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Inleiding 

 

Via dit jaarverslag 2019 bieden we de lezer de mogelijkheid om kennis te nemen van de realisaties van het 

voorbije werkjaar in politiezone kanton Borgloon. Op deze manier willen wij verantwoording afleggen ten 

opzichte van onze partners en burgers over wat wij gedaan hebben in het afgelopen jaar.  

Dit jaarverslag is slechts een beknopte weerslag van de inspanningen die al onze medewerkers dagelijks leveren 

om samen te werken aan een veilige en leefbare politiezone. Zonder hun inzet zouden we deze resultaten niet 

kunnen presenteren. 

 

CP Rohnny Maes 

Korpschef a.i. 

26 mei 2020 
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HET BESTUUR 

 

 

Politiecollege 

De burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken 

van de politiezone zetelen in het politiecollege. Het 

beheer van ons lokaal politiekorps is in handen van deze 

burgemeesters. Op 14 oktober 2018 vonden de nieuwe 

gemeenteraadsverkiezingen plaats. De samenstelling van 

het politiecollege wijzigde hierdoor in 2019. De leden zijn: 

Eric Awouters (burgemeester Borgloon en voorzitter 

politiecollege), Marc Penxten (burgemeester Alken), Tom 

Thijsen (burgemeester Kortessem), Henri Dumont 

(burgemeester Heers) en Els Robeyns (burgemeester 

Wellen). Ook Rohnny Maes (korpschef a.i.) en Lionel 

Leburton (secretaris) nemen deel aan deze vergaderingen. 

In 2019 kwam het politiecollege 20 keer samen.  

 

 

Politieraad 

Een aantal gemeenteraadsleden van de vijf gemeenten 

zetelen in de politieraad. Bij het begin van een nieuwe 

legislatuur wordt de afvaardiging voor de politieraad op 

iedere gemeenteraad gestemd. De voorzitter van het 

politiecollege is ook steeds de voorzitter van de 

politieraad. De korpschef en secretaris wonen de zittingen 

eveneens bij maar hebben net als in het politiecollege 

geen stemrecht. De leden van de politieraad worden 

hierlangs opgelijst. In 2019 is de politieraad 4 keer 

samengekomen. 

  

 

Marc Penxten 

Alex Dubois    

Bart Jeuris 

Carine Meyers 

Jorg Stas 

 

 
Eric Awouters 

Ludo Dedrij 

Danny Deneuker 

Rudi Deroulou 

Veronique Smets 

 

 

Henri Dumont 

Luc Schalenbourg 

Benny Schroyen 

Carina Volont 

 

 

Tom Thijsen 

Cyrille Konings 

Anneleen Meekers 

Hugo Philtjens 

 

 

Els Robeyns 

Ellen Punie 

Marina Scholts 

Stijn Vandersmissen 
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OPERATIONELE WERKING VAN DE POLITIEZONE 

 

 

RESULTAAT VAN ONZE PLOEGEN OP HET TERREIN EN AAN HET 

BUREEL 

Meldingen 

In totaal registreerden we dit jaar 8 690 meldingen. Dat zijn 221 meldingen meer dan vorig jaar, 645 meldingen 

meer dan in 2017 maar 167 meldingen minder dan in 2016.      

 

Interventies 

Bijna de helft van de interventies dienden   

uitgevoerd te worden in Borgloon en Alken. We 

kwamen ook 99 keer ter plaatse buiten de grenzen 

van de politiezone, vnl. in Sint-Truiden, Hasselt en 

Tongeren.  

Net zoals de meldingen zijn ook het aantal 

interventies dit jaar gestegen. Dit jaar dienden onze 

ploegen 5 548 keren uit te rukken. Dit is een stijging 

van 6% of 333 interventies in vergelijking met 2018. 
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Onder de meldingen registreerden we vooral 

feiten van noodsituaties en geschillen. 27% van 

de meldingen ging over problemen met 

personen. 18% van alle meldingen betrof 

meldingen over verkeer, gaande van allerhande 

verkeersinbreuken tot verkeersongevallen met 

stoffelijke schade en met lichamelijk letsel. In 

15,8% van de gevallen dienden onze diensten 

bijstand te verlenen aan andere hulpdiensten.  
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Afhandelingen – PV 

 

 

 

 

 

APO-dossier 

 

 

 

 

 

Kantschrift 

 

Kantschriften 

 

Informatierapport 

 

 

 

Stijging of daling. 

Wist je dat? 

✓ Wij in 2019 voor meer dan de helft van alle binnenkomende meldingen (63,8%) effectief ter plaatse 

gingen? 

✓ De meldingen die wij ontvangen tussen 15:00 en 22:00 uur het vaakst aanleiding geven tot een 

interventie? 

✓ Zaterdag en zondag de drukste dagen waren voor onze ploegen met een gemiddelde van 0,7 

interventies per uur? 

✓ Wij voor de helft van alle interventies ongeveer 24 minuten de tijd nodig hebben om deze af te 

handelen? Maar dat de gemiddelde afhandelingstijd een stuk hoger lag, namelijk 46 minuten? 

✓ Wij bij 8% van alle interventies meer dan 120 minuten ter plaatse zijn? 

✓ Wij gemiddeld 16 minuten en 50  seconden nodig hadden om op een plaats van de feiten te geraken? 

Maar dat we bij de helft van alle interventies al binnen de 14 minuten en 22 seconden ter plaatse 

waren? 

 

Een proces-verbaal is een officiële akte van een 

wettelijk bevoegde officier of agent van 

gerechtelijke politie. Met een PV wil men een 

misdrijf bewijzen. De inhoud van een PV is de 

vaststelling van bepaalde feiten en/of de 

verklaringen van bepaalde personen. 

 

In 2019 stelden we in het gerechtelijk 

domein 2 992 aanvankelijke processen-

verbaal op. Dat zijn er 38 minder dan in 

2018.  Op verkeersvlak maakten we          

17 300 PV’s, hetgeen een stijging is van 

bijna 4.28% in vergelijking met 2018. 

 

Een APO-dossier betreft een autonoom 

politioneel onderzoek. De APO-OGP schrijft 

zelfstandig, zonder tussenkomst van het 

openbaar ministerie, opdrachten uit die verder 

uitgevoerd dienen te worden door interne of 

externe diensten, alvorens het dossier aan het 

parket wordt overgemaakt.  

 

In 2019 werden 746 APO-dossiers 

aangemaakt in PZ kanton Borgloon. Dit 

zijn er 77 minder dan in 2018.   

 

Een kantschrift is een schriftelijke opdracht van 

een parketmagistraat of onderzoeksrechter om 

bepaalde opsporings- of onderzoeksdaden te 

stellen.  

 

Met 1 601 kantschriften in 2019 voerden 

we 39 kantschriften minder uit in 

vergelijking met 2018. 

 

Een RIR is een document waarin zachte 

informatie wordt neergeschreven. Dit is 

informatie die nuttig is, maar voorlopig niet kan 

hard gemaakt worden zodat het niet in een PV 

kan terecht komen.  

 

Wat betreft het aantal informatierapporten 

stellen we eveneens een dalende trend vast. 

In 2019 werden er 48 RIR’s aangemaakt door 

de verschillende diensten, hetgeen er 15 

minder zijn dan in 2018. 
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VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID IN CIJFERS 

ALGEMENE CRIMINALITEITSCIJFERS 

In 2018 kenden we een sterke stijging in de criminaliteitscijfers ten opzichte van 2017. De dalende trend die zich 

voordeed sinds 2015, herhaalt zich opnieuw in 2019. 

In onderstaande grafiek, die de officiële criminaliteitscijfers weergeeft, is deze dalende trend opnieuw duidelijk 

zichtbaar. Deze statistieken worden ons aangereikt door de Federale Politie en geven alle misdrijven weer die 

geregistreerd worden op het grondgebied van onze politiezone.  
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EVOLUTIE CRIMINALITEITSCIJFERS 

 2017 2018 2019 

Alken 409 460 393 

Borgloon 501 522 477 

Heers 282 326 318 

Kortessem 301 348 351 

Wellen 216 224 261 

TOTAAL 1709 1880 1800 
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Misdrijven tegen goederen Misdrijven tegen personen
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Ten opzichte van 2018 registreren we 

een daling van 4,2% in het totaal aantal 

vastgestelde misdrijven in onze 

politiezone. Deze daling is vooral het 

gevolg van de sterke vermindering van 

het aantal misdrijven tegen goederen. 

 

Terwijl gemeente Wellen in 2018 de 

minst sterke stijging kende ten opzichte 

van 2017 in de algemene criminaliteits-

cijfers, noteren we in 2019 de sterkste 

stijging, nl. een stijging van 16,52% ten 

opzichte van vorig jaar. 

De gemeenten Alken en Borgloon kenden 

de sterkste daling met respectievelijk 

14,6% en 8,62%.  
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PRIORITEITEN EN AANDACHTSPUNTEN 

Voor iedere beleidscyclus worden op basis van verschillende bronnen de prioritaire fenomenen in het domein 

van veiligheid en leefbaarheid bepaald. Dit zijn de fenomenen waaraan de politiezone in haar operationele 

werking bij voorrang capaciteit besteedt. De cijfers van deze prioritaire fenomenen bespreken we hieronder 

verder in het kort. 

 

 

WONINGINBRAKEN  

Goed nieuws is er voor de 

woninginbraken. Deze daalden 

met 24%. We stelden 39 

inbraken minder vast ten 

opzichte van 2018 met een totaal van 126. Dit is het 

laagste cijfer sinds jaren. Deze positieve evolutie 

stellen we natuurlijk niet enkel in onze politiezone 

vast maar is een nationaal gegeven. 

  

Waar? Enkel in Borgloon deed zich een beperkte 

stijging voor van het aantal woninginbraken. De 

gemeenten Heers en Alken kenden de sterkste 

daling met respectievelijk 47,9% en 31,2%. 

                          

 

 

 

 

Op basis van de risicoplaatsen bepalen we de regio’s 

waar onze ploegen extra zullen patrouilleren in de 

strijd tegen woninginbraken. 

 

Wist je dat de burger het meeste risico loopt om 

slachtoffer te worden van een woninginbraak op 

een dinsdag, donderdag, zaterdag of zondag en dit 

tussen 10u en 22u? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUTIE WONINGINBRAKEN 

 2016 2017 2018 2019 

Alken 44 36 48 33 

Borgloon 39 27 31 35 

Heers 33 21 48 25 

Kortessem 47 38 24 19 

Wellen 29 17 14 14 

TOTAAL 192 139 165 126 

TREND -20% -28% +19% -24% 

 2017 2018 2019 

Borgloon – Sint-

Truidersteenweg 

1 4 4 

Borgloon - 

Tongersesteenweg 

2 3 4 

Kortessem – 

Tongersesteenweg 

3 3 2 

Alken – Leemkuilstraat 4 1 1 

Alken - Steenweg 3 2 3 

“We zien natuurlijk dat in heel de provincie 

Limburg het aantal woninginbraken sterk 

gedaald is. Maar het feit dat de politiezone 

in de afgelopen jaren geïnvesteerd heeft in 

ANPR-camera’s en er talrijke 

buurtpreventiegroepen actief zijn in 

verschillende gemeenten van de politiezone, 

heeft zeker zijn steentje bijgedragen aan 

deze gunstige cijfers”, aldus CP Rohnny 

Maes, korpschef a.i. van de politiezone 

kanton Borgloon. 
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HANDEL IN DRUGS   

 

In 2019 stellen we opnieuw een lichte daling vast van het aantal feiten van handel in drugs. 

Eveneens blijkt dat het aantal uren dat onze lokale recherche presteerde in het kader van 

drugsonderzoeken zeer sterk daalde. In 2018 werden in totaal nog 4055:55 uren besteed, terwijl er dat in 2019 

maar 2451:15 waren.  

 

Een verklaring voor de sterke daling in het aantal gepresteerde uren ligt 

in het feit dat in 2019 vier van de acht personeelsleden van de lokale 

recherche niet beschikbaar waren voor de dienst door langdurige ziekte 

en opleiding.  

Ondanks de daling van de capaciteit, kunnen we niet concluderen dat het aantal feiten verhoudingsgewijs 

gedaald is. De invoering van het recherchemanagement, waarbij meer vooronderzoek en harde informatie 

vereist is alvorens een mandaat verleend wordt voor huiszoeking, werpt dus zijn vruchten af. In 2019 voerden 

onze rechercheleden 16 huiszoekingen uit, hetgeen minder dan de helft is van in 2018.  

 

 

 

INTRAFAMILIAAL GEWELD 

 

 
 

 

 

 

 

 

Het aantal feiten van intrafamiliaal geweld kent een 

stijging van bijna 16% ten opzichte van 2018. 

Bovenstaande cijfers omvatten alle feiten van 

fysiek, psychisch, economisch en seksueel geweld 

binnen het koppel, tegen afstammelingen of tegen 

andere leden van de familie.  

 

De belangrijkste doelstelling van het actieplan IFG 

betreft de sensibilisering van de operationele 

personeelsleden voor een correcte uitvoering van 

de COL 4/2006 en de nieuwe parketrichtlijn van 

03/10/2017. Een uitgebreid digitaal draaiboek met 

een beschrijving van de verschillende processen is 

beschikbaar voor de personeelsleden op de 

SharePoint-site van de politiezone.  

 

Handel in drugs 

2016 31 

2017 27 

2018 26 

2019 23 

Intrafamiliaal geweld 

2016 159 

2017 117 

2018 126 

2019 146 
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INFORMATICACRIMINALITEIT  

Informaticacriminaliteit is hot. Tezamen met feiten van internetfraude is 

dit de criminaliteitsvorm die jaar na jaar blijft stijgen. Ondanks de 

verhoogde sensibilisering, zowel op lokaal als nationaal niveau, blijft onze 

burger te weinig alert voor deze misdrijfvormen.  

Als lokale politiezone blijven we daarom verder inzetten op informatie-

verstrekking en sensibilisering.  

 

 

 

 

 

SLUIKSTORTEN EN ZWERFVUIL 
 

De cijfers liegen er niet om. Ten opzichte van 2018 is er in 2019 

opnieuw een lichte daling waar te nemen in het aantal meldingen dat 

onze politiezone ontvangt over sluikstorten en zwerfvuil.  

Deze trend zet zich wel niet voort in het aantal feiten dat werkelijk 

geverbaliseerd wordt. In 2019 stelden we iets meer dan de helft 

meer GAS-PV’s op dan in 2018. 

Een mogelijke verklaring voor deze enorme stijging van het aantal 

PV’s is de inzet van de mobiele bewakingscamera’s die een hogere 

kans op betrapping en herkenning van de daders garanderen.  

 

 

 

 Informatica-

criminaliteit 

Oplichting met 

internet 

2016 37 44 

2017 40 64 

2018 32 85 

2019 39 94 

531

615

429
463 451

34 52 39 33 51

2015 2016 2017 2018 2019

Sluikstort / zwerfvuil

Meldingen GAS-PV's
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Meldingen GAS-PV's

Als we de vergelijking maken in het aantal vaststellingen 

tussen de verschillende gemeenten onderling zien we 

dat er in Borgloon en Heers het grootst aantal feiten van 

sluikstort en zwerfvuil opgemerkt worden. Gemeente 

Kortessem kent het minst aantal meldingen. Gemeente 

Alken schiet dan weer inzake verbalisering met 25 GAS-

PV’s met kop en schouders boven de andere gemeenten 

uit, ook al kent ze niet het hoogste aantal meldingen. 

Handhavingsactie tegen zwerfvuil en 

sluikstorten: 

In maart en september 2019 participeerde onze politiezone 

aan de nationale handhavingsactie tegen zwerfvuil en 

sluikstorten  door extra controles te organiseren in de 5 

gemeenten. De wijkinspecteurs deden op deze paar dagen 

230 vaststellingen en konden 9 GAS-PV’s opmaken. Het loont 

dus de moeite om voor dit overlastfenomeen extra capaciteit 

in te zetten!  
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VERKEERSVEILIGHEID 

ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE VERKEERSONGEVALLEN 

Het doen dalen van het aantal verkeers-

ongevallen blijft een belangrijke strategische 

doelstelling in onze operationele werking. De 

overwegend dalende trend die we vaststelden 

sinds 2015 heeft zich enkel verder gezet wat 

betreft de VKO met stoffelijke schade. Het 

aantal VKO met lichamelijk letsel kent ook dit 

jaar een stijging, weliswaar beperkt tot 2,4% 

ten opzichte van 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

Het minste aantal verkeersongevallen met stoffelijke schade stellen we ook in 2019 vast in de gemeenten Heers 

en Wellen. Een daling van het aantal VKO SS is enkel waar te nemen in Borgloon en Heers. Verhoudingsgewijs is 

de sterkste stijging in het aantal verkeersongevallen met stoffelijke schade waar te nemen in de gemeente 

Wellen.  
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De sterkste stijging in het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel heeft zich voorgedaan in gemeente 

Wellen, gevolgd door Kortessem.  In Alken, Borgloon en Heers kennen we in 2019 een daling van het aantal VKO 

LL ten opzichte van 2018.  

 

 

 

 

VALPARTIJEN VAN FIETSERS 

 

In de statistieken hierboven zitten de valpartijen 

van fietsers niet vervat. Echter door de toename 

van het gebruik van de elektrische fiets, stellen we 

in onze politiezone toch ook een heel aantal 

valpartijen van fietsers vast, vaak ook met zware 

lichamelijke verwondingen tot gevolg. In 2019 

waren er dit 6 en in 2018 kwamen we tussen in 5 

fietsongevallen. 
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VERKEERSONGEVALLEN IN DETAIL BEKEKEN 

Weekendongevallen 

31% van alle verkeersongevallen gebeurde in het weekend, dus tussen vrijdag 22:00 uur en maandag 06:00 uur 

’s morgens. Hiervan werden 37 personen lichtgewond en 4 personen zwaargewond naar het ziekenhuis 

overgebracht. In 2019 lieten 7 personen het leven door een weekendongeval. 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel verkeersongevallen met lichamelijk letsel per dag en uurblok 

Onderstaande tabel geeft het aandeel verkeersongevallen met lichamelijk letsel weer per dag en uurblok. Het 

merendeel van de verkeersongevallen doet zich voor tussen 10:00 uur en 20:00 uur! 

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

00u00-05u59 0,00 % 0,00 % 0,00  % 0,81 % 0,00  % 2,42 % 3,23 % 

06u00-09u59 1,61 % 3,23 % 0,81 %  3,23 %  0,81 %  2,42 %  1,61 % 

10u00-15u59 3,23 % 6,45 % 4,84 % 6,45 %  4,84 % 5,65 % 6,45 % 

16u00-19u59 1,61 % 5,65 % 7,26 %  4,03 %  6,45 % 2,42 % 2,42 % 

20u00-23u59 1,61 % 4,03 % 0,00 % 2,42 % 0,00 % 1,61 % 1,61 % 

 

 

 

 

377

169

Verdeling tussen het aantal 
week- en weekendongevallen

Ongeval tijdens de week

Weekendongeval

Slim, kort voor “Safe-Limburg”, is een provinciaal 

gecoördineerde verkeersactie om weekend-

ongevallen te voorkomen.  

Weekendongevallen hebben tal van oorzaken maar 

tijdens de Slim-acties richten de controles zich 

voornamelijk op rijden onder invloed van alcohol en 

drugs en overdreven snelheid. Deze factoren spelen 

niet enkel een rol in het veroorzaken van de 

ongevallen maar bepalen ook voor een deel de ernst 

ervan. De politiezone houdt eraan om consequent 

deel te nemen aan deze Slim-acties! De resultaten 

hiervan worden verzameld door het provinciebestuur 

en verspreid via de pers. 
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Aantal slachtoffers volgens aard van de weggebruiker 

 

 

Aantal verkeersongevallen per maand 

We stellen een piek vast van het aantal gebeurde verkeersongevallen in de maanden april, mei en oktober, 

november en december. In maart en augustus deden zich het minst aantal verkeersongevallen voor. 
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Het hoogst aantal verkeersongevallen 

met lichamelijk letsel gebeurde in 2019 

net zoals in 2018 met de auto. Gevolgd 

door 17% per fiets en 7% met een lichte 

vrachtwagen. In bijgevoegde tabel zijn 

zowel de bestuurders, passagiers als 

voetgangers opgenomen. 

 

Het aantal verkeersslachtoffers blijft 

stijgen in onze politiezone. We 

betreuren 12 slachtoffers meer dan in 

2018. Het aantal dodelijke verkeers-

slachtoffers is  geëvolueerd van 2 naar 

7 en het aantal zwaargewonde 

verkeersslachtoffers is gehalveerd ten 

opzichte van 2018. Onder de licht-

gewonde slachtoffers zien we dan wel 

een stijging met 7,7%. 
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HET SNELHEIDSBELEID IN DE ZONE 

In 2019 controleerden wij 952 862 voertuigen op overdreven snelheid in onze politiezone. Hiervan reden 21 562 

voertuigen te snel oftewel 2,26%.  In vergelijking met 2018 en 2017 is dat een gunstiger resultaat, aangezien toen 

respectievelijk 2,5% en 3,1% van de gecontroleerde bestuurders betrapt werden op een overdreven snelheid.  

Grafisch ziet dat er als volgt uit:  

       

 

 

 

Flitsmarathon 

In de hierboven weergegeven resultaten zitten ook de resultaten van onze deelnames aan de twee 

flitsmarathons vervat. Op 03/04/2019 en 8/10/2019 organiseerde de Federale Politie samen met zowat 130 

lokale politiezones een grootschalige snelheidscontrole. De flitsmarathon wordt uitgebreid op voorhand 

aangekondigd in de nationale media en wil dus vooral sensibiliseren. Ondanks de waarschuwing werd in 2019 in 

onze politiezone tijdens de beide flitsmarathons toch nog 12,5% van de gecontroleerde bestuurders betrapt op 

overdreven snelheid! Dit is helaas een vergelijkbaar resultaat met vorig jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

931300

21562

Niet te snel Te snel

Wist je dat van de 532 237 bestuurders die 

onze onbemande snelheidscamera op de 

N80 passeerden, slechts 0,40% ervan 

betrapt werden op overdreven snelheid? 

Wist je dat snelheid de belangrijkste 

oorzaak is van verkeersongevallen? Te 

snel rijden veroorzaakt 30% van alle 

dodelijke ongevallen. In Vlaanderen 

gebeuren er jaarlijks meer dan 3 500 

letselongevallen waarbij overdreven 

snelheid een rol speelt. 

Bron: VSV  
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Snelheidsovertredingen per gemeente 

Het is interessant om ook de snelheidsovertredingen per gemeente onderling te vergelijken.   

  

 

 

 

Verhoudingsgewijs worden er in Borgloon en 

Wellen de meeste snelheidsovertreders betrapt. In 

gemeente Kortessem reed in 2019 maar 12% van de  

gecontroleerde bestuurders te snel. 

 

We wisselen in onze politiezone tussen verschillende plaatsen om te gaan flitsen. Op een aantal locaties flitsen 

we meer dan gemiddeld. Hieronder vindt u per gemeente de plaatsen waar onze flitswagen het meest frequent 

wordt opgesteld omwille van een duidelijk aanwezige snelheidsproblematiek in die straat.  

19%

81%

ALKEN

Te snel Niet te snel

20%

80%

BORGLOON

Te snel Niet te snel

15%

85%

HEERS

Te snel Niet te snel

12%

88%

KORTESSEM

Te snel Niet te snel

23%

77%

WELLEN

Te snel Niet te snel
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VERKEERSINBREUKEN 

Voor de meeste verkeersinbreuken stellen we een toename van het aantal overtredingen vast. De sterkste 

stijging heeft zich voorgedaan op het vlak van snelheid. Omwille van een verminderde capaciteit in 2018 op de 

verkeersdienst door langdurig verlof zonder wedde van een collega en de langdurige opleiding die een agent van 

politie volgde om te kunnen bevorderen tot inspecteur, konden er in 2018 minder flitsuren besteed worden dan 

in 2019. Om dezelfde redenen konden ook de onbemande flitspalen op de N80 minder worden geactiveerd. 

Vandaar dan ook de verklaring voor de stijging van het aantal snelheidsovertredingen in 2019. 

 

 

 

 

 

 

ALKEN

•O.L.V.-straat

•Meerdegatstraat

•Grootstraat

•Steenweg

•Kolmenstraat

•Grootstraat

•Stationsstraat

•Hameestraat

BORGLOON

•Tongersesteenweg

•Sint-
Truidersteenweg

•Broekomstraat

•Weg op Berlingen

•Guldenbodemlaan

•Hoepertingenstraat

•Kernielerweg

•Daalhofstraat

•Schanzestraat

•Sittardstraat

HEERS

•Nieuwe Steenweg

•Steenweg

•Bovelingenstraat

•Opheersstraat

•Overhemsestraat

KORTESSEM

•Daaleindestraat

•Hasseltsesteenweg

•Tongersesteenweg

•Opeindestraat

•Helstraat

•Reeweg

•Leopold III-straat

WELLEN

•Steenweg op 
Borgloon

•Overbroekstraat

•Langenakker

•Veerstraat

•Russeltstraat

•Beursstraat

•Zonneveldweg

 2018 2019 Evolutie 

Snelheidsovertreding 15 512 20 316 + 31 % 

Niet voldoen aan technische eisen 312 407 + 30,4 % 

Stilstaan en parkeren 263 213 - 19 % 

Wegcode (rest) 189 352 + 86,2 % 

Rijden onder invloed van alcohol 135 119 - 11,8 % 

Niet voldoen aan inschrijving 111 126 + 13,5 % 

Gebruik van GSM achter het stuur 76 100 + 31,6 % 

Rijden zonder verzekering 74 92 + 24,3 % 

Rijden zonder rijbewijs 56 98 + 75 % 

Rijden zonder gordel of kinderzitje 32 44 + 37,5 % 

Negeren van verkeerslichten 31 27 - 12,9 % 

Rijden onder invloed van drugs 23 33 + 43,5 % 

Niet dragen van helm en beschermende kledij 12 14 + 16,7 % 

TOTAAL 16 826 21 941 + 30,4 % 
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DRUGS EN ALCOHOL IN HET VERKEER 
 

Controle op drugs en alcohol in het verkeer zijn één van onze prioriteiten om de verkeersveiligheid op onze 

wegen positief te beïnvloeden. Als politiezone maken we ons dan ook sterk om voldoende te controleren hierop.  

 

De BOB-campagne: alcohol in het verkeer  

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit onderstaande tabel blijkt duidelijk dat onze inspanningen op het vlak van controle op alcohol achter het stuur 

toegenomen zijn. In 2019 hebben we 27,7% meer voertuigen staande gehouden met het oog op een 

alcoholcontrole en uiteindelijk 82% van deze bestuurders onderworpen aan een ademtest. Uiteindelijk blijkt het 

aantal positieve ademtesten gedaald te zijn met 2,4%.  

 

Mogen we hieruit concluderen dat onze inspanningen lonen en onze burgers meer kiezen voor een BOB achter 

het stuur? 

 

 

 2018 2019 Evolutie 

Aantal gecontroleerde voertuigen 2 449 3 127 + 27,7 % 

Aantal ademtesten 2 286 2 559 + 11,9 % 

Aantal negatieve ademtesten 2210 2 487 + 12,5 % 

Aantal alerte ademtesten 35 32 - 8,6 % 

Aantal positieve ademtesten 41 40 - 2,4 % 

Aantal intrekkingen rijbewijs 12 13 + 8,3 %  

 

 

 

 

In België speelt alcohol een rol in 1 op 4 

dodelijke ongevallen. Hiermee is alcohol 

één van de grote ‘killers’ in het verkeer. 

Bijna 38% van de bestuurders in België die 

bij een verkeersongeval ernstig gewond 

geraken, reed onder invloed van alcohol. 

Bron: VSV  
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Drugs in het verkeer 

 

 

 

VERKEERSEDUCATIE EN SENSIBILISERING 

Een verkeersbeleid voeren doe je natuurlijk niet zonder te investeren in initiatieven die te maken hebben met 

verkeerspreventie en verkeerseducatie. Ook dergelijke initiatieven dragen bij aan het verhogen van de 

verkeersveiligheid in de politiezone. 

Om bijvoorbeeld een veilige verkeersdeelname te bevorderen, worden onze wijkinspecteurs jaarlijks ingezet bij 

de begeleiding van scholenfietstochten. Kinderen en jongeren moeten immers aangeleerd krijgen hoe het 

verkeer functioneert. Vanuit de politiedienst kunnen wij hen wijzen op de gevaren en risico’s van de openbare 

weg.  

Om diezelfde reden voorzien wij in de begeleiding van het 

verkeerspark door onze wijkinspecteurs. In het verkeerspark rijden 

de leerlingen door de straten met fietsen of go-cars en leren zij alles 

over verkeersborden en veilig verkeersgedrag. Het mobiele 

verkeerspark van de provincie Limburg werd in maart 2019 in CC 

Het Panishof te Borgloon opgesteld voor alle leerlingen van het 

vijfde en zesde leerjaar van de verschillende basisscholen in onze 

politiezone. 

Elke ouder wil dat zijn of haar kind veilig en wel op school toekomt. Onze politiezone organiseert dan ook op zeer 

regelmatige basis schooltoezicht en verkeersregeling in de buurt van de scholen of aan de schoolpoort. Onze 

diensten worden hierin ondersteund door de gemeenschapswachten van de verschillende gemeenten.  

Checklist
negatief

Checklist
positief

Speekseltest
negatief

Speekseltest
positief

2017 1075 11 2 10

2018 1755 17 8 9

2019 2694 37 33 18

1075

11 2 10

1755

17 8 9

2694

37 33 18
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2017 2018 2019

Ook de controles op drugs in het verkeer  

in onze politiezone nemen sterk toe 

sinds 2017. Er werden vorig jaar in totaal 

959 checklists meer uitgevoerd dan in 

2018.  We zien in 2019 ook een 

verdubbeling van het aantal positieve 

speekseltesten! 

Rijden onder invloed van drugs is 

strafbaar. Bij een drugscontrole wordt 

nagegaan of er bepaalde verboden 

stoffen aanwezig zijn in het lichaam. 

Voor drugs geldt nultolerantie. Zodra 

er sporen van de volgende stoffen in 

het lichaam aanwezig zijn, is men 

strafbaar: THC, amfetamine, MDMA, 

morfine of cocaïne. 

Bron: VSV  
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Omdat een goede zichtbaarheid in het verkeer onontbeerlijk is voor de verkeersveiligheid op straat, participeert 

onze zone jaarlijks aan de provinciaal georganiseerde verkeersactie ‘verlichting’, die zich niet alleen focust op 

fietsers maar ook op bromfietsen en andere voertuigen. In de eerste periode zullen onze verkeersploegen en 

wijkteams sensibiliseren en waarschuwen. Daarna pas wordt repressief opgetreden. 

 

NIEUWIGHEDEN IN DE OPERATIONELE WERKING 

 

SAU TIG 

 

Op 01/05/2019 ondertekenden de politiezones Heusden-

Zolder, kanton Borgloon, Limburg Regio Hoofdstad, Sint-

Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken en Tongeren – 

Herstappe een samenwerkingsakkoord in het kader van 

SAU TIG, meer bepaald Special Assistance Unit Tactische 

Interventie Groep. Hiermee wordt een “bijzondere 

bijstand” georganiseerd tussen de 5 deelnemende zones 

voor al dan niet geplande tussenkomsten met een 

bijzondere risicograad.  

 

De leden van dit team worden geselecteerd op basis van een specifiek profiel en een bijzondere deskundigheid 

en worden verder heel specifiek opgeleid en voortdurend getraind en geëvalueerd om bijzondere en 

geweldsgerelateerde opdrachten tijdens voorziene interventiediensten en/of bij bijzonder geplande activiteiten 

snel en efficiënt aan te pakken.  

Dankzij deze bovenlokale samenwerking kan onze zone permanent beroep doen op dit gespecialiseerde team, 

dat samengesteld is uit 22 medewerkers uit de verschillende politiezones, die in een beurtrol van 1/3 weken 

permanent beschikbaar zijn via het systeem “bereikbaar en terugroepbaar”. 

 

VERMISSINGSFICHE 

In 2018 – 2019 telde PZ kanton Borgloon een 100-tal verdwijningszaken, van zowel meerderjarigen als 

minderjarigen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de voorgaande jaren.  

De politiezone wordt niet alleen geconfronteerd met verdwijningen van minderjarigen of weglopers. De 

algemene vergrijzing in onze samenleving neemt toe en dus ook het aantal mensen met dementie die thuis 

verblijven of in een zorginstelling. Het grootste gedeelte van deze dementerenden vertoont in kleine of grotere 

mate dwaalgedrag.  

In het verleden werd meermaals vastgesteld dat belangrijke informatie over de vermiste persoon niet gekend 

was op het moment van de verdwijning. Denk maar aan specifieke fysieke kenmerken van de vermisten, 

contactgegevens van familieleden, gebruikte profielen op sociale media, vaak gebruikte vervoersmiddelen of 

eerdere antecedenten. Dit is vaak cruciale informatie die voor een politiedienst nodig is om de opsporingen 
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doelgericht en efficiënt te laten verlopen. Door deze informatie op voorhand te verzamelen op een 

vermissingsfiche wordt heel wat tijdverlies voorkomen. Familieleden en mantelzorgers van dementerende 

personen die nog thuis verblijven zorgen ervoor dat de ingevulde vermissingsfiche bewaard wordt in een plastic 

bewaardoor in de koelkast van de woning, met daarop een klevertje ‘vermissingsfiche’. De zorginstellingen 

kunnen de fiche van hun bewoners centraal bewaren.  
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KERNTAKENDEBAT 

 
 

Zowel de gerechtelijke als bestuurlijke overheden vinden in de politiezone een goede partner voor het behalen 

van hun eigen doelstellingen. De politieorganisatie is evenwel, net als de gerechtelijke en bestuurlijke 

administratie, beperkt in haar capaciteit en middelen en dient deze volgens bepaalde prioriteiten in te zetten 

ten dienste van de bevolking op haar grondgebied. Een nieuw kerntakendebat is primordiaal om tot een 

gefundeerde, efficiënte inzet van de capaciteit en middelen te komen. 

 

In 2019 heeft de politiezone de eerste stappen ondernomen om dit kerntakendebat in te leiden. Per dienst werd 

een overzicht gemaakt van oneigenlijke taken. Dit betreffen taken, die door onze politiedienst uitgevoerd 

worden, terwijl de verantwoordelijkheid hiervoor in principe bij diensten en partners extern de politieorganisatie 

liggen. Wij denken onder meer aan: 

✓ Het rondbrengen van kiesbrieven; 

✓ De materie rond stedenbouw en milieu; 

✓ Het uitschrijven van attesten van verlies; 

✓ Verschillende vormen van hulpverlenende taken; 

✓ Opdrachten in het kader van bestuurlijke handhaving; 

✓ … 

 

In 2020 gaan we hierover verder in dialoog met onze externe partners om het debat te voeren en opnieuw een 

logische afbakening te vinden in het takenpakket van de politieambtenaar. 

 

 

 

PREVENTIE EN SENSIBILISERING 

 

WHATSAPP BUURTPREVENTIE 

Met de opstart van buurtpreventie via WhatsApp in Alken in 

november 2017 wilden we ook de burgers een belangrijke rol laten 

spelen in het creëren van een veilige en leefbare woonomgeving. 

Door het verenigen van buurtbewoners, die een oogje in het zeil 

willen houden in hun buurt of wijk, ontstaan er extra ogen en oren 

voor de politie. Indien de burger extra alert is voor verdachte 

signalen, kunnen onze ploegen sneller en efficiënter uitgestuurd 

worden. 

Vanuit de politieorganisatie wordt 

meer dan ooit gevraagd dat zij 

flexibel is, dat zij een efficiënte 

doch effectieve inzet verzekert om 

de verschillende taken uit te 

voeren die op haar bord liggen. 
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In 2017 werd de opstart van het initiatief gelanceerd in de gemeenten Alken en Heers. In 2018 volgden Wellen 

en Kortessem. We stellen vast dat er tot op heden nog steeds inschrijvingen blijven binnen komen voor alle 

buurtpreventiegroepen in de politiezone. Ondertussen zijn er 22 vrijwillige burgers gevonden in de politiezone 

die een WhatsApp-buurtpreventiegroep coördineren. Hieronder vinden jullie het overzicht van het aantal 

deelnemers op 31/12/2019.  

 

 

 

DIEFSTALPREVENTIE 

 

De interesse voor een diefstalpreventieadvies bij onze burgers 

blijft jaar na jaar dalen. In 2019 en 2018 voerden onze 

diefstalpreventieadviseurs respectievelijk 13 en 10 

huisbezoeken uit voor een inbraakpreventieadvies op maat, 

terwijl dat er in 2017 nog 18 waren.                                                                   

 

Om deze dalende interesse op te vangen, stuurt de politiezone aan ieder slachtoffer van een woninginbraak een 

brochure op met alle nodige informatie over inbraakpreventie en het aanbod voor een vrijblijvend 

diefstalpreventieadvies bij hen thuis.  

ALKEN

Sint-Joris: 30 leden

Waterkant: 177 leden

Terkoest: 85 leden

Terkoest - Zuid: 29 
leden

Regio Heiligenborn: 46 
leden

Regio Klameer-Hamee: 
62 leden 

Zevenmog: 17 leden

Kolmen: 44 leden

Langveld: 24 leden

HEERS

Heers-Centrum: 69 
leden

Klein-Gelmen: 28 leden

Mettekoven: 18 leden

Opheers-Batsheers: 32 
leden

Mechelen-Bovelingen: 
85 leden

Veulen-Gutschoven: 28 
leden

Heks-Vechmaal: 59 
leden

Horpmaal: 12 leden

WELLEN

Wellen Centrum: 75 
leden

Ulbeek: 60 leden

Grote Beemd Links: 81 
leden

Vrolingen: 95 leden

Grote Beemd Rechts: 
91 leden

Herten: 35 leden

KORTESSEM

Wintershoven-
Guigoven: 53 leden

Vliermaal-Zammelen: 
54 leden

Vliermaalroot: 22 
leden

Centrum-Hachent: 
106 leden
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DAG VAN DE MOTORRIJDER 

 
Op zondag 31 maart 2019 organiseerde de Vlaamse 

Stichting Verkeerskunde (VSV) in samenwerking 

met  onder andere de politiezones Limburg Regio 

Hoofdstad, Sint-Truiden - Gingelom - 

Nieuwerkerken, Kanton Borgloon en Tongeren - 

Herstappe en enkele andere partners voor de derde 

keer de Dag van de Motorrijder.  
 

Motorrijden is voor velen een prachtige beleving 

maar helaas niet zonder gevaar. Het steeds drukker 

wordende verkeer vergt van iedere motorrijder een 

hoge rijvaardigheid. Politiezones vinden het dan 

ook belangrijk dat motorrijders aan het begin van 

het nieuwe seizoen de mogelijkheid krijgen om hun 

manoeuvres en hun verkeerskennis opnieuw op te 

frissen, vooraleer ze met hun motor terug de weg 

op gaan.  

 

Er zijn twee ongevalssituaties die vaak voorkomen. 

De motorrijder kan de controle verliezen over zijn 

motor of andere weggebruikers merken de 

motorrijder niet op. Indien motorrijders hun 

rijvaardigheden goed onderhouden en ervoor 

zorgen dat hun motoren technisch in orde zijn, 

kunnen motorongevallen voorkomen worden. 

 

Op 31 maart 2019 konden de aanwezige 

motorrijders tussen 09:00 uur en 16:00 uur hun 

rijvaardigheden opfrissen op de terreinen van de 

fruitveiling Belorta in Borgloon. Zij kregen verder 

informatie over de verkeersveiligheidsaspecten van 

motorrijden, opleidingen en verzekeringen. 

Deelnemers konden ook de banden en hun motor 

op technisch vlak gratis laten nakijken. Om 

tegemoet te komen aan de vragen van deelnemers 

van vorige edities werd er ook een demo EHBO 

georganiseerd rond mogelijke situaties binnen het 

motorgebeuren. Motorrijders zijn immers extra 

kwetsbaar wanneer zij in een ongeval betrokken zijn 

en correct handelen is dan ook zeer belangrijk om 

erger te voorkomen. 
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INTERNE WERKING VAN DE POLITIEZONE 

 

 

PERSONEEL 

Algemeen 

 

 

 

 

 

Aanwervingen 

 

 

 

                                                           

 

Pensioneringen                                 Stages                                                                          Mobiliteit uit 

 

 

 

 

 

Afwezigheden 

 

 

 

 

 

4 INP  

2 HINP 

1 CaLog D 

voor de 

dienst adm. 

en log. 

coördinatie 

1415,8 dagen 

afwezigheid 

om medische 

redenen 

42 dagen 

afwezigheid 

door arbeids-

ongeval 

15,5 dagen 

afwezigheid 

door 

uitzonderlijk 

verlof 

113,1 dagen 

afwezigheid 

wegens 

syndicaal 

verlof 

1 HINP op 

pensioen 

vanaf 

01/01/2019 

10 AINP op 

stage 

5 AHINP op 

stage 

83 PL in 

totaal 

waarvan 55 

mannen en 

28 vrouwen 

62 

operationele 

medewerkers 

en 21 calog 

112 985:03 

werkelijk 

gepresteerde 

arbeidsuren 

1 CP 

1 HINP 

2 INP 
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VERNIEUWD ORGANOGRAM EN KADERUITBREIDING 

Nieuw organogram 

In oktober 2019 keurde het politiecollege een nieuw organogram goed. Het opnieuw transparant in kaart 

brengen van de wijze waarop onze politieorganisatie best gestructureerd wordt, was nodig om de goede werking 

van de organisatie en optimale dienstverlening aan de burger te kunnen blijven garanderen en tegelijkertijd ook 

om het algemeen welbevinden van de personeelsleden te versterken en het vertrouwen in de organisatie te 

behouden.  
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De korpsleiding heeft ervoor gekozen te evolueren naar een functioneel gestructureerde organisatie, eerder dan 

een hiërarchisch gestructureerde organisatie waar de kennis en ervaring gerelateerd aan een functie primeren 

op de graad. Dit leidt niet enkel tot meer efficiëntie en effectiviteit maar draagt er tevens toe bij dat meer 

personeelsleden actief kunnen betrokken worden in het aansturen van initiatieven en projecten en in het 

verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening waardoor ook de intrinsieke motivatie en betrokkenheid van 

de personeelsleden toeneemt.  

Kaderuitbreiding 

Om te kunnen blijven voorzien in de goede werking van de politieorganisatie, drong een uitbreiding van de 

personeelsformatie zich op en dit zowel in het operationele als het administratieve en logistieke kader.  

Kader OK 2014 OK 2019 

AP 1 0 

INP 47 50 

HINP 12 14 

CP 3 4 

HCP 1 1 

Totaal operationeel 64 69 

D 3.61 5 

C 10 10 

B 5 4 

A 1 2 

Totaal Burgerpersoneel 19.61 21 

Totaal 83.61 90 

 

 

Nieuwe functiebeschrijvingen 

 

 

De functiebeschrijvingen werden in 2019 inhoudelijk aangepast aan het nieuwe 

organogram en wijzigingen in het takenpakket. De taken worden nu meer algemeen en 

kernachtig beschreven, zodat concrete aanpassingen en wijzigingen in de 

taakuitvoeringen niet noodzakelijk moeten leiden tot een aanpassing van de 

functiebeschrijving.  
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LEERMOMENTEN IN HET KORPS 

 

 

 

Mobile Forensics 

Mercure Light 

Gedwongen opname door de ogen van de 

vrederechter 

Opleiding GPI 48 

Preventieadviseur niveau 3 

Infosessie: installatie van de politieraad 

Digitale woonstcontrole 

Vermissing van personen met dementie 

Agressie bij loketfuncties 

Infosessie: Paraat voor de schoolstraat 

Infosessie: ZVP 2020-2025 

Opleiding wijkinspecteur 

Stress en burn-out 

Radicalisering en motorbendes 

Studiedag FJC: eindconferentie SWIFT 

Infosessie: Het psychosociale luik vanuit DSI 

Limburg  

Opfrissessie bedrijfseerstehulpverlener 

Benaderen van een noodsituatie 

Procedure alcohol en drugs in het verkeer 

Workshop XRY en XAMN 

Incident & Crisis Management System 

Holocaust, politie en mensenrechten 

EHBO 

Dagelijkse kost voor interventie 

Wapenhandeldecreet 

Domiciliefraude en ongezonde woningen 

Bijscholing motorrijder 

Beoordelen van verkrachtingsaangiftes 

Online Investigations Basics 

Basisopleiding Excel 

Eerste interventieploeg brand 

PLATO – implementatie van de 

inschrijvingsmodule 

Wapenwetgeving in de politiepraktijk 

Gevorderde opleiding Excel 

Netwerkmoment inzake preventieve 

gezinsondersteuning 

Rol van de information officer in het LIVC, de PZ 

en de LTF 

Dierenwelzijn 

KB Lokale noodplanning 2019 

Basisopleiding ODIN 

Controle op ladingzekering 

Information Officer 

Infosessie pensioen 

Procesmanagement en BiZaGi 

Smell-it: gevaren van drugsproductie en 

herkenning 

Update basisverkeer: Verkeer op zak 

Politieambtenaar als slachtoffer 

Camerawetgeving, privacy & dronewetgeving 

De inzet van vrijwilligers voor lokale veiligheid 

Salduz – rol van de actieve advocaat 

Workshop domiciliefraude voor politie en lokale 

besturen 

OPI-ANG Fusie van personen 

Infosessie netdispatcher 

Belgische en buitenlandse inschrijvingen 

Recyclagedag vertrouwenspersonen 

Infosessie nieuw KB wielerwedstrijden 

Slachtofferbejegening 

Bedrijfsbezoek Sobinco - Diefstalpreventie 

 

De korpsleiding hecht er veel belang aan dat zowel de operationele als de 

calog-personeelsleden alle kansen krijgen om zowel hun theoretische als 

praktische kennis bij te schaven en te onderhouden. In totaal werden door 

al onze personeelsleden samen 3069 opleidingsuren gevolgd in 2019. Dat 

zijn er 286 meer dan in 2018. Hieronder een overzicht van de gevolgde 

opleidingen. Een snelle blik op deze lijst, leert dat een personeelslid van 

de politie van vele markten thuis moet zijn.  
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Korpsvergadering  

Jaarlijks organiseren wij één of meerdere korpsvergaderingen waarop wij alle personeelsleden samenbrengen 

om hen te informeren over nieuwigheden in de operationele en/of interne werking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELZIJN OP HET WERK 

Het politiecollege van PZ kanton Borgloon heeft in 2019 opnieuw sterk ingezet op het 

uittekenen van een psychosociaal welzijnsbeleid. Dit dient onze politiezone in staat 

te stellen om zich verder te ontplooien tot een sterke organisatie om zo autonoom 

of als gelijkwaardige partner in het Limburgse politielandschap verder haar taken en 

verantwoordelijkheden op te nemen zowel ten aanzien van de medewerkers als ten 

aanzien van haar externe partners en burgers. 

Het actieplan 3.0 werd ontwikkeld en vertaald in volgende visie: “In een context waarin van elk personeelslid in 

de uitoefening van zijn functie een hoge mate van ethiek en flexibiliteit wordt gevraagd, personeelsleden langer 

moeten werken en meer werkdruk ervaren, en van elkeen inzet en loyauteit wordt gevraagd om te groeien naar 

een performante en gedreven politieorganisatie,  is investeren in een goed welzijnsbeleid in al haar aspecten 

onmisbaar.  De politiezone  wil investeren in een politieorganisatie waarbij het welzijn van de personeelsleden, 

ongeacht het kader of de graad,  alsook de correcte dienstverlening aan de burgers centraal staan, vanuit een 

positief mensbeeld, in lijn met de waarden van de organisatie”.  

Het actieplan werd opgebouwd rond 6 bouwstenen, die vertaald worden in verdere concrete acties en hun 

uitvoering zullen vinden in de komende jaren. 

Programma 10 december 2019: 

12:00 – 13:00 uur Broodjesmaaltijd 

13:00 – 13:45 uur Project M (Parket Limburg) 

13:45 – 14:00 uur            ZVP: beleidsprioriteiten 2020-2025  

14:00 – 14:30 uur             Project FOCUS  

14:30 – 15:00 uur             PAUZE 

15:00 – 15:45 uur             Psychosociaal welzijn – wetgevend kader  

(Michelle Peeters – CLB Group) 

15:45 – 16:30 uur            Psychosociaal welzijn – tips en tricks (Marcel 

Ceulemans) 

 

Programma 4 mei 2019 

Gesprek over het verleden – heden – toekomst van PZ kanton Borgloon 

(Marcel Cleulemans) 
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Het vernieuwde welzijnsbeleid en de realisatie van het actieplan 3.0 werden verder uitgerold in 2019. Om dit 

traject mee te begeleiden werd de heer Marcel Ceulemans aangesteld als externe HRM-deskundige. Hij deed 

zijn intrede in de zone op 13 februari 2019 en zal voor onbepaalde tijd de politiezone begeleiden op het vlak van 

HRM, welzijn en leiderschap. 

In 2019 lag met betrekking tot het welzijns- en preventiebeleid de focus op de volgende aspecten: 

✓ Opmaak van een duidelijk organogram met afbakening van taken en verantwoordelijkheden en opmaak 

van nieuwe functieprofielen; 

✓ Opmaak van een op de actuele noden en uitdagingen afgestemd personeelsbehoeftenplan; 

✓ Samenstelling en opleiding van de eerste interventieploeg; 

✓ Uitvoeren van een periodieke rondgang en controle in het hoofdcommissariaat te Borgloon en in de 

wijkkantoren; 

✓ Onderhoud en keuring van de technische installaties. 

 

INVESTERINGEN 

Door voldoende te investeren in nieuwe middelen, kunnen wij onze medewerkers 

voorzien van moderne apparatuur, nieuwe technologieën en de broodnodige materialen 

die vereist zijn om onze doelstellingen te behalen en de nodige resultaten te genereren.  

 

Wapens en andere individuele uitrusting 

De veiligheid van onze politiemensen op straat wordt hoog in het vaandel gedragen. De politie-uitrusting dient 

in orde te zijn en conform de bepalingen uit de GPI48 worden schietoefeningen en trainingen geweldsbeheersing 

georganiseerd. De volgende investeringen werden gedaan: 

✓ 8 gasmaskers en bijhorende filters; 

✓ Handboeien; 

✓ Wapengordels; 

✓ Holsters; 

✓ Wapenstokhouders; 

✓ Peppersprayhouders; 

✓ Discreet binnenholster; 

✓ Blue gun dienstwapens type FNP-9; 

✓ Dienstwapen GLOCK 19; 

Inzetten op 
algemeen 

welzijnsbeleid

Versterken van het 
managementteam

Beklemtonen van 
het belang van 
coachend en 

duurzaam 
leiderschap

Meten is weten, 
rapporteren is 
sensibiliseren

Opleidingsaanbod -
Kansen krijgen tot 

zelfontplooiing 
Communicatie
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✓ Individuele tactische lampen. 

Functie-uitrusting 

Zowel voor de motards in het korps als in het kader van geweldsbeheersing dient de politiezone op regelmatige 

tijdstippen te investeren in nieuwe functie-uitrusting. In 2019 werden in dit verband de volgende uitrustings-

stukken aangekocht: 

✓ Zomerhandschoenen voor de motorrijder; 

✓ Gehoorbescherming in het kader van geweldsbeheersing; 

✓ Functiekledij voor de monitoren geweldsbeheersing; 

✓ Zonnebrillen voor de motorrijders; 

✓ Gehoorbescherming voor de motorrijders; 

✓ Thermische kragen voor de motorrijders. 

Verkeer 

Om ons verkeersveiligheidsbeleid op te volgen en bij te sturen, kochten we in 2019 een tweede verkeersteller. 

Dit is een radartoestel dat op nauwkeurige wijze het aantal voertuigen, snelheid en type van het voertuig kan 

meten in beide richtingen. Eveneens werden 5 mobiele snelheidsborden op zonne-energie aangekocht. Dankzij 

deze mobiele snelheidsborden kan er nagegaan worden hoeveel overtredingen er in een bepaalde straat begaan 

worden. Het bord geeft ook een waarschuwing als een bestuurder te snel rijdt. Op die manier hoopt de 

politiezone al op een preventieve manier het aantal snelheidsovertredingen te doen dalen.  

Vernieuwingen in het wagenpark 

Er werden in 2019 twee nieuwe personenwagens aangekocht. Met name een Skoda Octavia Combi RS met 

prioritaire installatie zonder striping voor de verkeersdienst en een Peugeot 2008 Allure voor de ondersteunende 

diensten. Het leasecontract voor een nieuwe interventiecombi Volkswagen Transporter werd in 2018 reeds 

afgesloten. Het voertuig zelf werd geleverd in 2019. De dienst wijkwerking werd uitgerust met twee extra 

scooters 125cc Yamaha.  

Informaticamaterieel 

Degelijk informaticamateriaal is onontbeerlijk om als politiezone het administratief-ondersteunend werk te 

kunnen uitvoeren in een snel evoluerende digitale wereld. In 2019 werden de volgende investeringen gedaan: 

✓ 13 micro PC’s; 

✓ Tablet Microsoft Surface met toetsenbord; 

✓ 2 laptops; 

✓ 17 grote PC-schermen; 

✓ Dockingstation laptop; 

✓ Uitbreiding live-scan met fototoepassing. 

Aanpassingswerken aan gebouwen 

Om onze wijkkantoren bijkomend te beveiligen tegen inbraak en in het kader van terreur werden beveiligings-

systemen aangekocht voor de wijkkantoren in Heers, Kortessem en Wellen.  

Andere 

✓ 8 nieuwe ergonomische bureaustoelen ter vervanging; 

✓ Pictogrammen camerabewaking. 
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BEGROTING 

In 2019 ontving onze politiezone 

een bedrag van € 7.879.363.  

Deze gewone ontvangsten 

kunnen ingedeeld worden in 

drie grote groepen met een 

sterk uiteenlopend gewicht, 

namelijk ontvangsten uit 

prestaties, overdrachten en 

schuldontvangsten.  

De ontvangsten zijn de 

belangrijkste financierings-

bronnen, met name de federale 

toelagen en de dotaties van de 

gemeenten. 

 

 

 

 

 

 

 

De uitgaven van de politiezone, voor een totaalbedrag 

van € 7.962.228,- worden uitgesplitst in personeels-

uitgaven, werkingsuitgaven, overdrachten en schuld. De 

personeelsuitgaven vormen met  6.337.232,-  euro veruit 

de belangrijkste uitgavepost van onze zone. 

Werkingsuitgaven omvatten alle kosten in verband met 

de werking van de zone, zoals brandstof voor voertuigen, 

kantoorbenodigdheden, onderhoudskosten aan de 

gebouwen. Overdrachten betreffen vooral uitgaven 

m.b.t. vakbondspremies en gedetacheerden. De schuld 

tenslotte gaat over de jaarlijkse aflossing in kapitaal en 

intresten. 

 

 

 

 

 

 

10.000
26.200 88.703

494.497

528.153

549.422

867.180

898.225

4.416.983

Ontvangsten 2019

Overdracht Prestaties Schuld

Bijdrage Wellen Bijdrage Heers Bijdrage Kortessem

Bijdrage Alken Bijdrage Borgloon Federale dotaties

12.500

565.540

1.046.956

6.337.232

Uitgaven 2019

Overdrachten Schuld

Werkingskosten Personeelskosten
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INTERNE OVERLEGMOMENTEN 

In onze organisatie wordt er veel overlegd, zo goed als dagelijks en op alle niveaus 

en binnen de verschillende geledingen. Ook externe overlegmomenten met andere 

partners en overheden beslaan een deel van onze werktijd.  

Dagelijks wordt er een operationele briefing georganiseerd voor de diensthoofden 

van de verschillende operationele functionaliteiten. Deze briefing wordt voorbereid 

door het lokaal informatiekruispunt. De neerslag hiervan wordt voor iedereen ter 

beschikking gesteld via sharepoint. 

Tweewekelijks vergaderen de diensthoofden tijdens een vergadering van het managementteam. Zowel 

operationele als beleidsmatige onderwerpen komen aan bod.  

Om de twee maanden komen de personeelsleden van de diensten noodhulp en verkeersveiligheid, lokale 

recherche en wijkpolitiezorg samen in een functionaliteitsvergadering om te overleggen over alle aspecten, die 

de werking van hun dienst aanbelangen.  

De vergaderingen van het Comité ter Preventie en Bescherming op het Werk worden gecombineerd met het 

Basisoverlegcomité (CPBW/BOC). In 2019 werd dit overlegmoment met de syndicale afgevaardigden 

georganiseerd op 04/03/2019, 09/05/2019, 25/07/2019, 19/09/2019 en 12/12/2019. 

Traditiegetrouw worden éénmaal per jaar onze procureur des Konings, Dirco en Dirjud, een afgevaardigde van 

de provinciegouverneur en de vijf burgemeesters van de politiezone uitgenodigd op een ontbijtvergadering van 

de zonale veiligheidsraad. De behaalde resultaten binnen de operationele politiewerking en de aanpak van 

uitdagingen voor de toekomst worden besproken. Afgelopen jaar mochten wij deze partners ontvangen op 26 

juni 2019. 
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JAARLIJKS BEZOEK VAN DE BASISSCHOLEN 

Een nieuw gebouw spreekt natuurlijk tot de 

verbeelding, ook bij jongeren. We kregen dan ook 

zeer regelmatig de vraag van scholen of 

jeugdverenigingen of ze niet eens een bezoekje 

mochten brengen. Het zou ons te ver leiden om op 

al deze individuele vragen in te gaan. Maar 

tegelijkertijd vinden wij het als politieorganisatie 

wel heel belangrijk om aan jongeren de kans te 

geven kennis te maken met de werking van een 

lokale politiedienst.   

Al de leerlingen van het 5de leerjaar van de 

verschillende basisscholen uit de politiezone 

werden bijgevolg op donderdag 19 september 2019 

uitgenodigd voor een rondleiding op het 

politiecommissariaat en de brandweerpost in 

Borgloon. Die dag mochten we 368 leerlingen 

ontvangen, die een zeer interessante dag met zowel 

observatiemomenten als doe-activiteiten mochten 

beleven! Dit initiatief zal jaarlijks herhaald worden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten 

✓ Tentoonstelling van het politie-uniform met 

wapengordel 

✓ Static show van een interventievoertuig en 

politiemotor 

✓ Tentoonstelling van het hycapmateriaal 

✓ Bezoek aan het cellencomplex 

✓ Uitleg bij een plaats delict en sporen-

opname 

✓ Tentoonstelling van een brandweervoer-

tuig en ladderwagen 

✓ Gebruik van de spuitslang 

✓ Blussen van een frietketelbrand 
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INFORMATIEVEILIGHEID EN PRIVACY 

In de snel evoluerende wereld van vandaag wordt informatie meer dan ooit 

blootgesteld aan allerlei bedreigingen. Alle verschillende vormen van 

informatie – digitaal, geschreven, gesproken, afgedrukt, opgeslagen, 

verstuurd per post of elektronisch – dienen dan ook zo goed mogelijk 

beschermd te worden. Iedere verwerker draagt de verantwoordelijkheid 

om de vertrouwelijkheid en de integriteit van de informatie te vrijwaren.  

De Europese richtlijn, die de wijze van verwerking van persoonsgegevens 

bepaalt, is van kracht gegaan op 25 mei 2018. Het was wachten op een nationale richtlijn tot 30 juli 2018, toen 

de Belgische kaderwet inzake de verwerking van persoonsgegevens van kracht werd. In 2018 werden in onze 

politiezone al belangrijke stappen gezet in het domein van informatieveiligheid. Op ditzelfde elan werd verder 

gegaan in 2019. 

De volgende acties werden in  2019 ondernomen: 

✓ Uitwerken van een informatieveiligheidsbeleid met praktische vertaling naar een gedragscode; 

✓ Opmaken van verwerkingsovereenkomsten met externe partners; 

✓ Privacyverklaring op de website; 

✓ Opmaak van een Privacy Impact Assessment of Gegevensbeschermingseffectenbeoordeling in geval van 

de verwerking van gevoelige persoonsgegevens allerhande; 

✓ Ingeven van verwerkingen van persoonsgegevens in RegPol; 

✓ Advies van DPO gevraagd bij ingebruikname van nieuwe technologieën: digitale archivering 

personeelsdossiers; 

✓ Sensibilisering van personeelsleden; 

✓ Deelname aan GDPR-netwerk onder leiding van data protection officer Mart Coenen. 
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COMMUNICATIE 

INTERNE COMMUNICATIE 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen onze zone is SharePoint één van de toepassingen die we volledig 

geëxploiteerd hebben. Sedert 2018 wordt dit platform gebruikt als zonaal 

communicatie- en informatieplatform. Dankzij de doorgedreven implementatie 

van dit platform is er op provinciaal vlak een werkgroep opgericht waarbij onze 

SharePoint-omgeving als inspirator dient en wilt men op provinciaal vlak 

hetzelfde bewerkstelligen als momenteel zonaal gebeurt.  

 

 

 

                                                                                

Het Office 365-pakket heeft zoveel te bieden. De volgende mogelijkheden liggen in 2020 op ons te wachten om 

verder te gebruiken in onze politiezone om de interne communicatie naar een hoger niveau te tillen. 

                 

Om SharePoint zo goed mogelijk te benutten, hebben we in 2019 ook heel wat 

geïnvesteerd in Power Apps waardoor onze ploegen op het terrein niet langer 

papieren opdrachtfiches meekrijgen maar digitale. Hierbij verstaan we dat het 

aansturen en opvolgen van secundaire opdrachten zoals vakantietoezichten, de 

opvolging van overlastplaatsen, het uitvoeren van toezichten op evenementen 

en dergelijke door easy-to-use applicaties gebeuren. Deze applicaties worden 

net zoals de SharePoint-omgeving uitgewerkt in eigen beheer. 

 

Dankzij investeringen op nationaal niveau beschikt vandaag elke 

politiemedewerker over een Office 365 E3 licentie. Door deze licenties heeft het 

politielandschap een grote stap in modernisering gezet. Microsoft Office 365 E3 

brengt Office volledig naar de cloud en maakt op die manier tal van zakelijke 

toepassingen mogelijk. Het was nog nooit zo eenvoudig om bestanden op te 

slaan, te delen of daar samen in te werken. Er is meer dan voldoende 

opslagruimte beschikbaar in de cloud en dankzij werkbeheer wordt het veel 

gemakkelijker om taken te organiseren en toe te wijzen.  

 

Bij “Het Nieuwe Werken” gaat het om het flexibiliseren van het werk naar tijd en 

plaats, waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT-oplossingen voor onderlinge 

communicatie en samenwerking. 
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EXTERNE COMMUNICATIE

 

 

 

 

 

Wat betreft de communicatie naar 

onze burgers toe, gingen we in 2019 

op hetzelfde elan verder als in de 

voorbijgaande jaren.  

Dankzij nieuwsberichten op onze 

website en de facebook-pagina zijn 

wij in staat om onze burger op een 

snelle en toegankelijke manier te 

informeren over acties en 

resultaten. We trachten hen ook te 

sensibiliseren door bijvoorbeeld 

preventietips mee te geven of te 

mobiliseren in geval van een 

verloren voorwerp of weggelopen 

hond. We stellen eveneens vast dat 

meer en meer burgers via de 

berichtenpagina van facebook een 

vraag stellen aan onze politiezone of 

een melding doen. Op dit moment 

hebben we bijna 3500 volgers van 

onze facebook-pagina en kregen we 

in totaal al 3 357 vind-ik-leuks. Met 

sommige berichten bereiken we 

bijna 5 000 inwoners. 
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POLITIEBELEID 2020 - 2025 

 

 

2019 stond in het teken van het uitwerken van een nieuw politiebeleid voor de periode 2020 – 2025, dat vorm 

krijgt via het zonaal veiligheidsplan. In dit plan worden de strategische prioriteiten opgelijst voor de politiezone 

voor de komende beleidsperiode. De bepaling van deze prioriteiten gebeurt natuurlijk niet zomaar. Wij baseren 

ons daarvoor op de criminaliteitscijfers van de politiezone, een uitgebreide bevolkingsbevraging en de 

verwachtingen van onze partners en overheden.  

 

Verkeersveiligheid 

Snelheid, onaangepast rijgedrag en hinderlijk parkeren staan in de top 5 van de meest ervaren buurtproblemen 

in onze politiezone. Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel is gestegen. Wij blijven dan ook de 

nodige verkeerscontroles uitvoeren en zetten in op snelheid, alcohol en drugs, veilige schoolomgeving en 

dergelijke meer. Om het aantal controles op te kunnen drijven, voorzien wij extra inzet van personeel voor de 

verkeerswerking. 

 

Cybercrime 

Het internet en de daarbij horende communicatiemiddelen zijn niet meer weg te denken uit ons dagdagelijkse 

leven. Hoewel ze maatschappelijk en economisch een enorme vooruitgang betekenen, is er ook een keerzijde 

aan de medaille. We worden steeds vaker geconfronteerd met misbruik van de digitale wereld om misdrijven te 

plegen. Daarom zullen wij nog meer inzetten op het sensibiliseren van de burger en het ondersteunen van de 

politiemedewerker in de aanpak van cybercrime. 

 

Sluikstorten en zwerfvuil 

Zwerfvuil en sluikstorten blijft onze burgers beroeren. De aanwezigheid van zwerfvuil in de buurt zorgt voor een 

onveilig gevoel.  

In de afgelopen jaren heeft de politiezone zich vooral gefocust op een repressieve aanpak van dit fenomeen door 

in te zetten op het sanctioneren van daders van sluikstorten. Hiertoe werden mobiele camera’s ingezet. Samen 

met onze partners willen we ook actief werken aan bewustwording en sensibiliseringscampagnes mee 

ondersteunen.  

 

Bestuurlijke handhaving: samenwerking en informatie-uitwisseling 

Georganiseerde criminaliteit is vaak verankerd op lokaal niveau. Een effectieve aanpak van deze vorm van 

criminaliteit vraagt een georganiseerde overheid die alle middelen kan inzetten om deze vorm van criminaliteit 

te voorkomen door middel van vooral preventieve tussenkomsten en maatregelen. Een effectief antwoord op 
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dit crimineel fenomeen is dan niet enkel gericht op het opsporen en vervolgen van daders, maar ook op het 

voorkomen dat criminele organisaties door de overheid gefaciliteerd worden in hun doelstellingen.   

De uitwisseling van informatie en meer bepaald gerechtelijke gegevens tussen de verschillende partners, met 

respect voor het beroepsgeheim en privacy, vormt hierin een belangrijke en kritieke succesfactor. Enkel een 

degelijke informatie-uitwisseling en onderlinge afstemming tussen de verschillende betrokken partners kan 

leiden tot een effectieve aanpak.  

De politiezone zal investeren in deze samenwerking en participeren aan acties op het terrein.  

 

Digitalisering 

Om onze dienstverlening te professionaliseren en de administratieve werklast te vereenvoudigen, zal de 

politiezone blijven investeren in verschillende soorten digitale toepassingen waardoor we efficiënter kunnen 

werken.  

 

Snel, efficiënt en op maat afhandelen 

De politiezone engageert zich om samen met haar partners verschillende vormen van criminaliteit sneller en 

efficiënter aan te pakken. Wij willen bijvoorbeeld ons steentje bijdragen aan de werking van het Family Justice 

Center waar slachtoffers van intrafamiliaal geweld naar doorverwezen worden om geholpen te worden. Samen 

met het parket willen we ook intekenen op nieuwe afhandelingswijzen waardoor daders sneller en op maat 

bestraft kunnen worden.  

 

Verbeteren van het welzijn van de medewerkers 

De politiezone wil een transparant en effectief welzijnsbeleid voeren. Wij willen de organisatie laten evolueren 

tot een gedreven organisatie met een goed werkklimaat voor alle personeelsleden en meer veerkracht op de 

werkvloer. Politiemensen hebben een belastende job en de medewerkers zijn ons meest kostbare goed! 

 


