IFG) en verkeersonveiligheid
wordt in de komende beleidsperiode aangehouden en waar mogelijk versterkt.

Inbraken
Reguliere werking
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Richten van de vrije patrouilletijd en
de inzet van gemengde ploegen (GGW, Wijk en
Lokale Recherche) op basis van de vastgestelde
spreiding van het fenomeen in tijd en ruimte.
Deelnemen
aan
grootschalige
gecoördineerde politieacties en organiseren van eigen
dispositieven.
Blijvende sensibiliseren van het personeel rond
uitvoeringsniveau.
Opleiding 'van spoor tot inbeslagname' voor
nieuwe medewerkers.
Uitvoeren gespecialiseerd sporenonderzoek
volgens de afspraken met de federale politie.
Buurtonderzoek
bij
iedere
effectieve
woninginbraak.
Verzorgen van een goede informatieflux met de
ander politionele diensten.
Hercontactname van het slachtoffer.
Het uitvoeren van afwezigheidstoezichten.
Burgers en ondernemers blijvend sensibiliseren
om verdachte handelingen te melden of
preventieve maatregelen te nemen (individueel,
BIN, WhatsApp…).

Bijzondere aandacht
•
•

•

Optimalisatie en exploitatie van het ANPRnetwerk.
Conclusies vroegere evaluatieonderzoek Hercosie
analyseren en eventuele verbetervoorstellen
formuleren.
BIN, WhatsApp en SAAR verder ondersteunen.

Samenwerking
• Uitwisseling info ANPR-netwerk.
• Gebruik ANPR-schild voor aansturing van de
Limburgse interventieploegen.
• Snelle feedback sporenonderzoek (lokale politie/
Labo).
• Op verzoek van de gemeente samenwerken
voor het uitwerken van een integrale
veiligheidsaanpak.

Intrafamiliaal geweld
Reguliere werking
•

•

Volgen van draaiboek IFG (modaliteiten pv,
checklist, doorverwijsformulier, onthaalpunt,
LINK).
Belang van kwaliteitsvolle vaststellingen.

Bijzondere aandacht
•
•

Blijvende sensibilisering van het personeel.
Belang van opvolging vaststellingen door
Terreinondersteuner.

Samenwerking
•
•

Evaluatie van de voorziene aanpak van IFG.
Bij partnergeweld in samenspraak proberen
te komen tot een gepaste gedifferentieerde
opvolging (hulpverlening, snelrecht, huisverbod,
strafbemiddeling,…).
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Verkeersonveiligheid
Reguliere werking

Bijzondere aandacht

•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

Uitvoeren van de afgesproken bemande
snelheidscontroles en de inzet van de onbemande
snelheids- en roodlichtcamera.
Het uitvoeren van controles rijden onder invloed
(alcohol en drugs).
Thema-acties rond verkeer.
Het voeren van controles op het GSMgebruik achter het stuur en het gebruik van de
veiligheidsvoorzieningen.
Controles naar het verkeersveilig gedrag van
jongeren uitvoeren en het initiatief van de
verkeersvormingsklassen ondersteunen.
Controles zwaar vervoer.
Uitvoeren van sensibiliseringsactiviteiten (via de
politiekrant, website, lichtbord).
Verkeerseducatie
voorzien
op
de
mobiliteitsparken en educatieve projecten rond
verkeersveiligheid in de scholen.
Aandacht
hebben
voor
de
verkeersveiligheidssituatie in de schoolomgeving en de
weg van en naar school.
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•
•
•
•

Specifieke controleacties uitvoeren in de
schoolomgeving (samen met wijkdienst).
Fietsexamen aanbieden in de drie gemeenten.
Controles op straatracen en onverantwoord
rijgedrag.
Aandacht voor nachtelijke snelheidscontroles
(ook met interceptie).
Onderzoek naar het gebruik van trajectcontrole
in het kader van snelheid binnen de politiezone.

Samenwerking
•
•
•
•

Samenwerkingsmogelijkheid met de Gewestelijke
Verwerkingscentra onderzoeken.
Inzet rond de verschillende (provinciale) themaacties.
Adviseren van de bestuurlijke overheid in het
kader van de verkeerscommissies.
Controles zwaar vervoer in samenwerking met
andere diensten.

Strategische doelstelling 2

De ambitie van meer blauw op straat waarmaken voor de aanpak
van drugs- en overlastproblemen
Binnen de politiezone wordt er specifiek aandacht besteed aan het voorkomen van lokale (drugs-)overlast.
De politie probeert door zijn preventieve aanwezigheid, repressief optreden en het behartigen van een
signaalfunctie overlastproblemen te verminderen. Om deze werking te ondersteunen wordt enerzijds de
gebiedsgebonden werking van het korps verstrekt en anderzijds verder ingezet op een goede samenwerking
met partners.

Reguliere werking
•

•

•
•

De groep van inspecteurs GGW wordt aangevuld
tot 8 personen die zich in hoofdzaak richten op
de gebiedsgebondenwerking voor de aanpak van
lokale drugs- en overlastproblemen.
Kwaliteitsbewaking
van
de
toegewezen
toezichtopdrachten aan de verschillende
operationele diensten.
Toepassen van de afspraken in het kader van het
LIM-project.
Toepassen van de afspraken in het kader van GAS.

•

Uitvoeren van cleanhouse-acties.

Bijzondere aandacht
•

Naast een patrouillehond wordt ook een eigen
drugshond ingezet.

Samenwerking
•

Deelname aan gemeentelijke initiatieven rond
GAS, camerabewaking en de verdere uitbouw
van een integrale veiligheidsbenadering.
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Strategische doelstelling 3

Slim en efficiënt op straat opereren
Slim en efficiënt op straat opereren wil hier zeggen dat de ploegen en de individuele personeelsleden op
een intelligente manier omgaan met de beschikbare informatie en deze zo adequaat mogelijk inzetten
en gebruiken. Technologie kan hierbij een enorme bijdrage leveren; maar ook de operationele sturing
is van wezenlijk belang. Voor dit laatste is binnen het korps ook de functie van Terreinondersteuner
erg belangrijk. Hij geeft namelijk steun aan de ploegen op het terrein en coördineert het operationeel
gebeuren. De ontwikkelingen op vlak van technologie voor de politie staan natuurlijk ook niet stil.
De uitdaging bestaat erin om deze (digitale) toepassingen op slimme wijze aan te wenden binnen het
operationeel gebeuren om de dienstverlening naar de burgers en de partners toe te verbeteren. Een
gezonde kijk op de mogelijkheden en randvoorwaarden voor het gebruiken van de technologie is hierbij
een must; evenals de afweging van de noodzakelijke capaciteitsinvestering en financiële kostprijs om een
aanvaardbare return te kunnen verzekeren. Om slim en efficiënt op straat te opereren, zal het korps in de
komende beleidsperiode zich toespitsen op volgende items:
•
•

•

•

•

De inzet van de Terreinondersteuner
optimaliseren.
Al de operationele medewerkers uitrusten
met een smartphone voor toepassing van
het programma FOCUS@GPI. Dit programma
moet zorgen voor een vlotte en digitaal veilige
communicatie en informatie-uitwisseling op het
terrein (het doorzoeken van de politiebronnen,
het raadplegen van de briefings, het opvolgen van
incidenten, het nemen en bekijken van beelden,
het maken van registraties en het uitvoeren van
woonstcontroles).
Zorgen voor de introductie in het korps van
een eigen Sharepointplatform parallel aan de
ontwikkelingen op provinciaal vlak. De politiezone
is hierbij trekker van zowel de technische als de
functionele provinciale werkgroep Sharepoint.
Participeren
aan
het
Kennisplatform
Arrondissement Limburg voor een betere
kennisdeling en optimalisering van de
operationele instructies.
Aandacht hebben voor de reeds opgestarte
camerabewaking in de politiezone onder de
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•

•

vorm van het uitgebouwde ANPR-netwerk en
de aanwezige politionele en gemeentelijke
bewakingscamera’s. In dit verband wordt nauw
samengewerkt met de federale politie en de
andere politiezones voor het uitwerken van een
gemeenschappelijk ANPR-interventiebeleid en
met de gemeenten voor het uitwerken van een
lokaal camerabeleid.
Inspelen op de invoering van de ANPR-sites voor
vrachtwagensluizen en verder onderzoeken
wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn
voor de invoering van snelheidscontroles via
trajectcontroles in de politiezone.
De introductie van bijkomende nieuwe
technologie evalueren op basis van duidelijke
haalbaarheidsstudies. Deze haalbaarheidsstudies
moeten een gefundeerd inzicht opleveren
over de mogelijkheden en de haalbaarheid
van een innovatie (functionaliteit, techniciteit
financiële impact, opbrengst en benodigde
personeelsinzet). We denken hierbij o.a. aan de
vraag om (mee) te investeren in bodycams of
drones.

Strategische doelstelling 4

In partnerschap streven naar een geloofwaardige handhaving
Voor een bestuurlijke of justitiële overheid is het erg belangrijk om binnen het eigen domein in te kunnen
staan voor een geloofwaardig en effectief handhavingsbeleid. In principe zijn beide soorten handhaving
zelfs complementair en is het de bedoeling dat ze elkaar versterken. De inzet van de lokale politie vormt
hierbij vaak een belangrijke (tussen)schakel. Als korps willen we dan ook, afhankelijk van de beschikbare
capaciteit, deze domeinen ondersteunen. In grote mate gaat het hierbij om het vaststellen van de feiten,
zorgen voor een kwaliteitsvolle rapportage en deelnemen aan samenwerkingsverbanden voor de aanpak
van vormen van overlast, criminaliteit of gewelddadige feiten.
Naast de reguliere werking zal het korps in het kader
van de bestuurlijke handhaving in het bijzonder
instaan voor:
• Het doen van vaststellingen voor de aanpak van
fenomenen die voor overlast zorgen en in de
GAS-codex zijn opgenomen. Waar nodig wordt
in samenspraak met de burgemeester extra
gecontroleerd.
• Samen met de gemeentelijke diensten en de
sanctionerend ambtenaar een evaluatie opmaken
van het zonaal beleid inzake GAS en voorstellen
doen rond de mogelijke verdere ontwikkeling
ervan (andere gemeentelijke reglementen,
verkeersvaststellingen,…).
• Deelname aan de lokale flexacties (concrete
controleacties op het terrein door flexibel
samengestelde teams) in het kader van de
bestuurlijke handhaving in de politiezone.
• Doorgeven van signalen en het aanreiken
van informatie, binnen de reglementaire
grenzen, om de lokale bestuurlijke handhaving
te ondersteunen (o.a. aanpak criminele
motorbendes).
• De nodige afspraken maken binnen het GIEC
met de partners (gemeenten, justitie en
andere inspectiediensten) voor een doelmatige
bestuurlijke handhaving.
• Via FOCUS@GPI digitale woonstcontroles
uitvoeren indien dit door de gemeenten wordt
gewenst.
• De mogelijkheden onderzoeken rond de
bestuurlijke inbeslagname van voertuigen in
het kader van de aanpak van straatraces en
onverantwoord rijgedrag.

Naast de reguliere werking zal het korps in het kader
van de justitiële handhaving aandacht hebben voor:
• Het gebruik van het systeem van Onmiddellijke
Minnelijke Schikking (OMS) en Onmiddellijke
Inningen (OI) volgens de gemaakte afspraken en
de aanschaf van de nodige toestellen voor de
inning van de boetes.
• Inspelen op de mogelijkheden van I+Belgium
om de voorwaarden van voorwaardelijk
invrijheidgestelden te controleren.
• Controles
op
moeilijk
bereikbare
vennootschappen uitvoeren. Dit zijn bedrijven
die op een fictief adres zijn ingeschreven met het
oog op het plegen van fraude of criminele feiten.
• Controles op de beroepsverboden.
• De haalbaarheid nagaan van de alternatieve
afhandelingsvorm project M zoals voorgesteld
door het parket Limburg. Indien haalbaar is het
de bedoeling te komen tot op maat gesneden
beslissingen
waarmee
veelvoorkomende
criminaliteit (diefstallen, vernielingen, slagen,
drugs,...) snel en efficiënt kunnen worden
bestreden.
• De haalbaarheid nagaan om al de feiten van
partnergeweld gepleegd binnen de politiezone
ketengericht te kunnen benaderen binnen het
systeem van Familie Justice Center, om zo in
samenspraak met het multidisciplinaire team
te komen tot een gepaste gedifferentieerde
opvolging (hulpverlening, snelrecht, huisverbod,
strafbemiddeling,…).

45

Strategische doelstelling 5

Een antwoord geven op de vraag of samen grootser is
De politieke overheid formuleerde een voorzichtige interesse tot het aangaan van eventuele
samenwerkingverbanden, associatie(s) en/of fusie(s) tussen een aantal politiezones in het noordwesten
van Limburg. In dit kader en ter ondersteuning van deze beleidsbeslissing werd door de gouverneur van de
provincie Limburg een studie besteld aan de Universiteit van Gent. Professor Jelle Janssens van de faculteit
Rechten en Criminologie van de Universiteit Gent voert hierop een onderzoek uit inzake een mogelijke
schaalvergroting. Specifiek handelt het om een voorstudie om de concrete haalbaarheid en de mogelijke
opties te identificeren voor de geopperde schaalvergroting van de politiezones Beringen/Ham/Tessenderlo,
Kempenland, Hano en Lommel.
Het onderzoek omvat 5 fases: een inventariseringsfase, een analysefase, een ontwikkelingsfase, een
feedbackfase en een rapportage. Tijdens het onderzoek worden interviews afgenomen van de procureur
des Konings, de Dirco, de Dirjud, de burgemeesters, de korpschefs, de managementteams en de
politievakbonden. De eindrapportage is gepland voor december 2019.
•

Het korps verleent op vraag zijn actieve bijdrage

→→ Wederzijdse bijstand en ondersteuning van

aan dit onderzoek.
•

de interventieploegen.

Vertrekkende vanuit deze eindrapportage zullen

→→ Samenwerking

de lokale overheden finaal een beslissing nemen

van

OGP/OBP.

samengewerkt. Dit kan dan in de vorm zijn van

→→ Samenwerking in het kader van levering

een samenwerkingsverband, een associatie of

Hycap A en B.

een fusie.

→→ Samenwerking (beurtrol) lokale recherche en

Indien tot een gestructureerde samenwerking

JSPD.

wordt beslist zullen de betrokken zones, in de
tussentijd vóór de formele opstart, nagaan
bepaalde

samenwerkingsverbanden

reeds vroegtijdig kunnen worden opgestart
door het afspreken van de modaliteiten,
de

timing

De

aandacht
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kader

→→ Samenwerking in het kader van de beurtrol

tussen de bestaande politiezones zal worden

of

het

overlastploegen en hondensteun.

of, en zo ja, in welke vorm en tegen wanneer er

•

in

en

het
zal

implementatietraject.

hierbij

uitgaan

naar:

→→ …
•

Naar aanleiding van de beslissing zal ook de
huidige samenwerking met de politiezone
Heusden-Zolder moeten worden geëvalueerd.

6. En wat doen we nog meer?
•

Structurele aandacht voor de problematiek van

voor het uitvoeren van risicoanalyses aangaande
de lokale opdrachten van openbare orde.

computercriminaliteit om te kunnen inspelen
op het groeiend aantal feiten met een ICT/
online-element. De lokale specialisten zullen,

•

De politiezone werkt samen met de
verschillende gemeenten voor de verdere
uitbouw van de lokale noodplanning conform
het koninklijk besluit van 22 mei 2019.

•

Het korps beschikt over een Information
Officer die deelneemt aan het overleg binnen
TaFoRaLim, TaFoMoLim en de door de gemeente
opgerichte en bijeengeroepen Lokale Integrale
Veiligheidscellen.

•

In de strijd tegen radicalisme, terrorisme en
extremisme wordt aandacht besteed aan de
sensibilisering van het personeel en er voor
gezorgd dat iedere wijkagent de opleiding
COPRA politie heeft gevolgd om bij signalen van
radicalisering gepast te kunnen reageren.

•

Samenwerken met de gemeenten in de aanpak
van domiciliefraude en hierbij maximaal de
mogelijkheden van FOCUS@GPI gebruiken voor
het uitvoeren van digitale woonstcontroles.

•

De eigen preventieve werking voortzetten
(vb. verkeerseducatie en fietsexamens) en
participeren aan preventieve acties van
partners ter voorkoming van veiligheids- en
overlastfenomenen.

•

Samenwerken met de gemeenten in het kader
van een preventief beleid inzake het voorkomen
van fietsdiefstallen.

•

Het blijven verzorgen van het intern en extern
communicatiebeleid (Operationeel Coördinatie
Team, briefings, interne muurschermen,
politiekrant, website, sociale media,…)

•

[…]

in nauwe samenwerking met het parket en de
federale computer crime unit, ondersteuning
kunnen bieden aan al de functionaliteiten
binnen het korps.
•

Stijgende aandacht voor het ‘buitgericht
rechercheren’ binnen de lokale dossiers
van de politiezone. Hierbij wordt getracht
om het vermogensvoordeel voor criminelen
weg te nemen via de inbeslagname van
onrechtmatig verkregen goederen, aangetroffen
luxeproducten zonder duidelijke herkomst,
enzovoort. Bijkomend worden de hierbij
vastgestelde sociale fraudegevallen gesignaleerd
aan de bevoegde diensten.

•

Werken met referentieambtenaren voor:
het scholenprotocol, bedrijven, rust- en
verzorgingsinstellingen, dierenwelzijn,
cybercrime, terrorisme en extremisme, milieu,
wapens, domiciliefraude,…

•

Intern voorzien in gespecialiseerd
personeel inzake seksuele misdrijven. Twee
personeelsleden van de lokale recherche
hebben deze speciale opleiding genoten, terwijl
3 medewerkers opgeleid zijn om audiovisuele
verhoren af te nemen.

•

Conform de arrondissementele afspraken
zorgen voor goed opgeleide en uitgeruste
personeelsleden om de opdrachten inzake
openbare orde op een kwaliteitsvolle manier
te kunnen uitvoeren. Verder investeert de
politiezone in de ontwikkeling van een reflex
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7. hoe volgen we dit op?
Gezien de duur van de beleidsperiode, namelijk zes jaar, worden de aangehaalde doelstellingen en
initiatieven in algemene termen geformuleerd. Er zijn immers te veel onvoorspelbare factoren die in die
periode kunnen veranderen om de uitkomst en de timing van de interventies nu reeds voor de hele periode
precies te formuleren.
Na goedkeuring door de zonale veiligheidsraad worden de concepten en aangehaalde initiatieven verder
geoperationaliseerd en telkens voor het komende jaar afgesproken.
Het zijn deze afspraken die binnen de zonale veiligheidsraad, die minstens jaarlijks bijeenkomt, zullen
worden opgevolgd.
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Bijlage 1: Sevesobedrijven
De politiezone heeft een groot aantal Sevesobedrijven, waarvan het grootste deel valt onder de categorie
‘Hogedrempel’:

Hogedrempel
Beringen:
• Borealis Polymers, Industrieweg 148
• Chevron Phillips Chemicals International, Industrieweg 152
Tessenderlo:
• Tessenderlo Chemie, Stationsstraat z/n
• Ineos Chlorvinyl, Heilig Hartlaan 21 (Valtris AO
Belgium)
• Vynova, Heilig Hartlaan 21
• Chevron Phillips Chemicals International, Fabrieksstraat 5 (Schoonhees Oost)
• Ecolab Production, Havenlaan 4
• Primagaz Belgium, Kanaalweg 87 (Industriepark
Ravenshout)
• Vanraak Trading, Ravenshout 3325

Lagedrempel
Beringen:
• Budget Oil Tanking, Nijverheidsstraat 31
Ham:
• Tessenderlo groep, Bergstraat 32
Tessenderlo:
• Trinseo Belgium, Havenlaan 7

Bron: Geopunt Vlaanderen (geopunt.be)
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Bijlage 2: Demografische gegevens

Bevolgingsaantal en -dichtheid

Totale bevolking
PZ BHT
aantal: 75.926

Bevolkingsdichtheid
aantal inwoners/km²
PZ BHT
468

Limburg
362

Bron: Limburg.incijfers.be
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Herkomst - nationaliteit
Beringen

Ham

Beringen

Ham

Tessenderlo

Arbeidsmarkt
Tessenderlo

Bron: Limburg.incijfers.be
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Bevolking
Beringen

Ham

Tessenderlo

Armoede
Beringen

Ham

Tessenderlo

Bron: Limburg.incijfers.be
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Bijlage 3: Minimale werkingsnormen en federale opdrachten
Minimale werkingsnormen
Norm wijkwerking: 1 wijkinspecteur per 4000 inwoners
Datum registratie

Aantal inwoners

Aantal wijkinspecteurs volgens de norm

75.799

09/10/2019

Reëel aantal wijkinspecteurs

Aantal politieposten

Behaald

20
19,40 (VTE)

3

JA

18,95

(2019)

Norm onthaal: minimaal 12 uur per dag fysieke opening centraal onthaalpunt
Datumregistratie

Aantal gemeenten in
de zone

Aantal politieposten

3

3

09/10/2019

Aantal uren daadwerkelijk fysiek
onthaal in het centraal onthaalpunt
Weekdagen

WE/feestdagen

12,5 uren/dag

8 uren op zaterdag

Behaald

NEE

Norm Interventie en Algemeen toezicht: 1 continuploeg + 1 piekploeg 84 uur/week
Datum registratie

09/10/2019

Aantal interventieploegen

Aantal piekploegen

Aantal

Voorziene uurvorken

Aantal

2

24/24

1

Norm politionele slachtofferbejegening:
(eventueel via samenwerkingsakkoord)
Datum registratie

Gespecialiseerd medewerker
beschikbaar (ja / neen)

1

Voorziene uurvorken
14:00 – 22:00

JA

(op weekdagen)

gespecialiseerd

medewerker

continu

Wijze waarop de permanente beschikbaarheid
geregeld is (aan te kruisen)
Intern de zone
geregeld

09/10/2019

Behaald

terugroepbaar
Behaald

Samenwerkingsverband
met andere PZ/Fedpol

Ja

Ja

JA

Lokale opsporing en Lokaal onderzoek: 10% van het operationeel effectief voor zones met globaal effectief
≥ 230, 7% van het operationeel effectief met een minimum van één ploeg (2 mw) voor de weekdagen, voor de
andere PZ
Organisatievorm
Datum registratie

Globaal
effectief
zone

Effectief operationeel kader

Lokale recherchedienst (met vaste
medewerkers)

Polyvalente of
« flexibele » opsporings- en onderzoekscapaciteit

Aantal VTE

Aantal VTE of uren

Behaald

0,50
09/10/2019

122,50 (VTE)

104,10 (VTE)

11,80

ICT-assistent + capaciteit via GGW

JA
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Handhaving van de openbare orde: 1 OBP permanent bereikbaar en terugroepbaar
Permanentie OBP en OGP

OBP

Ja

OGP

Ja

Datum registratie:
09/10/2019

In een interzonaal samenwerkingsakkoord

Ja

Georganiseerd in de schoot
van de eigen zone op basis
van bereikbaar en terugroepbaar

Nee

In een interzonaal samenwerkingsakkoord

Ja

Permanente aanwezigheid
op de dienst onthaal/dispatching

Nee

Norm verkeer: 8% van de totale werkcapaciteit van de politiezone.
Datum registratie

Globaal effectief zone

Percentage capaciteit besteed aan de functionaliteit verkeer

09/10/2019

122,50 (VTE)

6,4 VTE verkeersdienst en -administratie
+
capaciteit interventiedienst en capaciteit gebiedsgebondenwerking onder de vorm van: algemene
verkeerkeerscontroles, controles rijden onder
invloed en bemande snelheidscontroles

Federale opdrachten
Overeenkomstig artikel 3 WGP staat de lokale politie in voor sommige opdrachten van federale aard. Deze
opdrachten worden door dwingende richtlijnen van de minister van Binnenlandse Zaken of de minister van
Justitie bepaald.

Domeinen waarover kan gerapporteerd worden

Dwingende richtlijn

Betreffende vervoer en voorleiding van gevangenen voor hoven en rechtbanken, gevangenisopstanden en rampspoedige gebeurtenissen
in gevangenissen (richtlijn Justitie MFO1).

•

Geen gevangenis of justitiepaleis in onze
zone.

•

Wel een politierechtbank en een vredegerecht in de zone.

Betreffende gehypothekeerde capaciteit van
de lokale politie bij opdrachten van bestuurlijke
politie (richtlijn Binnenlandse Zaken MFO2 en
2bis).

•

Aantal opgeleide medewerkers:
Binnen de zone zijn 18 medewerkers (4MK14BK) opgeleid inzake OO.

•

Jaarlijks trainingsprogramma:
georganiseerd door CSD Hasselt.

•

Beschikbaarheidsniveau: 18 medewerkers.

•

De zone beschikt over een troepentransportvoertuig.
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•

Procedure: Een permanente nota werd opgesteld
inzake “Informatiedoorstroming en verwerking
binnen de zone”.

•

Validatieniveau: in eigen beheer door 2 functioneel- en 1 assistent functioneel beheerder.

•

Toegang tot de informatie: de diversiteit van de
toegangen tot de informatie werd geregeld volgens operationele noodzaak.

•

Samenwerking met diverse inspectiediensten.

•

Seveso-rampenplannen.

•

Dossiers “Rampen - Onheil” bedrijven.

Betreffende de opdrachten en bijzondere bescherming van personen en roerende en onroerende goederen (richtlijn Binnenlandse Zaken
MFO5).

•

Havenfaciliteit Kerley Ham.

•

Mogelijke éénmalige gebeurtenissen zullen
worden opgevolgd.

Betreffende de werking en organisatie van de
arrondissementele informatiekruispunten (gemeenschappelijke richtlijn Justitie en Binnenlandse Zaken MFO6).

•

De lokale interventiegegevens worden onmiddellijk geautomatiseerd overgemaakt.
Financiële bijdrage wordt geleverd voor het gedetacheerd personeelslid van de lokale politie
naar het AIK.

Betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie (gemeenschappelijke richtlijn Justitie en Binnenlandse Zaken
MFO3).

Betreffende de beveiliging, het toezicht en controle door de politiediensten in het raam van de
regelgeving inzake private veiligheid (richtlijn
Binnenlandse Zaken MFO4).

Gelet op de wettelijke bepaling opgenomen in
artikel 96bis van de WGP.
Het kaderprotocol Samenwerking Politie – Gerechtsdeurwaarders zoals in bijlage toegevoegd
aan de ministeriële omzendbrief van 1 december
2006 aangaande richtlijnen tot het verlichten en
vereenvoudigen van sommige administratieve
taken van de lokale politie.

Deelname aan provinciale controleacties.

•
•

Sinds mei 2010 heeft de politiezone een tweede
inspecteur gedetacheerd naar het CIC.

•

Bijstand aan deurwaarders. Het kaderprotocol
wordt door de politiezone opgevolgd behoudens
het punt ‘het veranderen van de sloten en het
afgeven van de sleutel’. De politiezone gaat niet
akkoord dat dit een taak van de politie zou zijn.
Sinds 2011 is met de deurwaarders de afspraak
gemaakt dat enkel nog begeleiding wordt voorzien op vaste momenten.

•

De politiezone neemt deel aan eventueel georganiseerde acties.
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Bijlage 4: Veiligheidsmonitor 2018

Buurtproblemen en onveiligheidsgevoel

Gebeurt het dat u zich onveilig voelt in uw buurt ?
Altijd

Vaak

Soms

Zelden

Nooit

0,53 %

2,47 %

20,15 %

46,48 %

30,37 %

Hoe is uw onveiligheidsgevoel in uw buurt ten opzichte van 3 jaar geleden ?
Toegenomen

Gelijk gebleven

Verminderd

Weet ik niet

Niet van
toepassing

14,32 %

50,33 %

3,49 %

11,35 %

20,52 %

Bron: Veiligheidsmonitor 2018
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Slachtofferschap

Aangifte bij de politie

Overzicht slachtofferschap naar type delict
op het niveau van het gezin.

Overzicht aangifte naar type delict op het
niveau van het gezin.
Ja

Nee

Inbraak in woning

96,61%

3,39%

Autodiefstal

83,67%

16,33%

91,19%

Diefstal uit auto

76,85%

23,15%

5,41%

94,59%

Motor- of bromfietsdiefstal

74,27%

25,73%

Inbraak in woning

2,77%

97,23%

Poging tot woninginbraak

60,98%

39,02%

Diefstal uit auto

1,95%

98,06%

Fietsdiefstal

50,82%

49,18%

Autodiefstal

0,97%

99,04%

Motor- of bromfietsdiefstal

0,82%

99,17%

Iets gestolen of beschadigd
aan de buitenkant van de
auto

32,77%

67,23%

Ja

Nee

Iets gestolen of beschadigd
aan de buitenkant van de
auto

13,07%

86,93%

Fietsdiefstal

8,82%

Poging tot woninginbraak

Overzicht slachtofferschap naar type delict
op persoonlijk niveau.
Ja

Nee

Oplichting via internet

7,61%

92,39%

Inbraak in computer of smartphone

5,48%

Andere

Overzicht aangifte naar type delict op persoonlijk niveau.
Ja

Nee

Diefstal zonder geweld

52,62%

47,38%

94,52%

Vluchtmisdrijf in het verkeer

45,63%

54,37%

4,13%

95,87%

Lichamelijk geweld

44,99%

55,01%

Bedreiging (niet via internet)

3,68%

96,31%

Diefstal met geweld

44,50%

55,50%

Intimidatie, belaging en pesten
via internet

3,56%

96,44%

Andere

43,50%

56,50%

Diefstal zonder dat de dief
daarbij gebruik maakte van
geweld

2,75%

97,25%

Zedenfeiten

37,89%

62,11%

Bedreiging (niet via internet)

29,31%

70,69%

Vluchtmisdrijf in het verkeer

2,58%

97,42%

Zedenfeiten

2,02%

97,98%

Oplichting (niet via internet)

27,11%

72,89%

Oplichting (niet via internet)

1,90%

98,10%

Oplichting via internet

24,14%

75,86%

Lichamelijk geweld

1,60%

98,40%

Intimidatie, belaging en pesten
22,81%
via internet

77,19%

Diefstal terwijl de dief daarbij
gebruik maakte van geweld

0,50%

99,50%

Inbraak in computer/smartphone

88,40%

11,60%

Bron: Veiligheidsmonitor 2018
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Bijlage 5: Financiële positie - spreiding dotaties
De financiële positie van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo wordt door Belfius vaak als ‘atypisch’
bestempeld. In hun financieel profiel wijzen ze erop dat de politiezone aangaande de inkomsten op nationaal
niveau vergeleken tweemaal aan de linkerzijde van de grafiek staat:

Bron: Belfius
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Bijlage 6: Evolutie criminaliteit
Algemeen

EVOLUTIE CRIMINALITEIT OP HET NIVEAU VAN DE PROVINCIE EN DE POLITIEZONE - OPSPLITSING PER TYPE MISDRIJF

Provincie Limburg

PZ Beringen/Ham/Tessenderlo

30000

1800
1600

25000

1400

20000

Misdrijven tegen goederen
Misdrijven tegen personen

15000

ECOFIN-misdrijven
Andere

10000

Voetbalwet

Misdrijven tegen goederen
Misdrijven tegen personen
ECOFIN-misdrijven

800

Andere

600

Voetbalwet

400

5000
0

1200
1000

200
2016

2017

2018

0

2016

2017

2018

Bron: Federale politie - criminaliteitsstatistieken 2018
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EVOLUTIE CRIMINALITEIT OP HET NIVEAU VAN DE POLITIEZONE - GERECHTELIJKE FEITEN

Evolu�e gerechtelijke feiten niet verkeer
2200

1700

1200

700

200

-300

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verloren/gevonden voorwerpen

1828

1867

1961

2106

2006

1101

1164

1168

1291

Diefstal - eenvoudige

739

751

785

682

674

567

542

512

559

Diefstal met braak, inklimming, valse sleutels

721

627

746

667

709

649

571

413

468

Opze�elijke slagen en verwondingen

343

361

271

339

328

282

322

317

425

Vernielingen, beschadiging, vandalisme (opze�elijk)

507

470

483

384

371

379

366

354

332

Verdovende middelen

267

193

162

280

372

337

340

282

319

Oplich�ng, misbruik van vertrouwen en aanverwante misdrijven

140

130

176

174

215

152

240

227

280

Echtelijke- en familiale geschillen

214

239

219

256

294

239

207

163

236

Bedreigingen - valse meldingen - verdachte handelingen

224

179

183

188

211

133

136

124

156

Iden�teitskaart/woonplaats

81

131

106

131

138

123

116

142

133

Bron: PZ Beringen/Ham/Tessenderlo - ISLP
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Evolu�e gerechtelijke feiten niet verkeer
450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Wapens en springstoﬀen

382

137

79

99

168

148

126

139

2018
91

Belaging/stalking

74

73

92

80

80

58

50

71

74

Winkeldiefstal

74

52

55

69

61

49

76

63

68

Zedenmisdrijven

46

58

57

86

64

55

38

81

68

Ziekte en overlijden (niet tgv. ongeval)

45

49

40

44

45

43

41

54

61

Diverse inlich�ngen aan gerechtelijke overheid

185

128

89

58

85

129

133

104

60

Vreemdelingen

39

40

28

33

28

28

23

32

57

Milieuwetgeving

37

48

24

33

30

43

43

46

46

Diefstal met geweld of wapen

71

61

47

40

40

49

51

28

38

Vermiste, ontvoerde personen

25

29

22

29

25

31

27

27

38

Smaad, weerspannigheid

43

23

24

17

19

23

40

40

34

Valsheid in par�culiere geschri�en

26

38

25

30

33

29

24

36

31

Openbare dronkenschap

39

37

23

33

34

33

36

41

28

Beledigingen - laster - eerroof

45

47

48

35

44

30

41

38

19

Toebrengen van schade

31

75

43

40

21

26

18

22

11

Bron: PZ Beringen/Ham/Tessenderlo - ISLP
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ECOFIN-misdrijven

Bron: Federale politie - criminaliteitsstatistieken 2018

64

Inbraken

Drugs

Intrafamiliaal geweld

Bron: Federale politie - criminaliteitsstatistieken 2018
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Bijlage 7: Evolutie verkeersveiligheid
Verkeersongevallen lichamelijk letsel
Evolutie aantal letselongevallen
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Overleden

3

1

6

1

7

1

3

Zwaar gewond

24

15

32

14

15

20

21

Licht gewond

229

201

202

159

146

170

208

Totaal

256

217

240

174

168

191

232

Letselongevallen 2018 - geografische spreiding en spreiding naar tijd

Bron: PZ Beringen/Ham/Tessenderlo
ISLP (gecorrigeerd)
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Bron: Federale politie - monitor letselongevallen 2018

67

Bron: Federale politie - monitor letselongevallen 2018

68

Verkeersinbreuken

Bron: Federale politie - statistiek verkeersinbreuken 2018 (enkel aanvankelijke PV's)

69

Bron: Federale politie - statistiek verkeersinbreuken 2018
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Bemande snelheidscontroles
Opvolging doelstellingen ZVP
Aantal controles

Aantal uren controle

Doelstelling ZVP

Verschil

2015

748

690:50

704 u

-14:50 u

2016

797

773:10

704 u

+69:10 u

2017

614

581:27

704 u

-123:27 u

2018

753

719:56

704 u

+15:56 u

Andere verkeerscontroles
Aantal uitgevoerde dispositieven
Aantal dispositieven
2015

107

2016

157

2017

92

2018

133

Aantal opgestelde PV's alcohol
OI

PV

Totaal

2015

56

250

306

2016

73

224

297

2017

50

184

234

2018

60

212

272

Aantal opgestelde PV's drugs in verkeer
Aantal PV's
2015

127

2016

99

2017

82

2018

101

Aantal opgestelde PV's verzekering

Aantal opgestelde PV's gordel

Auto/moto

Bromfiets

Totaal

2015

205

22

227

2016

225

25

250

2017

252

36

288

2018

227

19

246

Aantal PV's
2015

424

2016

479

2017

446

2018

370

Bron: PZ Beringen/Ham/Tessenderlo - eigen registratie vanuit ISLP (aanvankelijke én navolgende PV's)
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Bijlage 8: Prioriteitenmatrix
PZ Beringen/Ham /Tessenderlo

10,0

5) gewicht (tov /inwoners) in PZ in 2018
in vgl met gewicht in Limburg in 2017

4) evolutie in Limburg ('18 tov gemiddelde
van '15 en '17)

5,0

3,6

-25,3%

3,7

-24,6%

3,8

0,94

4,69

4,14

635

0,9

1,7%

5,1

-28,9%

3,6

1,07

5,64

4,07

Eindscore

2421

1,4

herschaalde score

4,6

59

herschaalde score

196

herschaalde score

Inbraak in w oning
Inbraak in bedrijf/handelszaak

fenomenen

1) omvang in PZ (# feiten 2018)

3) Evolutie in PZ ('18 tov gemiddelde
van '15 en '17)

15,0

herschaalde score

2,5

2) omvang in Limburg (# feiten 2018)

7,5

herschaalde score

gewichten

Criteria

Diefstal uit/aan voertuigen

79

1,8

1031

1,5

14,5%

5,7

-16,3%

4,2

0,88

4,34

4,19

Gauw diefstallen

14

0,3

639

0,9

-42,5%

2,9

-23,1%

3,8

0,25

0,00

1,67

Winkeldiefstallen

69

1,6

1288

1,9

5,6%

5,3

3,2%

5,2

0,62

2,51

3,67

Diefstal met gew eld (met/zonder w apen)

33

0,7

521

0,7

35,6%

6,8

-11,0%

4,4

0,73

3,29

4,11

Werfdiefstallen

38

0,9

257

0,3

28,1%

6,4

11,3%

5,6

1,71

10,00

5,78

Diefstal van fietsen/bromfietsen

166

3,9

1698

2,5

18,6%

5,9

-24,3%

3,8

1,13

6,02

5,09
3,67

0,8

0,0%

5,0

-19,0%

4,1

0,86

4,18

7,3

44,6%

7,2

60,6%

8,0

0,95

4,76

7,14

Extrafamiliaal gew eld (fysiek, psychisch,seksueel)

420

10,0

6652

10,0

14,1%

5,7

4,7%

5,2

0,73

3,27

6,11

Drugs aanbod (productie, in- en uitvoer, verkoop)

71

1,7

1013

1,5

-24,2%

3,8

-5,7%

4,7

0,81

3,83

3,37

Drugs vraag (bezit, gebruik)

197

4,7

3831

5,7

11,3%

5,6

14,2%

5,7

0,59

2,34

4,62

Mensensmokkel, schijnhuw elijk en illegale immigratie

74

1,7

648

0,9

181,0%

10,0

20,5%

6,0

1,32

7,33

6,72

Mensenhandel - seksuele/economische uitbuiting

2

0,0

46

0,0

0,0%

5,0

89,0%

9,5

1,28

7,08

4,83

Informaticacriminaliteit

74

1,7

791

1,1

200,0%

10,0

68,7%

8,4

1,08

5,69

6,62

Oplichting (met/zonder internet)

136

3,2

1835

2,7

51,7%

7,6

42,2%

7,1

0,86

4,14

5,54

4

0,0

68

0,0

33,3%

6,7

23,6%

6,2

0,68

2,93

4,02

5) gewicht (tov /inwoners) in PZ in
2018
in vgl met gewicht in arro in 2018

590
4859

4) evolutie in arro ('18 tov gemiddelde
van '15 en '17)

1,0
9,5

3) Evolutie in PZ ('18 tov gemiddelde
van '15 en '17)

44
398

2) omvang in arro (# feiten 2018)

Voertuigzw endel
IFG (fysisch, psychisch, economisch, seksueel)

1) omvang in PZ (# feiten 2018)

Fiscale fraude (inkomstenbelasting, btw , w itw as)

Verkeer
VKOLL
w eekendongevallen

Overlast
vernielingen en vandalisme
nachtlaw aai
geluidshinder
sluikstorten
verbranden afval
dierenhinder
onverantw oord rijgedrag
totaal

72

269
62

2976
754

26,9%
12,0%

-1,0%
-2,9%

1,04
0,95

322
532
226
65
58
386
193
1782

4702
5443
2163
891
854
4271
1722
20046

-5,1%
23,4%
52,7%
21,9%
20,8%
-13,0%
-7,8%
6,5%

1,3%
-7,7%
18,1%
1,1%
8,6%
-3,6%
-3,2%
-1,0%

0,79
1,13
1,21
0,84
0,78
1,04
1,29
1,03

Rangschikking 2018

Rangschikking 2017

Rangschikking 2016

Rangschikking 2015

Rangschikking 2014

Rangschikking 2013

Rangschikking 2012

1

2

2

1

5

13

12

6

13

8

7

14

11
13

4

10

11

15

19

7

10
18

11

11

15

17

18

20

16

8

12

13

6

16

15

13

18

19

18

12

17

12

9

14

14

5

1

10

5

10

13

7

9

10

6

7

18

9

10

10

11

18

16

6

5

4

2

2

2

1

3

1

3

3

4

3

4
17

17

7

8

6

9

8

15

3

1

4

8

12

9

14

15

17

14

15

15

2

8

20

21

21

17

19

8

5

16

6

16

14

9

3

2

12

9

11

3

4

6

20

19

20

19

20

1

14
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Aantal gebeurtenissen
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Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

0

20

40
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140

160

0
147
70
61
57
64
105
117

1
109
36
37
42
32
51
85

2
107
30
45
34
32
27
51

3
92
31
29
25
34
35
71

Z_BERING : 01/01/2018 tot en met 31/12/2018

Aantal gedispatchte gebeurtenissen
Totaal per uur per dag

4
63
39
25
24
22
39
43

5
35
19
18
18
15
25
16

6
57
30
21
38
21
19
22

7
32
57
39
55
46
50
40

8
47
79
78
66
77
71
53

9
55
81
58
61
55
66
63

10
66
75
66
59
58
69
68

12
72
74
54
76
71
62
59

Uur van de dag

11
61
67
57
59
65
69
69

13
69
59
58
77
56
67
49

14
73
67
65
72
72
90
74

15
91
80
81
83
96
81
62

16
96
105
101
88
95
108
73

17
75
72
98
88
91
87
87

18
81
79
75
92
83
84
92

19
103
92
82
89
100
130
98

20
83
117
82
84
89
112
97

21
66
69
74
86
92
97
112

22
70
78
69
74
82
108
116

23
72
65
83
75
99
107
131

Bijlage 9: Interventiedruk

Bron: Federale politie - CIC Limburg - statistieken call-taking 2018

Bijlage 10: Operationeel personeel
Lokale politie

Het operationeel personeel ten opzichte van de oppervlakte en het aantal inwoners van de provincie, op referentiedatum 31 december
2018.
(Best. arr. Brussel-hoofdstad wordt hier niet getoond om de grafiek leesbaar te houden)

BRON: Federale politie - statistieken - morfologie
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Bijlage 11: Protocolakkoorden
Interzonale, bovenlokale en internationale politiesamenwerking
Domein van de interzonale/bovenlokale
samenwerking

Zone – dienst waarmee Implicaties voor de
het protocol werd afge- zone- impact op de
sloten
middelen

16 april 2002

Protocol kledij – toetredingsprotocol voor de
lokale politie

PZ Beringen/Ham/Tessenderlo en de federale
politie

Gemeenschappelijke
aankoop van basisuitrusting.

26 juni 2002

Protocol logistieke steun

PZ , ministerie van binnenlandse zaken

Gemeenschappelijke
aankoop van voertuigen

27 maart 2003

Kaderovereenkomst voor PZ, ministerie van
de aankoop van hard- en Binnenlandse Zaken,
software, uitbreidingen
leveranciers
en aanpassingen van de
ISLP-software

Gemeenschappelijke
aankoop

Kaderovereenkomst voor PZ, Ministerie van Binde aankoop van meubinenlandse Zaken
lair

Gemeenschappelijke
aankoop van meubilair

1 februari 2002

Protocolakkoord inzake
laterale steun bij dringende interventies.
(Opgeheven)

PZ Beringen/Ham/
Tessenderlo, Halen/
Herk-de-Stad/Lummen,
Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren

Onder bepaalde voorwaarden kan onderlinge
steun worden verleend
door partners van het
protocolakkoord.

1 april 2002

Protocolakkoord inzake
PZ Beringen/Ham/
laterale steun slachtoffer- Tessenderlo, Halen/
bijstand
Herk-de-Stad/Lummen,
Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren

Beschikbaar 24/24 uur
van permanente oproepbaarheid van een
gespecialiseerd personeelslid inzake politiële
slachtofferbejegening
tussen partners van het
protocolakkoord

5 april 2002

Protocol betreffende de
wederzijdse uitwisseling
van informatie inzake
onderzoeken, klachten en aangiften tegen
personeelsleden van
de politie, alsook inzake
de samenwerking en
het overleg tussen het
comité P en de lokale
politiediensten

Overmaken van inlichtingen aan het comité
P volgens bepaalde
richtlijnen.

Niet- operationeel

Operationeel
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PZ Beringen/Ham/Tessenderlo en comité P

Domein van de interzonale/bovenlokale
samenwerking

Zone – dienst waarmee Implicaties voor de
het protocol werd afge- zone- impact op de
sloten
middelen

9 juli 2003

Protocolakkoord inzake
bijstand bij vaststellingen
bij eigen personeelsleden tussen de politiezones.

PZ Beringen/Ham/
Tessenderlo, Halen/
Herk-de-Stad/Lummen,
Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren

Onder bepaalde voorwaarden worden vaststellingen gedaan door
partners van het protocolakkoord.

21 februari 2003

Protocolovereenkomst
milieu – stedebouw tussen de gemeentebesturen en de politiezone

PZ Beringen/Ham/Tessenderlo en de gemeentebesturen van Beringen/
Ham/Tessenderlo

Bijstand inzake vaststellingen milieu-overtredingen door milieu-ambtenaar

26 februari 2003

Protocol Politioneel Inter- CSD, CIC, wegpolitie en
ventieplan
alle politiezones van de
provincie.

Bij bepaalde, onvoorziene gebeurtenissen kan
beroep worden gedaan
op beschikbare middelen
van de partners van het
protocolakkoord.

27 november 2003

Protocol inzake audiovisueel verhoor van
minderjarigen

GDA Hasselt en alle
politiezones van het gerechtelijk arrondissement
Hasselt

Beschikbaar 24/24 uur
van permanente oproepbaarheid van een
gespecialiseerd personeelslid inzake politiële
slachtofferbejegening
tussen partners van het
protocolakkoord

28 april 2004

Protocol inzake de
informantenwerking
en de aanwending van
bijzondere opsporingsmethoden

GDA Hasselt onder toe- Vastleggen van werzicht en na visum van de kingsregels en proceduprocureur des Konings te res
Hasselt

15 september 2004

Protocol Arrondissementeel Informatiekruispunt

De 9 PZ , de Dirco en
Dirju van het arr.Hasselt

Het verschuldigde bedrag begroten volgens
de verdeelsleutel voor
de detachering van een
personeelslid van de
lokale politie.

23 november 2004

Protocol inzake de
bemanning van het CIC
door personeel van de
lokale politie

De 18 Limburgse PZ
De 2 Limburgse Dirco’s
en het CIC Limburg

Leveren van personeel
voor de bemanning van
het CIC Limburg. Sinds
mei 2010 wordt een
bijkomende 2de inspecteur gedetacheerd naar
het CIC.

1 september 2005

Provinciale Bijzondere
De politiezones van LimSamenwerkingsovereen- burg, wegpolitie Limburg,
komst Politiealarm
CIC Limburg, CSD Hasselt en CSD Tongeren

Het ter beschikking
stellen van één interventieploeg aan een politiezone die geconfronteerd
wordt met een onvoorziene gebeurtenis voor
de eerste en dringende
maatregelen.
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Domein van de interzonale/bovenlokale
samenwerking

Zone – dienst waarmee Implicaties voor de
het protocol werd afge- zone- impact op de
sloten
middelen

21 november 2006

Overeenkomst project
Partnergeweld

PZ Beringen/Ham/
Tessenderlo, PZ
Houthalen-Helchteren,
PZ Heusden-Zolder,
PZ West-Limburg, PZ
Hazodi, CAW ’t Verschil,
Parket van de PdK te
Hasselt

De toepassing van het
proces “Anticiperen op
partnergeweld” en het
doorverwijsformulier
overmaken aan CAW ’t
Verschil.
De aanduiding van een
referentieambtenaar voor
de uitvoering van de
overeenkomst.

22 augustus 2007

Interzonale overeenkomst inzake de opsluiting en bewaking van
gearresteerden van de
PZ West-Limburg
(Opgeheven)

PZ Beringen/Ham/
Tessenderlo en de PZ
West-Limburg

Als tegenprestatie zal
de PZ West-Limburg
volgens een afgesproken
berekening een aantal
uren HYCAP van de PZ
Beringen/Ham/ Tessenderlo overnemen.

7 december 2006

Ondersteuning van de
internationale politiesamenwerking i.s.m. de
federale politie CGL.

CGL (directies Relatie
met de lokale politie en
Beleid)
Een delegatie van Turkse politiemensen o.l.V.
een Spaanse Resident
Twinning Advisor

Ontvangst van de
buitenlandse delegatie
en uiteenzetting inzake
integratie en uitvoering
van gemeenschapsgerichte politiezorg binnen
het politiewerk.

2008

Provinciaal akkoord
waarbij AIK toelating
krijgt rechtstreeks in het
ISLP-systeem van de
lokale politiezones in te
lezen.

Alle zones Limburg, Dir- Verbeteren infoflux AIK
co Hasselt, Dirju Hasselt, en zones.
AIK

2009

Protocol betreffende con- PZ HaZoDi, korpschefs
troles in de gevangenis
arrondissement Hasvan Hasselt
selt, Dirco Hasselt, Dirju
Hasselt, Procureur des
Konings

De politiezones stellen
capaciteit ter beschikking
in het kader van controles in de gevangenis, bv.
zoeken naar drugs. De
coördinatie gebeurt door
de PZ HaZoDi.

7 oktober 2011

Protocolakkoord houdende de afspraken met betrekking tot het toewijzen
van de politionele leiding
en/of coördinatie bij
noodsituaties en andere
niet-geplande gebeurtenissen in de provincie
Limburg

De korpschef van de
politiezones in Limburg,
Dirco Hasselt en Tongeren, Dirju Hasselt en
Tongeren, CIC Limburg,
WPR Limburg

Afspraken met betrekking tot het toewijzen
van de politionele leiding
en/of coördinatie bij
noodsituaties en andere
niet-geplande gebeurtenissen in de provincie
Limburg

2013

Protocolakkoord met betrekking tot de call-taking
en dispatching van de
interventieploegen door
het CILIM
(Protocol nog in uitwerking)

Politiezone Beringen/
Ham/Tessenderlo en de
federale politie (CIC-Limburg)

Afspraken met betrekking tot de basisdiensten
die verstrekt worden
door het CIC (call-taking,
distributie, dispatching,
coördinatie en rapportering).
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Domein van de interzonale/bovenlokale
samenwerking

Zone – dienst waarmee Implicaties voor de
het protocol werd afge- zone- impact op de
sloten
middelen

19 september 2014

Protocol inzake de terbe- PZ Beringen/Ham/
schikkingstelling van het Tessenderlo en de PZ
cellencomplex
West-Limburg

Afspraken en modaliteiten inzake het opsluiten
van de op het grondgebied van de PZ HZ
gearresteerden in de
doorgangscellen van de
PZ BHT;

19 september 2014

Protocol inzake laterale
steun

De politiediensten van
de PZ HZ en de PZ BHT
verlenen onderling steun
in een aantal welomschreven gevallen.

1 juni 2018

Protocolakkoord betrefLimburgse politiezones
fende de aanstelling van
een overkoepelende
DPO/adviseur gegevensbescherming voor de
Limburgse politiezones

De overkoepelende
DPO/adviseur voorziet
de politiezones van een
aantal ondersteunende
diensten waaronder adviesverlening en coördinatie van de activiteiten
met betrekking tot de
verplichtingen die voortvloeien uit de privacywetgeving.

29 augustus 2018

Procolakkoord inzake de
samenwerking tussen de
politiediensten lokaal –
federaal bij de ordehandhaving tijdens thuiswedstrijden van KVV THES
Sport

PZ Beringen/Ham/ Tessenderlo
Dirco Hasselt, Burgemeester Tessenderlo

Protocolakkoord inzake
de samenwerking tussen
de lokale politie en de federale politie naar aanleiding van de handhaving
van de openbare orde te
Tessenderlo ter gelegenheid van de thuiswedstrijden van KVV THES
Sport.

18 november 2018

Protocolakkoord tussen
het DVI (Disaster Victim
Identification Team) en
de diensten politionele
slachtofferbejegening

Federale politie en Vaste
Commissie van de Lokale Politie

Princiepsakkoord inzake
de samenwerking tussen
het DVI en de diensten
politionele slachtofferbejegening.

31 januari 2019

Functionaliteit slachtCSD Limburg,Lokale
offerbejegening bij de
politiediensten Limburg
federale politie en wisselwerking met partners

Geïntegreerde samenwerking tussen federale
en lokale slachtofferbejegenaars.

1 maart 2019

Protocolakkoord bestuur- Gemeente Tessenderlijke handhaving crimina- lo, PZ Beringen/Ham/
liteit en onveiligheid
Tessenderlo, parket
Limburg, Arbeidsauditoraat Antwerpen, Dirco
Hasselt, Dirju Hasselt

Uitwisselen van informatie met oog op geïntegreerde aanpak van
criminaliteit en onveiligheid.

PZ Beringen/Ham/
Tessenderlo en de PZ
West-Limburg
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Andere protocols of samenwerkingsakkoorden met niet-politionele partners en derden
Domein van de nietpolitionele samenwerking

Partner- derde waarmee het protocol werd
afgesloten

Implicaties voor de
zone- impact op de
middelen

1 maart 2005

Provinciaal protocol
Runs

Limburg: Het provinciebestuur, de gemeentebesturen, de 2 dirco’s , alle
18 PZ van Limburg, de
Wegpolitie Limburg, Afdeling wegen en verkeer
Limburg

Ordehandhaving bij
doortocht of organisatie
van een georganiseerde
rondrit.

7 november 2005

Convenant duurzaam
veilige schoolomgeving.

Stadsbestuur Beringen,
PZ Beringen/Ham/ Tessenderlo, de schooldirectie en het oudercomité
van Het Ateljeeke

Het ondersteunen van
educatieve en praktijkgerichte acties.
Het voeren van progressieve verkeershandhaving.
Het fungeren als meldpunt voor onveiligheidsindicaties.

15 februari 2006

Veiligheidsprotocol met
de scholen

De middelbare scholen
van Beringen en Tessenderlo, de burgemeesters,
de PZ Beringen/Ham/
Tessenderlo, de procureur des Konings

Het aanstellen van
schoolagenten voor elke
gemeente, prioritair overleg met schooldirecties,
ingaan op alle preventieve actie op vraag van de
schooldirecties, jaarlijks
overleg plegen met alle
partners

29 mei 2006

Protocolakkoord crisisopvang

PZ Beringen/ Ham/ Tessenderlo, Stadsbestuur
Beringen, gemeentebestuur Ham, gemeente-bestuur Tessenderlo,
OCMW’s van Beringen,
Ham, Tessenderlo

In samenwerking met de
partners en externe partners een crisisopvang te
realiseren.

23 juni 2007

Protocol voor provinciale
machtiging van de gemachtigde opzichters

De burgemeesters van
de provincie Limburg

nihil

10 juli 2007

Provinciaal samenwerHet provinciebestuur van
kingsakkoord De Lijn-Po- Limburg, De Lijn, alle politiediensten-Provincie
litiekorpsen van Limburg
Limburg

Politiehulp aanbieden bij
probleemsituaties op de
bus.
Een vlotte communicatie
met De Lijn inzake verkeersproblemen.
Driemaandelijks overleg
en jaarlijkse evaluatie.

27 maart 2012

Samenwerkingsovereen- PZ Beringen/Ham/Teskomst met betrekking tot senderlo en het stadsbede werking van en de
stuur van Beringen
samenwerking met de
dienst gemeenschapswachten

Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot
contactpersonen, informatieuitwisseling, enz.
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Domein van de nietpolitionele samenwerking

Partner- derde waarmee het protocol werd
afgesloten

Implicaties voor de
zone- impact op de
middelen

2013

Protocol met de zorginstellingen met betrekking
tot dwaalgedrag.
(Protocol nog in uitwerking)

PZ Beringen/Ham/Tessenderlo met de verschillende zorginstellingen in
de politiezone.

Afspraken met betrekking tot het optreden van
de politie bij vermiste
personen uit een zorginstelling.

5 juli 2016

Protocolakkoord ‘takelen
en bergen’

PZ Beringen/Ham/
Tessenderlo met de
takeldiensten op haar
grondgebied (Hamse
sleepdienst en takeldienst MJM°

Afspraken met betrekking tot takelingen en
bergingen uitgevoerd
op vordering/vraag van
de politiezone Beringen/
Ham/Tessenderlo (kwaliteitscriteria, beslissingscriteria, tarieven, …..)

9 december 2016

Samenwerkingsprotocol
inzake de verzoeningsfunctie van de vrederechter.

PZ Beringen/Ham/TesInschakeling van de
senderlo en het vredege- verzoeningsfunctie van
recht Beringen
de vrederechter als middel tot oplossing tussen
meerderjarige personen
van geschillen die aanleiding gaven tot of gevolg
zijn van een misdrijf of
calamiteit, waarvoor
de tussenkomst van
de politiediensten werd
gevraagd.

31 augustus 2018

Protocolakkoord betreffende de veiligheid tijdens voetbalwedstrijden
KVV THES

PZ Beringen/Ham/tessenderlo, KVV THES
Sport, burgemeester
Tessenderlo, brandweer
Zuid-West Limburg.

2 april 2019

Samenwerkingsprotocol
tussen de Limburgse
algemene ziekenhuizen
– Limburgse politiediensten – Parket Limburg

Limburgse politiezones,
Afspraken vastleggen die
Limburgse ziekenhuizen, de interactie tussen poParket Limburg
litie en gespecialiseerde
spoedgevallenzorg regelen met oog op maximale
efficiëntie en effectiviteit
langs beide kanten.

oktober 2019

Protocol houdende de
afspraken met betrekking tot het toewijzen
van de politionele leiding
en/of coördinatie bij
noodsituaties en andere
niet-geplande (dynamische) gebeurtenissen in
de provincie Limburg.

De politiezones van
limburg en de federala
politie (wegpolitie Limburg, CIC Limburg, CSD
Limburg, FGP Limburg,
SPC Regio Noord en
SPN Antwerpen)

Protocolakkoord met
betrekking tot de veiligheid tijdens voetbalwedstrijden van KVV THES
Sport Tessenderlo tijdens
het voetbalseizoen 20182019

Coördinatie van de inzet
van politie bij noodsituaties en andere niet-geplande (dynamische)
gebeurtenissen.

Bron: PZ Beringen/Ham/Tessenderlo
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Lokale Politie Beringen/Ham/Tessenderlo
Mijnschoolstraat 84
3580 Beringen
www.politie-bht.be

