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VOORWOORD 
 

Onze politieorganisatie vervult een zeer belangrijke 

rol in onze maatschappij. 

Politiewerk blijft ook in deze pandemietijden een 

kerntaak. 

We streven ernaar om alle burgers zo goed mogelijk 

te dienen en te beschermen. 

De basisopdrachten blijven we opnemen zoals 

voorheen: verkeersacties, toezicht aan de scholen, 

instaan voor de veiligheid en bestrijding van de 

criminaliteit. Vooral dit laatste gaan we niet uit de 

weg. Onze gemeenten trekken een bepaald soort 

criminaliteit en criminele feiten aan. 

In het afgelopen jaar zijn flexacties dan ook succesvol 

gebleken zoals controles in recreatieparken, op de 

huisvesting van economische migranten, enzovoort. 

Deze gecoördineerde acties gaan uit van onze 

gemeentebesturen en kaderen in de bestuurlijke 

aanpak van georganiseerde criminaliteit. 

Politiewerk is meer dan ooit mensenwerk. Elk 

personeelslid van ons korps heeft het  afgelopen jaar 

vele inspanningen moeten leveren, zowel  

professioneel als privé! 

Vandaag de dag is de beschikbare capaciteit schaars 

en politieambtenaar is een knelpuntenberoep. Er zijn 

momenteel in totaal meer dan 5000 vacatures bij de 

lokale en de federale politie. Dit voor zowel 

geüniformeerden als burgerpersoneelsleden. 

We trachten op alle mogelijke manieren talenten aan 

te trekken via bv. de aspirantenmobiliteit en jongeren 

reeds op de schoolbanken warm te maken voor een 

job bij de politie. 

We zijn dan ook bijzonder fier op onze eerste 

vrouwelijke commissaris binnen ons korps. 

We blijven streven naar technologie en investeerden 

in mobiele intelligente ANPH-camera’s en in een 

PROVIDA-camera. Zo kunnen we o.a. geseinde 

personen en voertuigen snel opsporen en worden 

onze patrouilles op de baan snel verwittigd en kunnen 

dan het nodige doen. 

We zijn ook van plan ons ANPH-netwerk te updaten 

en te vernieuwen naar het 2.0 niveau en we kijken 

met open vizier naar intelligente trajectcontroles 

binnen het wettelijk kader. 

Onze politiemedewerkers hebben hard gewerkt het 

afgelopen jaar. Elke man of vrouw heeft het beste van 

zichzelf gegeven zowel op het terrein als achter de 

schermen. 

Er is nog veel werk aan de winkel. Samen komen we 

hier sterker uit! 

Blijf vooral goed zorgen voor uzelf, uw naasten en 

iedereen die u een warm hart toedraagt. 

Hou het gezond! 

Marino Keulen 

Burgemeester - voorzitter 
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ONZE POLITIEZONE 
 

Totaal aantal inwoners: 65859  

3 commissariaten: 

Koning Albertlaan 17 – Maasmechelen 

Maastrichterweg 101 – Lanaken 

     

Dokter Haubenlaan 2 - Maasmechelen

                                                     

VERTROUWEN IN DE POLITIE 

 

 

 

 

 

De gemeente- en stadsmonitor zijn omgevingsscanners die de brede omgeving van elke Vlaamse gemeente en 
centrumstad in beeld brengen. Deze bevraging werd in 2017 en in 2021 uitgevoerd in alle Vlaamse steden.  

 
Uit de resultaten van de stadsmonitor van 2021 kunnen we, inzake het vertrouwen in de politie, vaststellen dat er bij 
de bevolking van Lanaken een daling is en een minimale stijging bij de bevolking van Maasmechelen. 
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PERSONEEL 

 

Operationeel kader 

125 operationele medewerkers 

 2 hoofdcommissarissen 

 4 commissarissen 

 24 hoofdinspecteurs 

 94 inspecteurs  32 93 

 1 agent van politie 

 

CALog kader 
31 administratieve & logistieke medewerkers 

 2 niveau A 

 10 niveau B   

 14 niveau C   

 5 niveau D  25 6 

 

Leeftijd personeel 

 

Personeelsverloop 2021 

 10 aanwervingen 

 7 mobiliteit naar een andere politiezone 

 5 pensioen/non-activiteit voorafgaand aan 

pensioen 

 1 ontslag 

 10 stagiairs  

 

 

Afwezigheden 

 

 3801 dagen ziekteverlof 

o 2947 dagen ziekteverlof 

operationelen 

o 854 dagen ziekteverlof CALog 

Er is een aanzienlijk verlies aan mankracht geweest 

door quarantaine van 106 dagen, waarvan 75% na 

contact in de privésfeer en 25% via contacten op de 

werkvloer/arbeidsveld. 

 14 arbeidsongevallen (enkel operationelen) 

o 640 dagen werkonbekwaam t.g.v. 

arbeidsongevallen 

 Stijging van het aantal aanvragen voor 

verlofstelsels. (o.a. loopbaanonderbreking,..) 

Klachten 

In 2021 zijn 52 klachten behandeld. 

 33 klachten rechtstreeks ontvangen. 

 10 klachten ontvangen via het Comité P 

 9 klachten ontvangen via de burgemeesters / 

gemeentes. 
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ACTIVITEITEN 
 

Meldingen  
 

14421 meldingen 

 Via het onthaal:  

2865  

 Via Police-On-Web:  

367  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Totaal aantal gedispatchte gebeurtenissen 

door het CIC: 11189  (31 per dag) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

11189 interventies in 2021: 

- 6276 in Maasmechelen (56%) 

- 4180 in Lanaken (37%) 

- 733 buiten de zone (7%) 

Top 5 interventies: 

1. Moeilijkheden met personen 

2. Milieu en geluid 

3. Verkeersongeval met stoffelijke schade 

4. Problemen goederen 

5. Verkeersveiligheid 

 

Arrestaties 

 367   

 99 gerechtelijk 

 268 bestuurlijk 

 

Processen-verbaal 
 

 5255 aanvankelijke pv’s 

 

 116 GAS-pv’s 

 

Flexacties 

 3 flexacties  

 

Infosteun 

 45 dossiers telefonie-onderzoek 

 307 uitlezingen van mobiele toestellen/ 

geheugendragers. 

 

M-werking 

 403 M-dossiers 

(2020 : 95 M-dossiers) 
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CRIMINALITEIT 
 

Misdrijven 
 

3766 misdrijven 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

Vaststelling:  

Een forse daling van het aantal misdrijven. 

 

Inbraken in woningen 

 106 inbraken 

 

 

 

 

 

 

Inbraken in bedrijven 

 55 inbraken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrafamiliaal geweld 
320 pv’s 

 111 pv’s partnergeweld 

 109 pv’s familiale twisten 

 100 meldingen verontrustende 
opvoedingssituaties. 
 

 

Vaststelling:  

In 2021 was er bijna elke dag een melding van IFG, 

familiale twisten of verontrustende opvoedings-

situaties. 

Drugs 

 178 aanvankelijke pv’s 

 1542 navolgende pv’s 

 13 plantages opgerold 

 148 lokale dealers 

gearresteerd 

(2020: 42 lokale dealers gearresteerd) 

 Inbeslagname van vermogensvoordeel: 

3.404.948 Euro 
 

Vaststelling:  

Stijging dossiers lokale dealers door een 

doorgedreven informantenwerking en een goede 

samenwerking met andere functionaliteiten. 

Actieve drugshond 

Op 16 juni 2021 behaalde onze 

hondengeleider Jacky en 

politiehond Jeanneke het 

brevet ‘actieve drugshond’. 
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Cybercriminaliteit 
 

 365 geregistreerde feiten 

(2020: 172 geregistreerde feiten) 

 Nadeel slachtoffers: 

847.999 Euro 

(Gemiddelde van 2323 euro per dag) 

Vaststelling:  

Een stijging van de Informaticacriminaliteit. De cijfers 

zijn meer dan verdubbeld t.o.v. 2020. We stellen een 

absolute stijging van de niet-zichtbare criminaliteit 

vast. 

 

 

VERKEER 

 

Ongevallen 

138 ongevallen met gewonden 

 

187 verkeersslachtoffers: 

- 173 licht gewonden 

- 13 zwaar gewonden 

- 1 dodelijk slachtoffer 

VKO 2019 2020 2021 

stoffelijke 
schade 

756 443 405 

lichamelijk letsel 215 146 138 

met doden 2 1 1 

aantal doden 2 1 1 

aantal zwaar 
gewonden 

21 16 13 

aantal 
lichtgewonden 

259 162 173 

 

Verkeersinbreuken 
30158 verkeersinbreuken 

Top 5: 

1. Snelheid (26.540) 

2. Wegcode (1675) 

3. Stilstaan en parkeren (1318) 

4. GSM (530) 

5. Gordel en kinderzitjes (236) 

 

 

84 rijbewijzen ingetrokken. 

 

135 voertuigen in beslag genomen. 

(2020:70 voertuigen) 

Alcohol en drugs 

 

 

 

 

 

 5975 bestuurders gecontroleerd 

 40 positieve ademtesten 

 56 positieve speekseltesten (drugs) 

Controles 2019 2020 2021 

Aantal 
bestuurders 
gecontroleerd 

8548 3977 5975 
 
 

Positieve 
ademtesten 

53 22 40 

Positieve 
speekseltesten 

74 90 56 

 

Bemande snelheidscontroles 

26946 snelheidsovertredingen 

Snelheidsovertredingen 2019 2020 2021 

Bemande camera 24.958 21.837 26.946 
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2
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Verkeersacties 

 13 BOB-en SLim verkeersacties  

 5 ETOILE verkeersacties en 3 FIPA  

 5 algemene verkeersacties  

 Actie “veilig schoolverkeer“ 

 

 

 

 Thema-actie “ verlichting zwakke 

weggebruikers en bromfietsers” 

 De nationale flitsmarathon 

 Fietscontroles in de alle middelbare scholen in 

Lanaken.  

 Acties zwaar vervoer 

 

ONTHAAL 
 

 

5010 afgewerkte afspraken 

72% Maasmechelen 

          28% Lanaken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top 5: 

1. Inschrijvingsbewijs voertuig diefstal of verlies 

(694) 
2. Diefstal of verlies Eid of Kids ID, paspoort, reispas, 

rijbewijs (621) 
3. Belediging , bedreiging, afpersing, stalking (597) 
4. Oplichting (583) 
5. Diefstal of verlies voorwerpen (318) 
 

Tevredenheid over het onthaal 

 Tevredenheid over verloop aangifte: 88,20% 

 Tevredenheid over het contact met de  

politie: 92% 

 Vertrouwen in de politie (context  

onthaal): 92,90% 

 

ONDERSTEUNING 

 

Logistiek 

Investeringen en aankopen 2021 

 CO-melders 

 Zit-sta meubilair met toebehoren voor alle 

CALog-personeel 

 Warmtebeeldcamera 

 8 collectieve wapens (.300) 

 Provida camera 

 3 mobiele ANPH camera’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modulaire lockers 

 Discreet gedragen kogelwerende vesten 

 Vernieuwing wagenpark: 

 Gemarkeerde bureelwagen Mercedes Sprinter 

 Gemarkeerde combi Mercedes Vito 

 Twee gemarkeerde Volkswagen Tiguan met 

arrestantenkooi 

 Anonieme Kia Niro  

 

 

 

1424

3586

Lanaken

Maasmechelen
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ICT 
 

 Verdere implementatie Windows 10. 

 Technische ondersteuning van de telewerkers. 

 Implementatie van de app PATLOC om zo het toezicht op het terrein beter te 

plannen, structureren en rapporteren. 

 Uitbreiding van de software Mercure om toe te laten mobile devices uit te lezen. 

 Upgrade en vernieuwing van ons ANPH-netwerk.

 

 

 

Financiële middelen 

Begroting 2021 

     

 Federale dotatie  

 

Dotatie per gemeente 

 Lanaken Maasmechelen Totaal 

2015 2.390.173 3.501.642 5.891.815 

2016 2.426.067 3.545.994 5.972.061 

2017 2.868.391 4.191.395 7.059.786 

2018 2.807.241 4.114.349 6.921.590 

2019 2.958.791 4.375.326 7.334.117 

2020 2.639.094 3.960.230 6.599.324 

2021 3.056.654 4.555.856 7.612.510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven 

Personeel 13.005.442 

Werking 2.412.980 

Overdrachten 13.500 

Schuld 659.455 

Ontvangsten 

Prestaties 315.889 

Overdrachten 14.502.140 

Schuld 206.425 

Leningen 2.902.300 

2015 6.421.563,92 

2016 6.529.777,69 

2017 6.489.990,18 

2018 6.885.903,33 

2019 7.065.311,11 

2020 7.131.520,19 

2021 7.078.018,23 
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Communicatie 

 12760 volgers 

 

SharePoint 

Op 1 maart  werd het interne  

communicatieplatform SharePoint geïmplementeerd. 

 

De internationale K9 kalender 

We zijn enorm fier dat onze hondengeleiders 
gevraagd werden om met de politiehonden te 
poseren voor de internationale K9 kalender, editie 
2022. De kalender werd op zondag 26 september 
2021 voorgesteld in ons politiekorps en een eerste 
exemplaar werd overhandigd door John Baer aan de 
korpschef Jacques Philippaerts. De opbrengst gaat 
naar de vzw ‘All4dogs’. 

 
 

Op de foto van links naar rechts: Europees salesmanager Dirk Lemmens,  
hondengeleider Marco Houtmeyers, korpschef Jacques Philippaerts, 
hondengeleider Jacky Dedroog en John Baer (fotograaf en bezieler van de 
kalender). 

 

BEHEERSORGANEN 
 

 

 

 

 

Politiecollege 

 17 zittingen 

Politieraad 

 4 zittingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonale veiligheidsraad 

Deze vergadering ging door op 4 juni 
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SLOTWOORD 
 
 
Het jaar 2021 ligt al even achter ons. Het is het 
tweede jaar op rij waarin COVID-19 ons leven 
beheerste en waarin we constant hebben 
gebalanceerd tussen hoop en vrees.  
Met enig perspectief tijdens een zomer van 
versoepelingen, maar met aan het einde van het 
jaar ook nieuwe beperkingen, sluitingen en 
bekommernissen ten gevolge van een nieuw 
opduikende variant van het beruchte virus. 

 
Deze omstandigheden hebben ook nu weer het 
uiterste van onze politiemensen gevergd en daarom 
alleen maar mijn oprechte dank voor hun getoonde 
inzet, flexibiliteit en professionaliteit tijdens het 
afgelopen jaar! 
 
Wij blijven, in alle omstandigheden, streven naar 
een excellente politiezorg voor de bevolking en 
optimale dienstverlening aan onze partners.  
Graag geef ik u een overzicht van enkele realisaties 
van het afgelopen jaar: 
 

- Met Jeanneke hebben we voor het eerst een 
gecertificeerde drugshond binnen onze rangen. 

- In ons streven naar administratieve 
vereenvoudiging en verdere digitalisering van 
onze werking, hebben we maar liefst 5 nieuwe 
digitale systemen/programma’s in gebruik 
genomen. 

- We zijn erin geslaagd om onze M-werking te 
optimaliseren waardoor we nog korter op de bal 
kunnen spelen wat betreft een snelle afhandeling 
van lokale criminaliteit. 

- In samenwerking met de gemeentelijke 
overheden hebben we meer controleacties van 
nachtwinkels, campings en horeca kunnen 
uitvoeren. 

- Ondanks de opeenvolgende coronamaatregelen 
en aanhoudende werkdruk, hebben we bovenal, 
onze operationaliteit en dienstverlening naar de 
bevolking kunnen garanderen.  

 

Verder kijk ik uit naar een jaar waarin we als 
politiedienst nog meer willen inzetten op 
zichtbaarheid en aanspreekbaarheid. “Meer blauw de 
straat op” en “de politie komt naar je toe” zijn meer 
dan ooit onze streefdoelen!  
 
 
 
 

 
 
 
Ondermeer vanwege de coronamaatregelen, werken 
we inmiddels al meer dan een jaar met een onthaal 
op afspraak. De resultaten van de eerste 
tevredenheidsmetingen laten zien dat onze klanten 
tevreden zijn hierover.  
 
Video-onthaal is een volgende stap: de burger moet 
de mogelijkheid krijgen om digitaal van thuis uit een  
melding te kunnen doen of een klacht te kunnen 
neerleggen, zeker in gevallen waarvoor ze echt niet 
ten burele hoeven te komen. 
Het is dan ook ons streven om deze digitale 
dienstverlening in de loop van 2022 te kunnen 
uitrollen, aanvullend aan wat nu al mogelijk is met 
Police-on-web. 
 
We willen de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van 
onze operationele “blauwe“ frontline-medewerkers 
op het terrein sterk verhogen. Om dit te 
ondersteunen hebben we een interne reorganisatie 
doorgevoerd waarbij er secretariaatsmedewerkers 
werden toebedeeld aan de verschillende operationele 
teams. Dit om de eerstelijnsmedewerkers te kunnen 
ontlasten van (een deel) administratieve taken. 
 
We wensen met de bestuurlijke overheden nog meer 
gezamenlijke acties te gaan uitvoeren met het oog op 
een integrale aanpak van criminaliteit en sociale 
fraude. 
 
Eveneens kijken we heel hard uit naar de eerste 
spadesteek en het begin van de bouwwerken van het 
nieuwe politiecommissariaat op de site “Oude 
Burelen” in Maasmechelen. 
 
Tenslotte wens ik mijn oprechte dank uit te drukken 
aan onze interne & externe partners voor het gestelde 
vertrouwen in onze politiedienst alsook voor de 
aangename en vlotte samenwerking. 
 
1HCP Jacques Philippaerts 
Korpschef 
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Website: www.politielama.be 

Instagram: politie_lanaken_maasmechelen 

Facebook: Politie Lanaken-Maasmechelen 

Twitter: Politiezone5853 

LinkedIn: Politie Lanaken-Maasmechelen

 

http://www.politielama.be/

