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In het politielandschap zijn de maatschappelijke veranderingen
sterker voelbaar dan ooit. Een politiezone die op deze veranderingen
wil kunnen inspelen en die tegelijkertijd de criminelen een stapje voor
wil blijven, moet haar werking op een andere manier durven
organiseren. Het voorliggend zonaal veiligheidsplan beschrijft hoe we
dit binnen de politiezone Limburg Regio Hoofdstad willen realiseren,
en is er eveneens een voorbeeld van. 

Omdat het steeds moeilijker wordt om op lange termijn de
criminaliteits- en overlastsituaties te voorspellen, wenst de
politiezone van deze werkwijze af te stappen. De ervaring leert ons dat
er bepaalde fenomenen zijn waarin we onze tanden zullen  moeten
blijven zetten om ze beheersbaar te houden (bv. inbraken,
drugscriminaliteit), maar dat er daarnaast aan een steeds hoger tempo
nieuwe misdrijffenomenen opduiken die een grote impact hebben op
onze samenleving (bv. oplichting, informaticacriminaliteit,
radicalisering). Een zonaal veiligheidsplan moet de politiezone
toelaten op deze wisselende situaties in te spelen. Nieuwe vormen
van criminaliteit moeten kunnen worden toegevoegd aan de lijst met
prioriteiten, en de aanpak van criminaliteit en overlast moet
geactualiseerd kunnen worden. Dit is nodig om de beste
dienstverlening aan de burger te kunnen blijven bieden. 

In dit zonaal veiligheidsplan wordt daarom afgestapt van een vaste
planning op lange termijn. We bepalen nog steeds de belangrijkste
thema's om tijdens de komende beleidsperiode aan te werken, maar
de invulling ervan zal elk jaar grondig worden geanalyseerd, en waar
nodig worden geactualiseerd. Enkel op die manier kunnen we er zeker
van zijn dat onze prioriteiten steeds de juiste zijn en dat onze aanpak
de meest efficiënte is.
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Beleid moet
gemaakt worden
door de mensen

op het terrein

Dit zonaal veiligheidsplan beoogt in elk hoofdstuk enkel
de essentiële informatie weer te geven die nodig was
voor het uitwerken van de beleidsvisie voor de periode
2020-2025. Deze samenvatting bevat nog eens de kern
van dit beslissingsproces. 

Wat de beeldvorming betreft kan op het vlak van
criminaliteit en overlast vastgesteld worden dat het
aantal misdrijven tegen personen en het aantal ECOFIN-
misdrijven stijgt, terwijl het aantal misdrijven tegen
goederen daalt, hoewel deze laatste categorie nog
steeds de meest voorkomende misdrijfcategorie is. Op
het vlak van overlast vormen vooral geluidshinder en
sluikstorten een probleem. Wat de verkeersveiligheid
betreft is een stijging op te tekenen van het aantal
ongevallen met lichamelijk letsel, en zijn er
voornamelijk overtredingen inzake snelheid, en alcohol
en drugs achter het stuur vast te stellen. Daarbij
aansluitend leren de resultaten van de lokale
veiligheidsmonitor van 2018 ons dat de inwoners van de
politiezone vooral verkeersovertredingen inzake
snelheid en parkeren, agressief rijgedrag,
woninginbraken, sluikstorten en geluidshinder als
problematisch ervaren in hun buurt.

Daarnaast zijn er op het vlak van criminaliteit en overlast
verschillende tendensen waarneembaar in de zone. De
belangrijkste voor het uitwerken van een beleidsvisie op
lange termijn zijn:

de toename van het aantal vaststellingen van drugs en
alcohol in het verkeer;
de toename van de drugsproblematiek in het
algemeen;
de aanhoudende overlast afkomstig van de horeca en
het uitgaansleven;
de inbraken gepleegd door rondtrekkende daders;
de nood aan nieuwe technologieën binnen het
politielandschap;
de toename van het aantal feiten van oplichting en
informaticacriminaliteit;
de nood aan burgerparticipatie;
de toename van ondermijnende criminaliteit binnen
het legale circuit;
de  aanhoudende dreiging inzake terrorisme,
radicalisering en gewelddadig extremisme.

In het kader van de interne werking zijn er reeds twee
belangrijke hordes genomen richting verbetering. Een
eerste is de verhuis naar een nieuw politiegebouw, dat
voldoet aan de laatste kwaliteitsstandaarden en is
voorzien van heel wat moderne faciliteiten.

SAMENVATTING ZVP 2020-2025
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Veiligheid vraagt
samenwerking

tussen alle
partners in de

keten

Een tweede is de hertekening van het organogram, met
het oog op het verbeteren van  de interne structuur en
werking, en het verbeteren van de samenwerking
tussen de diensten. Hierbij werd vooral aandacht
besteed aan het optimaliseren van de
informatiedoorstroming en het inzetten op nieuwe
technologieën. De diensten ervaren echter nog steeds
een stijgende werklast, waardoor een verbetering van
de informantenwerking en een filosofie van
recherchemanagement zich opdringen. Ook blijkt er op
bepaalde vlakken nood aan meer ondersteuning door
de federale politie. Een toename van het aantal
personeelsleden kan soelaas bieden, maar ook
initiatieven rond schaalvergroting (samenwerking of
fusie) zouden op dit vlak een meerwaarde kunnen
betekenen. Daarnaast is er  in het licht van al die
werkdruk  meer dan ooit nood aan aandacht voor het
welzijn van onze medewerkers. 

Dit alles heeft, in combinatie met de verwachtingen van
onze partners, geleid tot het bepalen van de volgende
strategische doelstellingen en prioritaire actiepunten:

Dit zonaal veiligheidsplan schrijft bovenstaande
doelstellingen in voor de periode 2020-2025, maar deze
zullen jaarlijks herbekeken worden. Waar nodig zullen
er aanpassingen gedaan worden aan de doelstellingen
zelf of aan de prioritaire actiepunten. Op die manier blijft
het zonaal veiligheidsplan een actueel document,
gebaseerd en inspelend op de werksituatie  op het
terrein.
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Inzetten op nieuwe vormen van technologie  
(drones, bodycams, Focus GPI, Office 365)
Kwaliteitsvolle en drempelverlagende
dienstverlening (provinciale werkgroep intake,
klachten op afspraak, recherchemanagement, digitale
dienstverlening)
Samenwerking met politionele en niet-politionele
partners (samenwerking PZ kanton Borgloon, SAU
TIG, informantenbeheer, burgerparticipatie,
toekomstige schaalvergroting)
Snel, efficiënt en op maat afhandelen (bestuurlijke
handhaving, projecten M en FJC)
Voorkomen, beheersen en verminderen van
criminaliteit (IFG, domiciliefraude,
eigendomscriminaliteit, drugs, radicalisering -
terrorisme - gewelddadig extremisme, cybercrime)
Voorkomen, beheersen en verminderen van overlast
(geluidsoverlast ikv horeca, milieuoverlast)
Verhogen verkeersveiligheid (verkeersongevallen
met lichamelijk letsel
Verbeteren welzijn medewerkers
(gezondheidsbeleid, werkbalans)
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2.1. GEOGRAFIE EN DEMOGRAFIE

De politiezone Limburg Regio Hoofdstad bestaat uit de gemeenten Diepenbeek, Halen, Hasselt, Herk-de-Stad, Lummen en Zonhoven. In totaal
beslaat de zone een oppervlakte van 368,50 km² en telt ze 155 429 inwoners (cijfers op 1 januari 2019).

HOE ZIET HET BEELD VAN ONZE
POLITIEZONE ERUIT?
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(c) Boumediene Belbachir
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2.2. CRIMINALITEIT EN OVERLAST

Gerechtelijke
inbreuken

Criminele
figuren

    Overlast     

Op basis van de cijfers uit de criminaliteitsbarometer werd een analyse gemaakt van de meest voorkomende misdrijven. Hierbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen gerechtelijke inbreuken (inbreuken uit het Strafwetboek (misdaden, wanbedrijven en overtredingen), inbreuken
op de Bijzondere Wetten (bijvoorbeeld de Drugswet van 1921) en overtredingen van de lokale politiereglementen)) en criminele
figuren/fenomenen (feiten die niet als dusdanig in het Strafwetboek zijn opgenomen maar waarmee men in de dagelijkse politiepraktijk
regelmatig wordt geconfronteerd; het betreft een combinatie van een misdrijf met onder andere het voorwerp of vervoermiddel waarop dit
misdrijf betrekking heeft, de plaats waar het misdrijf gepleegd is of de manier waarop het misdrijf gepleegd werd). Via het ISLP-systeem van de
politiezone werden ook de meest voorkomende overlastfenomenen in kaart gebracht.

De criminaliteitsbarometer en een cijferoverzicht per gemeente van de meest voorkomende criminaliteits- en
overlastfenomenen is terug te vinden op de website van de politiezone. 9

(c) Boumediene Belbachir
(c) Boumediene Belbach
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Misdrijven tegen goederen dalen, maar het
blijven de meest voorkomende misdrijven op
het grondgebied van de politiezone. Het
aantal diefstallen daalt het sterkst.

Misdrijven tegen personen en ECOFIN-
misdrijven stijgen.

Op basis van de analyse van de cijfergegevens voor onze politiezone
blijkt het volgende:

De sterke stijging van het aantal feiten van
sluikstorten in 2017 en vooral in 2018 is te
wijten aan:

acties rond sluikstorten die werden
gehouden in de politiezone;
het feit dat de wijkinspecteurs zeer actief
processen-verbaal opstellen voor feiten
van sluikstorten;
het invoeren van een digitaal
meldingssysteem voor dergelijke
overlastfeiten via de app van de politiezone
(webplatform);
de gerichte inzet van mobiele camera’s in
de gemeente Lummen (stijging van 23
(2017) naar 198 (2018) vaststellingen in
Lummen).

Feiten van drugscriminaliteit, slagen en/of
verwondingen en internet- en
informaticacriminaliteit zijn in 2018 sterk
gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.

Deze stijging kan verschillende oorzaken
hebben:

Een stijging van de aangiftebereidheid bij
slachtoffers.
Meer politionele acties en controles met
betrekking tot deze fenomenen waardoor
verborgen criminaliteit meer aan het licht
komt.
Een effectieve stijging van het aantal
gepleegde feiten.

HOE ZIET HET BEELD VAN ONZE
POLITIEZONE ERUIT?
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(c) Boumediene Belbachir
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2.3. VERKEER

Op het vlak van verkeer wordt er steeds gestreefd naar een verhoging
van de verkeersveiligheid. Dit gebeurt hoofdzakelijk door het
terugdringen van de oorzaken van ongevallen, en dan vooral de
ongevallen met lichamelijk letsel.

Onderstaande tabel geeft de cijfers weer voor de ongevallen
vastgesteld door de lokale en federale politie, met uitzondering van
deze op de autosnelwegen:

Hoewel het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel in 2018
gestegen is, ligt het nog steeds lager dan in voorgaande jaren (periode
2010-2015, zie verkeersbarometer op de website van de politiezone).

De belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen blijken:
het niet respecteren van de voorrangsregels;
kopstaartaanrijding + verlies van controle over het stuur;
inhaalmanoeuvres.

Naast verkeersongevallen worden jaarlijks ook heel wat
verkeersinbreuken vastgesteld (buiten de autosnelwegen):

Een uitgebreid cijferoverzicht is terug te vinden in de verkeersbarometer en
in het overzicht verkeersinbreuken op de website van de politiezone. Ook

een cijferoverzicht per gemeente van de verkeersongevallen en -inbreuken
is terug te vinden op de website.
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(c) Boumediene Belbachir



2.4. PRIORITEITENMATRIX

02 HOE ZIET HET BEELD VAN ONZE
POLITIEZONE ERUIT?

(c) Boumediene Belbachir

Het CSD Limburg (federale politie) heeft een
prioriteitenmatrix opgesteld waarin de belangrijkste
fenomenen op vlak van criminaliteit, overlast en
verkeer weerhouden zijn.

De analyse van de cijfers van 2015 t.e.m. 2018  toont
aan dat in de politiezone:

Feiten van winkeldiefstal, werfdiefstal, IFG,
extrafamiliaal geweld (o.m.  vechtpartijen),
drugsbezit en -gebruik, mensensmokkel,
mensenhandel, informaticacriminaliteit,
oplichting, fiscale fraude, vernielingen en
vandalisme, geluidshinder, afvalverbrandingen
en dierenhinder  stijgen;
Feiten van woninginbraak, inbraak in bedrijven
en handelszaken, diefstal uit of aan voertuigen,
gauwdiefstal, diefstal met geweld, diefstal van
(brom)fietsen, voertuigzwendel, drugsaanbod,
nachtlawaai, sluikstort en onverantwoord
rijgedrag dalen.

Op het niveau van het arrondissement kan nagenoeg
dezelfde evolutie worden vastgesteld.

Op vlak van verkeer is in de politiezone een kleine
stijging op te tekenen, terwijl in  het arrondissement
een dalende trend wordt vastgesteld.





02
2.5. LOKALE VEILIGHEIDSMONITOR

In 2018 werden de inwoners van de politiezone bevraagd via de lokale veiligheidsmonitor van de federale politie. In totaal vulden 952 burgers
een vragenlijst in. Na een analyse van de resultaten blijken vooral het onveiligheidsgevoel en de ervaring van problemen in de buurt
belangrijke parameters voor het bepalen van de prioriteiten in dit zonaal veiligheidsplan. De onderstaande grafiek geeft voor beide

parameters de resultaten weer:

De overige items uit de lokale veiligheidsmonitor behandelen het veiligheidsgevoel, het al dan niet vertonen van mijdingsgedrag,
slachtofferschap, aangiftegedrag, preventie, tevredenheid over de politie, bereikbaarheid van de politie, kennis over de wijkinspecteur

en ervaringen tijdens het laatste contact met de politie. Op basis van de leerpunten die naar voren kwamen uit de resultaten van de
lokale veiligheidsmonitor zullen waar mogelijk de nodige maatregelen worden genomen binnen de politiezone.

HOE ZIET HET BEELD VAN ONZE
POLITIEZONE ERUIT?
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2.6. TENDENSEN CRIMINALITEIT, OVERLAST EN VERKEER

De politiezone wordt zeer regelmatig geconfronteerd met de verdwijning van minderjarigen. Het
gaat dan hoofdzakelijk om weglopers. Het opsporen van deze minderjarigen zorgt voor een grote
werklast, zowel voor de interventie- als voor de recherchedienst.

De toenemende drugproblematiek is op verschillende vlakken en op verschillende locaties in de
zone voelbaar:

Het station van Hasselt blijft een plaats waar frequent drugs gebruikt worden. Dit werkt ook de
stijging van de onveiligheidsgevoelens van de bezoekers in de hand.
In het kader van het scholenprotocol blijken de tussenkomsten steeds vaker druggerelateerd te
zijn.
Samenhangend met deze problematiek worden veel fiets- en winkeldiefstallen gepleegd door
drugverslaafden.
De laatste jaren worden er in de zone steeds meer cannabisplantages ontdekt. Dit heeft enerzijds te
maken met een toename van het aantal plantages, en anderzijds met een gerichtere opsporing.
Veelal gaat het opzetten van een plantage gepaard met massieve stroom- en waterdiefstal.
Er worden steeds meer chemische drugs vervaardigd. Dit heeft negatieve gevolgen voor het milieu,
maar houdt ook een extra risico in voor gebruikers. Het valt voor dat slachtoffers van seksuele
misdrijven in het uitgaansleven dergelijke drugs gebruikt hebben of onbewust kregen toegediend.
De laatste jaren wordt een toenemend aantal dealers van verdovende middelen opgepakt dat
afkomstig is uit grote steden in Nederland. Hun cliënteel draagt daarnaast bij tot verschillende
vormen van criminaliteit binnen onze politiezone.
Er worden op regelmatige basis drugcontroles uitgevoerd in de gevangenis van Hasselt. Bijna
systematisch worden tijdens deze controles kleinere hoeveelheden drugs aangetroffen.

De overlast in het kader van de horeca en het uitgaansleven blijft een belangrijk aandachtspunt:
In de politiezone blijven op regelmatige basis shishabars opduiken. Deze brengen ook de nodige
overlastproblemen met zich mee.
Bepaalde horecazaken in de politiezone zorgen terugkerend voor overlast.

Zowel drugs als alcohol in het verkeer blijken nog (te) vaak voor te komen. Vooral het druggebruik
achter het stuur neemt toe. Het aantal gerichte controles op drugs en alcohol in het verkeer neemt af,
maar het aantal niet-gerichte controles (dit zijn controles tijdens patrouilles of controles door
gespecialiseerde teams) neemt sterk toe. De toename van het aantal niet-gerichte controles is te
wijten aan:

een grotere aandacht en bezorgdheid voor drugs en alcohol in het verkeer;
een steeds groter wordende kennis en expertise bij de politieambtenaren op het terrein;
de invoering en het steeds toegankelijker gebruik van speekseltesten;
het kennen van de ‘pappenheimers’ in de politiezone.

Daarnaast zet de politiezone in op preventieve acties.

HOE ZIET HET BEELD VAN ONZE
POLITIEZONE ERUIT?
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02
Hoewel het aantal fietsdiefstallen jaar na jaar daalt, blijft dit veel te hoog. Hierbij stellen we vast dat
elektrische fietsen steeds toegankelijker worden voor het grote publiek en daardoor zeer gegeerd
zijn bij criminelen. De fiets is als vervoermiddel ook terug in opmars, waardoor de markt voor
criminelen uitbreidt. Daarnaast worden wij geconfronteerd met gespecialiseerd bendes die in onze
politiezone fietsen stelen om deze te verkopen in het buitenland.

Inbraken in woningen, bedrijven en handelszaken zijn voor het overgrote deel toe te schrijven aan
rondtrekkende dadergroeperingen. De leden van dergelijke groeperingen stelen vaak ook in
wisselende samenstellingen per feit, hetgeen van de recherchedienst uiterst arbeidsintensief
speurwerk vraagt. Vaak komt men uiteindelijk terecht bij een vereniging van misdadigers of een
criminele organisatie.

Jaarlijks worden er in de politiezone verschillende grote en kleine evenementen georganiseerd.
Deze kunnen de nodige overlast met zich meebrengen (geluidsoverlast, verkeershinder,
drugscriminaliteit, etc.). 

In Hasselt en Diepenbeek is een campus gevestigd voor studenten hoger onderwijs. In Diepenbeek
zijn ook heel wat studentenkoten gelegen. Regelmatig worden op de campussen studentenfuiven
en –activiteiten georganiseerd, hetgeen de nodige overlast met zich mee kan brengen
(geluidsoverlast, openbare dronkenschap, vandalisme, etc.).

Het station van Hasselt is een verkeersknooppunt voor het openbaar vervoer en een belangrijke
sociale ontmoetingsplaats. Dit trekt een bepaald cliënteel van drank- en druggebruikers aan, hetgeen
voor de nodige criminaliteit en overlast zorgt, maar ook het onveiligheidsgevoel verhoogt. Verder
faciliteert de vlotte busverbinding tussen Hasselt en Maastricht, met het station van Hasselt als
belangrijke halte, de drugcriminaliteit in Hasselt. Daarnaast leent de fietsstalling aan de voorzijde van
het station zich tot het plegen van fietsdiefstallen.
Daarbij komt dat er rekening moet worden gehouden met een verplaatsing van de criminaliteit en
overlast van de stationsbuurt naar de omliggende woonwijken Ter Hilst, Runkst en Heilig Hart,
alsook naar de omgeving van het Kolonel Dusartplein.

Het steeds groter worden van de politiezone brengt heel wat kansarmoede, dakloosheid en
drugcriminaliteit met zich mee. Dit heeft zijn invloed  op onze  werking, aangezien kansarmen,
daklozen en druggebruikers regelmatig overgaan tot het plegen van misdrijven. Een extra probleem
hierbij is het gebrek aan degelijke hulpverlening. Er is een nijpend tekort aan opvangplaatsen en
hulpverleners, en ook de mogelijkheden voor het huisvesten van daklozen zijn te beperkt.

(c) KrisKras Kiewit
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Om de criminaliteit en overlast in de politiezone efficiënter te kunnen aanpakken, blijken  nieuwe
technologieën een nuttig en zelfs noodzakelijk hulpmiddel. De politie moet immers steeds sneller
op bepaalde fenomenen kunnen inspelen en goede informatiedoorstroming is daarbij cruciaal.
Daarom  zet de politiezone onder meer in op digitale woonstcontroles (hetgeen de aanpak van
domiciliefraude vergemakkelijkt), het gebruik van bodycams en drones (o.m. voor dronemapping bij
het vaststellen van verkeersongevallen), en digitaal werken via Focus GPI en Office 365.

De politiezone ervaart de laatste jaren een verschuiving in het soort misdrijven dat wordt vastgesteld.
Met name feiten van oplichting en informaticacriminaliteit, financiële misdrijven en
milieumisdrijven komen steeds vaker voor. Daarbij komt dat deze, maar ook meer klassieke
misdrijfvormen (bv. diefstal), steeds vaker op een digitale manier worden gepleegd. Bovendien zou
de politie de frequentie en ernst van deze misdrijven kunnen onderschatten omdat  er niet altijd
aangifte van wordt gedaan (geen rechtstreeks slachtoffer of het slachtoffer acht een aangifte niet
zinvol).  Een nieuwe aanpak vanwege politie en parket is noodzakelijk om aan deze nieuwe
misdrijfvormen het hoofd te kunnen bieden.

De laatste jaren is er steeds meer sprake van verbale en fysieke agressie tegenover
politieambtenaren. Om de werknemers van de politiezone op dat vlak wat meer slagkracht te geven,
werd het beledigingen van een politieambtenaar ook strafbaar gesteld via het politiereglement (GAS-
pv). Daarnaast biedt de politiezone in dit kader psychologische, medische en juridische hulp aan.

De politiezone kent een aanhoudende problematiek van gauw- en winkeldiefstallen, vooral in het
centrum van Hasselt. Vaak gaat het om georganiseerde bendes die met de trein of bus naar Hasselt
afzakken om op een dag tijd zoveel mogelijk buit te maken. Hoewel de cijfers een stabiele
(winkeldiefstallen) of zelfs dalende (gauwdiefstallen) trend vertonen, blijft het belangrijk om vooral
preventief en proactief in te zetten op deze fenomenen. Dit is niet alleen nodig in de omgeving van
handelszaken, maar ook tijdens grootschalige evenementen. De politie heeft daarom een Team
Oliver opgericht dat in burger patrouilleert en op die manier de dieven een stapje probeert  voor te
blijven.

De gemeenten in de politiezone investeren sterk in een uitbreiding van het cameranetwerk. Het gaat
dan zowel om ANPR-camera's voor automatische nummerplaatsherkenning als om vaste, tijdelijk
vaste (verplaatsbare) en mobiele camera's. De politie kan steeds vaker dankbaar gebruik maken van
de camerabeelden om preventief op bepaalde fenomenen in te spelen (bv. via de live-stream op de
videowall in de lokale meldkamer van het hoofdcommissariaat) of om bepaalde feiten op te helderen
(via het opvragen van bewaarde beelden).

HOE ZIET HET BEELD VAN ONZE
POLITIEZONE ERUIT?
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Het Schulensmeer is een belangrijk natuurgebied, gelegen in de politiezone, dat te kampen heeft
met heel wat overlast. Voor het welzijn van de dieren in de omgeving van het meer, voor het behoud
van de natuur, maar ook voor de rust van de bezoekers is het noodzakelijk om deze overlast aan te
pakken. De politie besteedt daarom extra aandacht aan de omgeving van het Schulensmeer door
politiemensen en vrijwilligers gerichte overlastpatrouilles te laten uitvoeren.

In een steeds veranderende maatschappij wordt het voor de politie alsmaar moeilijker om
het overzicht te behouden op het vlak van criminaliteit en overlast. Daarbij komt dat de politie door
capaciteitsproblemen vaak niet alle misdrijven en overtredingen  zelf kan aanpakken. Op beide
fronten is er dus nood aan externe hulp. Deze kan in beperkte mate geleverd worden door private
beveiligingsbedrijven, maar ook de burger kan zijn steentje bijdragen (bv. inzet als vrijwilliger bij de
politie, criminaliteit en overlast melden bij de politie, actief participeren in een
buurtinformatienetwerken (BIN), etc.). 

De politiezone wordt in toenemende mate geconfronteerd met ondermijnende criminaliteit die zich
probeert te manifesteren via het legale circuit. Voorbeelden hiervan zijn misdrijven gepleegd door
motorbendes of criminele activiteiten die uitgevoerd worden via de oprichting van nagelstudio's,
carwashes, shishabars, etc. De politie en de steden en gemeenten in de politiezone moeten de
handen in elkaar slaan om aan deze vormen van criminaliteit het hoofd te kunnen bieden.

De laatste jaren werd de wereld veelvuldig opgeschrikt door terroristische misdrijven. Ook in onze
politiezone moeten we hiervoor blijvend waakzaam zijn. Er moet steeds rekening worden gehouden
met de mogelijkheid dat geradicaliseerde personen zich vestigen in de zone. Zij kunnen in meer of
mindere mate een bedreiging vormen voor de samenleving. Het is belangrijk deze personen
nauwgezet op te volgen in een poging effectieve misdrijven te voorkomen.

Meer dan ooit wordt onze samenleving gekenmerkt door diversiteit. De multiculturele verschillen
brengen af en toe onvermijdelijke spanningen met zich mee. Dit is ook het geval in onze politiezone.
De politie moet zich hiervan bewust zijn en er extra aandacht voor hebben, zodat zij steeds op de
meest gepaste manier kan reageren.
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3.1. ORGANOGRAM

De interne structuur van ons korps werd recent aangepast om de werking van en samenwerking tussen de diensten te
optimaliseren. De nieuwigheden in het organogram worden hieronder kort toegelicht.

De werking van de diensten die instaan voor de
operationele coördinatie  is zeer sterk afgestemd
op de werking van de diensten die instaan voor de
basispolitiezorg. Zo werd er een gerechtelijk en
een bestuurlijk bureau ontwikkeld, ter
ondersteuning van beide belangrijke facetten van
het politioneel werk. De coördinatie van de
projecten M en FJC (cf. infra) gebeurt door het
gerechtelijk bureau. Verder  staat deze dienst in
voor het functioneel beheer, het beheer van de
APO-dossiers (autonome politieafhandeling) en
het secretariaat. Het bestuurlijk bureau bestaat uit
gespecialiseerde afdelingen voor milieuzaken,
horeca en middenstand, en bestaat uit een reeks
bijzondere projectteams (hondengeleiders,
SAU  TIG voor het leveren van bijzondere bijstand
(cf. infra), PIT voor de aanpak van drug-
en  overlastproblemen in burger, een
mountainbiketeam en een team Oliver voor de
aanpak van gauw- en winkeldiefstallen). 
Daarnaast staat de zuil van operationele
coördinatie in voor het beheer van alle activiteiten
in het kader van openbare orde (evenementen,
gevangenis, etc.) en werd er een zonaal
informatiekruispunt (ZIP) opgericht als  centraal
invalspunt voor de bestuurlijke en gerechtelijke
informatie in onze politiezone. Het ZIP
verzamelt  informatie afkomstig van interne en
externe partners om deze na een waarde-
inschatting verder te verspreiden en de partners
hierover de nodige feedback te bezorgen.

HOE ORGANISEREN WE ONZE
WERKING?

Elk van de  diensten die instaan voor de basispolitiezorg (noodhulp, wijk, verkeer, recherche) vertegenwoordigt een
basisfunctionaliteit binnen de lokale politie.
Nieuw in het organogram is ook de verdeling binnen de dienst noodhulp. De onthaaldiensten (KSK), interventiediensten en
permanentiediensten worden elk door een afzonderlijke officier geleid, maar aangezien zij allen deel uitmaken van de dienst
noodhulp wordt ook voldoende aandacht besteed aan de afstemming tussen deze diensten.
Binnen het interventiegebeuren zijn de ploegen verdeeld over vier poules, elk geleid door vier hoofdinspecteurs. Dit zorgt voor
een optimale sturing en ondersteuning van de ploegen door de leidinggevenden, die zowel ten burele (OGP
bureelcoördinator) als op het terrein (OGP terreincoördinator) permanent aanwezig zijn. Ook het project M (cf. infra) loopt als
een rode draad doorheen de werking van de dienst noodhulp.
Op vlak van wijkwerking werd geïnvesteerd in een afdeling dierenpolitie, waar één inspecteur zich voltijds toelegt op het
behandelen van de problematiek inzake dierenwelzijn.
Om in te spelen op de maatschappelijke tendensen en veranderingen werd de vroegere technische unit binnen de
recherchewerking omgevormd tot een data cam unit/digital crime unit (DCU) die  belast is met de analyse van de bijzondere
technieken in het kader van het gerechtelijk en opsporingsonderzoek. Ook in  informantenwerking en in de aanpak van
financiële misdrijven werd de laatste jaren sterk geïnvesteerd. 
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De diensten die instaan voor de administratieve en
logistieke coördinatie zorgen voor  het
personeelsbeheer, het financieel beheer, het logistieke
beheer en voor innovatie in combinatie met  het
informaticabeheer. Deze diensten ondersteunen elk
binnen hun expertise alle andere  diensten binnen het
korps. 

03

Troeven van de vernieuwde interne werking:

Gedecentraliseerde planning binnen de verschillende diensten om beter in te spelen op professionele en private noden
Oprichting dienst kwaliteitszorg om de kwaliteit van het werk en van het welzijn van de medewerkers binnen alle
diensten te optimaliseren
Meer leidinggevende officieren binnen de diensten die instaan voor de basispolitiezorg, voor een betere sturing,
ondersteuning en opvolging
Invoering poulesysteem voor de interventieploegen met een vast team van leidinggevende OGP's per poule (betere
sturing en ondersteuning) en een aangepast dienstrooster voor een betere balans tussen werk en privé
Oprichting afdeling dierenpolitie om in te spelen op het groeiend aantal problemen inzake dierenwelzijn
Uitbreiding van de afdeling DCU om in te spelen op het stijgend aantal misdrijven met een digitale component
Implementatie van de projecten M en FJC (cf. infra) in de reguliere werking van de diensten
Uitbouw van een gerechtelijk en bestuurlijk bureau om beide facetten van het politioneel werk gespecialiseerd te kunnen
aanpakken
Oprichting afdeling milieuzaken om in te spelen op het stijgend aantal milieumisdrijven
Inzet op verdere specialisatie via de functie van horecamanager en de bijzondere projectteams
Oprichting van een ZIP voor een beter beheer van de bestuurlijke en gerechtelijke informatiestromen

De diensten die beleidsondersteunend werk leveren zijn
stuk voor stuk kleine diensten die elk uit maximaal drie
personeelsleden, incl. leidinggevende, bestaan. Deze
diensten zorgen voor de beleidsmatige ondersteuning
van alle andere diensten binnen het korps. 
De dienst kwaliteitszorg werd recent opgericht en ziet
toe op de kwaliteitsbeheersing binnen alle diensten,
zowel inhoudelijk als op het vlak van welzijn van de
medewerkers.

Zo werd recent de planning gedecentraliseerd binnen verschillende diensten. Na jaren van centralisatie werd deze beslissing
genomen om beter te kunnen inspelen op de noden, zowel professioneel als privé, van iedere dienst.
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3.2. PERSONEELSFORMATIE EN -CAPACITEIT

Hoofdcommissaris van politie (HCP)     
                       
Commissaris van politie (CP)    
                                  
Hoofdinspecteur van politie (HINP)
                               
Hoofdinspecteur van politie - politieassistent (HINP-
POA)   
    
Inspecteur van politie (INP)        
                                
Agent van politie (AP)

2

12

48

7

220

15

Adviseur
         

Consulent
                                

Assistent

8

9

47

OPS: 304 CALog: 64

Dit personeelskader komt niet overeen met de effectieve personeelsbezetting, maar geeft weer met hoeveel personeelsleden
er kan worden gewerkt om alle taken uit te voeren. Voor sommigen graden zijn meer personeelsleden voorzien in het kader
dan er momenteel werkzaam zijn in het korps. Sommige functies kunnen immers nu nog niet worden ingevuld, om budgettaire
of andere redenen, maar zijn wel voorzien voor in de toekomst. Andere functies zijn dan weer uitdovend en om die reden niet in
het personeelskader voorzien.

Daarnaast bevat het personeelskader alleen de statutaire en niet de contractuele functies. Zo zijn bijvoorbeeld 37
personeelsleden niveau D voorzien, maar aangezien zij niet statutair zijn, zijn zij niet opgenomen in het personeelskader.

De vergelijking tussen het organiek kader en het reëel effectief is terug te vinden in onderstaande tabel:

HOE ORGANISEREN WE ONZE
WERKING?
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3.3. MINIMALE WERKINGSNORMEN

Wijkwerking: 

Norm: 1 wijkinspecteur (WI) per 4000 inwoners 
Politiezone: Gemiddeld is er voor de politiezone 1 wijkinspecteur per 3532 inwoners (Diepenbeek: 6 WI, Halen: 4 WI, Hasselt: 18
WI, Herk-de-Stad: 5 WI, Lummen: 4 WI, Zonhoven: 7 WI). Daarnaast werd er een wijkweging gemaakt op basis van 20 parameters
(waarvan het inwonersaantal ook een parameter is).

Onthaal: 

Norm: 12 uur per dag fysieke toegankelijkheid of telefonische bereikbaarheid + politiepost in elke gemeente
Politiezone: Er is een centraal onthaal in het hoofdcommissariaat in Hasselt dat 24 uur op 24 uur telefonisch bereikbaar is, met
openingsuren van 08.00 uur tot 20.00 uur op weekdagen en van 10.00 uur tot 18.00 uur op zaterdag. In elke gemeente is een
wijkpost aanwezig, waarvan de openingsuren zijn afgestemd op die van de gemeentehuizen.

Interventie: 

Norm: 1 interventieploeg dagelijks 24 uur beschikbaar, aangevuld met een bijkomende ploeg gedurende 84 uur per week +
een officier van bestuurlijke (OBP) en gerechtelijke (OGP) politie permanent bereikbaar en terugroepbaar 
Politiezone: Dagelijks zijn er 5 tot 7 interventieploegen op het terrein en dit 24 uur op 24 uur + er is 24 uur op 24 uur een OGP
bureelcoördinator, een OGP terreincoördinator en een OBP aanwezig of bereikbaar en terugroepbaar.

Politionele slachtofferbejegening: 

Norm: 1 gespecialiseerde medewerker per zone, permanent bereikbaar en terugroepbaar 
Politiezone: Er is dagelijks een slachtofferbejegenaar fysiek aanwezig of bereikbaar en terugroepbaar, en dit 24 uur op 24 uur.
Daarnaast zijn bepaalde  interventieleden opgeleid tot slachtofferbejegenaar. Op vlak van  slachtofferbejegening wordt
samengewerkt met de politiezone kanton Borgloon.

Lokale opsporing en lokaal onderzoek: 

Norm: beschikken over een capaciteit van 10 % van het effectief van het operationeel kader 
Politiezone: 39 van de 301 operationele personeelsleden (13 %) staan in voor de lokale opsporing en het lokaal onderzoek

Handhaving van de openbare orde: 

Norm: een officier van bestuurlijke (OBP) en gerechtelijke (OGP) politie is permanent bereikbaar en terugroepbaar 
Politiezone: Er is 24 uur op 24 uur een OGP bureelcoördinator, een OGP terreincoördinator en een OBP aanwezig of bereikbaar en
terugroepbaar.

Verkeer:

Norm: beschikken over een capaciteit van 8 % van de totale werkcapaciteit
Politiezone: 37 van de 404 personeelsleden (9,2 %) staan in voor verkeersgerelateerde opdrachten.



CP:          
                                 
HINP:       
                                
INP:        
                                
CALog:

1      =  1 FTE

7      =  6,8 FTE

44    =  41,6 FTE

9      =  7,4 FTE

CP:          
                                 
HINP:       
                                
INP: 

AP:      
                                
CALog:

1      =  1 FTE

3      =  3 FTE

18    =  17,3 FTE

9      =   8,5 FTE

6      =  4,9 FTE

CP:          
                                 
HINP:       
                                
HINP-POA:

INP:        
                                
CALog:

2 (+2)  =   2 (+2) FTE

6      =   6 FTE

5      =   4,8 FTE   

24    =   23,4 FTE

3      =   2,8 FTE

CP:          
                                 
HINP:       
                                
INP:        
                                
AP:

CALog:

3      =   3 FTE

17    =   17 FTE

122  =   119,6 FTE

3      =   3 FTE

12    =  11,8 FTE

Hieronder wordt per operationele dienst de personeelsformatie weergegeven (registratie augustus 2019):

NOODHULP RECHERCHE

WIJKWERKING

VERKEER

CP:          
                                 
HINP:       
                                
INP:     

1      =  1 FTE

3      =  3 FTE

5      =  4,8 FTE

BESTUURLIJK
BUREAU

CP:          
                                 
HINP:       
                                
INP: 

AP:      
                                
CALog:

1      =  1 FTE

3      =  3 FTE

18    =  17,3 FTE

9      =   8,5 FTE

6      =  4,9 FTE

GERECHTELIJK
BUREAU

CP:          
                                 
HINP:       
                                
INP:        
                                
CALog:

1      =  1 FTE

4      =  4 FTE

1      =  0,8 FTE

4      =  3,6 FTE

OPENBARE ORDE

3.4. CAPACITEIT BESTUURLIJKE EN GERECHTELIJKE
OPDRACHTEN

03 HOE ORGANISEREN WE ONZE
WERKING?
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De grafiek hieronder geeft de verdeling weer van de beschikbare capaciteit voor opdrachten van bestuurlijke en
gerechtelijke politie in 2018:

Zelfs met een toename van het aantal personeelsleden zal de politiezone
blijvend geconfronteerd worden met een (te) hoge werklast. Daarom zal
het in de toekomst belangrijk zijn om op een andere, efficiëntere manier
te werken. Om dit te kunnen doen zal er meer ingezet worden op:

informatiegestuurd werken, o.m. via de uitbouw van het ZIP en de
afdeling DCU (cf. supra), en via het werken met nieuwe technologieën
(cf. infra);
recherchemanagement (bepalen van prioriteiten in samenspraak met
parket, cf. infra);
terugplooien op de kerntaken per dienst wanneer er een
capaciteitstekort is.

03
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3.5. TENDENSEN INTERNE WERKING

03
Het hoofdcommissariaat in Hasselt is in juni 2018 verhuisd naar de veiligheidssite Campus H. Het nieuwe
politiegebouw biedt meer comfort en moderne faciliteiten zoals bv. een eigen schietstand en dojo voor het organiseren
van trainingen.

De vernieuwde interne werking werd reeds toegelicht bij de bespreking van het organogram hierboven. Vooral het
ZIP,  de afdeling DCU en de afdeling algemene criminaliteit (aanpak financiële misdrijven)  zullen in de toekomst
bemand worden met extra personeelsleden. Daarnaast zal er binnen de recherche een dienst info/GES/ondersteuning
worden opgericht om het informatiebeheer te kanaliseren en coördineren, samen met het ZIP. Deze dienst zal met het
oog op informantenwerking en recherchemanagement (cf. infra) zorgen voor administratieve, technische en
operationele ondersteuning. In 2018 werd reeds een afdeling milieu voorzien binnen het bestuurlijk bureau om te
kunnen inspelen op het toenemend aantal milieumisdrijven.

De diensten ervaren een stijgende werklast als gevolg van de projecten M en FJC gelanceerd door het parket Limburg
(cf. infra). Daarnaast ervaart de interventiedienst een gevoelsmatige stijging van het aantal oproepen tijdens de late shift,
en wordt er regelmatig beroep gedaan op interventieleden voor het bemannen van de bijzondere  projectteams van het
bestuurlijk bureau (cf. infra). Om hieraan tegemoet te komen worden er respectievelijk meer interventieploegen
voorzien tijdens de late shift en wordt er sinds 2019 gewerkt met een vaste maandelijkse afdeling van drie interventie-
inspecteurs naar het PIT.

Er is nood aan een focus op recherchemanagement (cf. infra), gekoppeld aan informantenwerking op basis van
structureel overleg met het parket Limburg en de federale politie.

Het korps wordt stilaan verjongd binnen alle diensten en graden. Dit zorgt voor een vernieuwende blik en een boost in
de werkethiek.

Er is nood aan meer en betere opleiding en begeleiding voor jonge politieambtenaren, vooral op het vlak van
rijvaardigheden, geweldbeheersing en geweldpreventie (verbeteren van de communicatietechnieken met het oog op
het vermijden van agressie tegen politieambtenaren).

 
De politieambtenaren worden geconfronteerd met snel veranderende wetgeving, hetgeen vaak een extra uitdaging
en/of werklast inhoudt. Vooral de GDPR (General Data Protection Regulation) heeft het laatste anderhalf jaar voor veel
veranderingen in de werking van de diensten gezorgd.

Sinds januari 2019 heeft de politiezone een nieuwe politieke bestuursploeg, waardoor er andere accenten in de werking
kunnen worden gelegd.

In functie van de bevolkingsgroei dringt een herberekening van de KUL-norm (op basis waarvan het benodigd  aantal
politieambtenaren wordt bepaald) zich op. Deze groei heeft ook een invloed op het aantal wijkinspecteurs dat per
gemeente beschikbaar moet zijn.

Om het welzijn van de medewerkers te verbeteren, wordt een behoeftebevraging gepland. Op basis daarvan zullen
door een werkgroep concrete verbeterinitiatieven worden uitgewerkt (cf. infra).

Er moet gewerkt worden aan een verbetering van de interne samenwerking en informatiedoorstroming.

De politiezone zal instappen in samenwerkingsverbanden of een fusie met andere politiezones wanneer dit een
meerwaarde inhoudt (cf. infra).

HOE ORGANISEREN WE ONZE
WERKING?
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3.6. BIJDRAGE AAN OPDRACHTEN FEDERALE AARD

De politiezone beschikt over een audiovisueel verhoorlokaal dat provinciaal voor alle politiediensten ter beschikking
wordt gesteld.

De politiezone levert een bijdrage aan de uitvoering van prioriteiten opgenomen in het nationaal veiligheidsplan.

De politiezone detacheert personeelsleden naar diensten van de federale politie (SICAD, AIK).

De politiezone neemt deel aan provinciaal georganiseerde acties.

De politiezone levert een bijdrage aan de uitvoering van de volgende federale opdrachten:
MFO-1: opmaken van dreigingsevaluaties voor de uithaling en overbrenging van gevangenen en  aangehouden
personen  (bij hoge dreiging gebeurt dit door het SAU TIG, cf. infra), verzekeren  van  de  openbare orde in de
rechtbanken
MFO-2: leveren van gehypothekeerde capaciteit (HyCap) aan andere politiediensten
MFO-3: informatiebeheer gerechtelijke en bestuurlijke politie (beheren, verwerken en verspreiden van bestuurlijke en
gerechtelijke info door gerechtelijk bureau en ZIP (cf.  infra), uitvoeren dringende seiningen, opstellen RIR's (voor
overmaken zachte info) en RAR's (voor vragen van versterking en info), informantenbeheer)
MFO-4: toezicht houden op naleving bewakings- en detectivewet, en op portiers en waardetransport.
MFO-5: opmaken van dreigingsanalyses en nemen van de nodige maatregelen tot behoud van de openbare orde en
veiligheid
MFO-6:  toegang op afstand voor het AIK tot bepaalde ISLP-modules van de politiezone, detachering  van personeel
van de politiezone naar het AIK
MFO-7: uitwerking op provinciaal vlak van een overeenkomst voor alle politiezones  betreffende de  inzet van
interventieploegen in het kader van het Provinciaal Interventieplan (PIP)

De politiezone dient daarnaast aan heel wat opdrachten van federale aard bij te dragen waarvoor niet voldoende
kennis, ervaring of capaciteit aanwezig is.

De belangrijkste voorbeelden van dit knelpunt zijn: 

In het licht van de omzendbrief COL 2/2002 heeft de politiezone ten gevolge van de stijgende werklast binnen
onderstaande domeinen nood aan meer ondersteuning vanwege de federale politie:

Dossiers inzake economische delicten worden steeds vaker van de federale politie overgenomen  door  de
recherchedienst van de politiezone. Dit weegt zwaar op de beschikbare capaciteit, maar vereist ook speciaal opgeleid
personeel.
In het kader van onderzoeken naar rondtrekkende dadergroeperingen is er nood aan een betere  samenwerking
tussen de lokale en federale politie. Beide entiteiten beschikken over kennis die  noodzakelijk is voor een goede
afhandeling van dergelijke misdrijfdossiers.
In de toekomst moet er rekening worden gehouden met evoluties op het vlak van veiligheid, het opkomen van nieuwe
vormen van criminaliteit en de digitale component in de onderzoeken die aan  belang wint. Om hierop in te kunnen
spelen in een evaluatie en herziening van de COL 2/2002 noodzakelijk.

De spoorwegpolitie heeft niet langer een vaste standplaats in Limburg. De dichtstbijzijnde standplaats is Antwerpen. De
spoorwegpolitie zorgt enkel nog voor een 24uren-permanentie vanuit Antwerpen wanneer er treinen rijden in Limburg,
en voor sporadische vaststellingen en toezicht. Gezien de afstand zijn de interventietermijnen op deze manier echter te
lang. De spoorwegpolitie dient in de toekomst opnieuw in Limburg gehuisvest te worden en dient permanent in het
station van Hasselt aanwezig te zijn wanneer er treinen rijden. In het najaar van  2019  verschijnt alvast een
omzendbrief die de taken en interventietermijnen voor de spoorwegpolitie bepaalt.

De Directie beveiliging van de federale politie (DAB) is onderbemand en krijgt steeds minder bevoegdheden
toegekend. Op die manier is deze dienst niet in staat haar taken naar behoren uit te voeren en komt een deel van de
werklast alsnog bij de lokale politie te liggen.

Cybercrime zit in de lift; zowel oplichtingsmisdrijven via het internet als klassiekere  misdrijven  (bv. diefstal) die
digitaal gepleegd worden komen steeds vaker voor in de politiezone. Dergelijke misdrijven hebben vaak internationale
vertakkingen of vereisen gespecialiseerde onderzoekstechnieken. De politiezone kan hiervoor te weinig op federale
steun rekenen en is daarom noodgedwongen rechercheurs aan het aanwerven die in deze materie opgeleid zijn. Zij
worden hierin ook permanent bijgeschoold. De capaciteit en expertise nodig voor dergelijke onderzoeken is echter niet
te onderschatten. In de toekomst zou daarom meer beroep moeten kunnen worden gedaan op ondersteuning
vanwege de federale politie.

De politiezone zou in de toekomst graag een optimale afstemming zien tussen de lokale en
federale opdrachten, doorgetrokken naar afstemming tussen het zonaal en het nationaal

veiligheidsplan. Hiervoor is nood aan overleg en een permanente informatiedoorstroming
tussen lokale en federale politiediensten, en aan een uniforme werkwijze voor het opstellen

van analyses en het bepalen van prioriteiten. Een dergelijke uniforme benadering sluit immers
het leggen van lokale accenten niet uit.

HOE ORGANISEREN WE ONZE
WERKING?
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Guido Vermeiren
Procureur des Konings parket Limburg

Herman Reynders
Gouverneur provincie Limburg

Aanpak intrafamiliaal geweld
Nieuwe administratieve procedures parket (projecten M en FJC, cf. infra)
Bestuurlijke aanpak criminaliteitsfenomenen en informatie-uitwisseling
Aanpak verkeersoverlast
Verminderen van zware verkeersongevallen
Inzet nieuwe technologie - investeren in innovatie
Bestrijding van radicalisme en extremisme
Aanpak eigendomscriminaliteit
Aanpak milieuoverlast
Aanpak cybercrime
Aanpak drugsgerelateerde en ondermijnende criminaliteit
Aanpak seksuele misdrijven

Robin Minten
Bestuurlijk directeur-coördinator Limburg

Kristiaan Vandepaer
Gerechtelijk directeur Limburg

Implementeren van sociale en technologische innovaties (project drones, project wearables en
bodycams, project "Speech to text" (software om verhoren automatisch uit te typen + koppeling met
artificiële intelligentie), implementatie digitale toepassingen, kennisplatform arrondissement Limburg,
project uitbouw digitale meldkamer)
Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en informatie-uitwisseling
Aanpak radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme
Openbare orde en genegotieerd beheer van de publieke ruimte
Verkeersveiligheid (aanpak van alcohol en drugs in het verkeer, inzetten op nieuwe technologieën)
Recherchemanagement voor een efficiëntere inzet van recherchecapaciteit
Drugs: productie van en handel in synthetische drugs, cocaïnesmokkel, cannabisteelt
Georganiseerde eigendomscriminaliteit door rondtrekkende dadergroeperingen
ICT- en cybercrime
Geweldscriminaliteit: moord en doodslag
Buitgerichte aanpak (PLUK)
Informantenwerking
Verhoor van minderjarigen (TAM)
Burgerparticipatie

WAT VERWACHTEN ONZE PARTNERS?

Bij het bepalen van de prioriteiten waarop de politiezone zich zal
richten, is het belangrijk om de verwachtingen van de verschillende
belanghebbenden in overweging te nemen.  De overheden en
opdrachtgevers, de partners en leveranciers, en de klanten en de   

Rik Kriekels
Burgemeester
Diepenbeek

Erik Van Roelen
Burgemeester
Halen

Burgemeester
Hasselt

Steven Vandeput

Bestuurlijke aanpak criminaliteitsfenomenen en informatie-uitwisseling
Aanpak milieuoverlast (sluikstorten)
Aanpak eigendomscriminaliteit
Burgerparticipatie (bv. BIN)
Verkeersveiligheid
Aanpak jongerengeweld
Aanpak druggerelateerde criminaliteit en overlast
Aanpak sociale overlast (bv. geluidsoverlast)
Aanpak geweld op het openbaar vervoer
Aanpak gewelddadige radicalisering
Opstellen van samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten en de politiezone

Bert Moyaers
Burgemeester
Herk-de-Stad

Luc Wouters
Burgemeester 
Lummen

Johny De Raeve
Burgemeester
Zonhoven
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Nationaal veiligheidsplan (NVP)

2016-2019

Nationale veiligheidsthema's en veiligheidsfenomenen:

Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme
Mensenhandel en mensensmokkel
Geactualiseerd integraal en geïntegreerd drugsbeleid
Sociale en fiscale fraude
Cybercrime en cybersecurity + internet en ICT als facilitator voor criminaliteit,
veiligheidshandhaving en opsporing
Geweldscriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie
Georganiseerde eigendomscriminaliteit en illegale goederentrafieken
Leefmilieu
Verkeersveiligheid
Overlast
Bestuurlijke handhaving en informatie-uitwisseling
Identiteitsbepaling, identiteitsfraude en domiciliefraude
Buitgerichte aanpak
Internationale samenwerking tegen de veiligheidsfenomenen op bestuurlijk en strafrechtelijk
vlak
Recherchemanagement
Dadergerichte aanpak
Verbeteren openbare orde (overlast, genegotieerd beheer van de publieke ruimte en illegale
transmigratie)

Kadernota integrale veiligheid (KIV)

Omzendbrief COL 4/2019 bepaalt voor Vlaanderen de onderstaande misdrijffenomenen
waarvoor een prioritaire strafrechtelijke afhandeling aangewezen is:

Illegale wapenhandel
Nepuniversiteiten
Illegale adoptie
Dopingpraktijk (zich eraan schuldig maken of eraan deelnemen)
Misdrijven op vlak van werk en sociale economie (economische migratie, illegale
detacheringsbureaus en niet-erkende uitzendbureaus, inbreuken op
dienstenchequereglementering, discriminatie op de arbeidsmarkt)
Inbreuken op de bepalingen aangaande de zeevisserij en aquacultuur
Misdrijven op vlak van  milieuhygiëne en milieubeheerrecht (exploitatie zonder
vergunning/erkenning, afvalfraude, mestlozingen, misdrijven m.b.t. beschermde soorten
(i.h.k.v. natuurbehoud en natuurlijk milieu), stroperij, onrechtmatige ontbossingen,
onrechtmatige vegetatiewijzigingen, grootschalige illegale handel, samenhang met prioritaire
stedenbouwmisdrijven)
Misdrijven op vlak van ruimtelijke ordening (niet vergunde stedenbouwkundige handelingen
met wezenlijke impact op de goede ruimtelijke ordening)
Misdrijven op vlak van (on)roerend erfgoed (in geval van  opzettelijk vernielen en/of illegaal
slopen, in geval van een economisch geïnspireerd misdrijf)
Misdrijven op vlak van de Vlaamse Wooncode (blijven verhuren/herverhuren van een woning
die: niet beantwoordt aan de woonkwaliteitsnormen, met  ernstige gezondheids- en/of
veiligheidsrisico's, onder strafverzwarende omstandigheden, in combinatie met
huisjesmelkerij en/of mensenhandel + feiten van domiciliefraude) 
Misdrijven op vlak van dierenwelzijn (verwaarlozen, mishandelen, achterlaten)
Misdrijven op vlak van mobiliteit en openbare werken (inbreuken op verkeersonveilig-
heidsfenomenen, inbreuken op de organisatie van het personenvervoer over de weg, actief
tegenwerken van handhaving of openbare dienstverlening, verhinderen van toezicht en
beschadigen van openbare goederen, samenhang met stedenbouwkundige en
milieumisdrijven, inbreuken gekoppeld aan algemene prioriteiten, inbreuken die de veiligheid
of continuïteit van de scheepvaart of de exploitatie van de havens in het gedrang (kunnen)
brengen)

directe dienstenafnemers  hebben elk specifieke noden en behoeften
waaraan zo goed mogelijk tegemoet dient gekomen te worden.
Hieronder wordt toegelicht met welke verwachtingen de politiezone
hoofdzakelijk rekening zal houden bij het bepalen van haar
prioriteiten.

Omzendbrief COL 4/2019
Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van
Justitie en het College van procureurs-generaal bij de Hoven
van Beroep met de deelname van de Vlaamse minister-
president bevoegd inzake Justitie - Strafrechtelijke
prioriteiten Vlaanderen
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De politie Limburg Regio Hoofdstad draagt, onder het gezag van de politieoverheden, maar ook samen
met die overheden en de federale politie, de gemeentelijke diensten en de externe partners, bij tot het
realiseren van een veilige en leefbare samenleving voor alle burgers. Ze doet dat door een
kwaliteitsvolle basispolitiezorg na te streven, rekening houdend met de prioriteiten en opdrachten
bepaald door die overheden.

In het bijzonder dragen alle medewerkers van het korps, ongeacht graad of functie, op een continue en
gemotiveerde wijze bij tot het realiseren van deze doelstellingen. Zo streeft de politie Limburg Regio
Hoofdstad voortdurend een objectieve en subjectieve veiligheid na voor alle inwoners van de
politiezone. Hierbij wordt steeds ingespeeld op lokale fenomenen die bij de burgers voor
onveiligheidsgevoelens zorgen zoals woninginbraken, fietsdiefstallen, onaangepaste snelheid in het
verkeer, agressief verkeersgedrag, wildparkeren, geluidsoverlast, sluikstorten en zwerfvuil.

Het politiekorps wil samen met anderen fundamenteel bijdragen tot een veilige en leefbare
samenleving. Dat kan door met enthousiaste medewerkers in een transparante en professionele
organisatie te streven naar optimale tevredenheid van burgers en overheden. Ons korps legt hierbij de
nadruk op:

zorgen voor de veiligheid door in te spelen op veiligheidsproblemen en deze in aantal en aard
proberen te beheersen;
overheden en andere diensten motiveren om hun verantwoordelijkheid te nemen in de aanpak van
veiligheidsproblemen;
leefbaarheidsproblemen signaleren en oplossen, en bijdragen tot het voorkomen ervan;
het beschikbaar potentieel zo adequaat mogelijk inzetten;
samenwerken met externe partners (andere politiezones, federale politie, bestuurlijke en
gerechtelijke overheden…) om middelen zo efficiënt en effectief mogelijk aan te wenden.

WAAR STAAN EN GAAN WE VOOR?

De politie Limburg Regio Hoofdstad wil op een efficiënte manier werken aan een veilige en leefbare
samenleving. Hiertoe zal de interne werkingsstructuur zoveel mogelijk worden afgestemd op de taken
en opdrachten die de zone moet uitvoeren. Daaraan gekoppeld zal de nodige aandacht worden besteed
aan het welzijn van de medewerkers in het korps, waarbij alles zal vertrekken vanuit goed leidinggeven.

Daarnaast zal er worden geïnvesteerd in een nauwe samenwerking met de belangrijkste
veiligheidspartners, zoals de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, de federale politie en andere
politiezones. De verschillende beleidsvisies zullen zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd en
waar mogelijk zullen fenomenen in een efficiënte samenwerking worden aangepakt. Hierbij zal de focus
liggen op een heroriëntering van de in te zetten capaciteit, zodat een snelle afhandeling op maat voor
bepaalde feiten de norm kan worden. De samenwerking wordt steeds bijgestuurd waar nodig, rekening
houdend met de verwachtingen van alle betrokken partijen, met veranderingen in ieders
werkomgeving en met maatschappelijke tendensen.

Om zowel de interne werking als de samenwerking met externe partners optimaal te laten verlopen, zal
er worden ingezet op nieuwe vormen van technologie. Deze moeten toestaan het werk makkelijker,
sneller en efficiënter uit te voeren. Dit zal niet alleen voordelen inhouden voor het werkcomfort, maar
zal ook voor de nodige tijdswinst zorgen. Doorheen deze werking zal een kwaliteitsvolle en
drempelverlagende dienstverlening naar de burger toe steeds de rode draad zijn.

Om als organisatie te blijven groeien en te zorgen voor creatieve oplossingen, moet er aandacht besteed
worden aan het voortdurend verbeteren en verfijnen van de werking van de verschillende
functionaliteiten. Hierbij ligt de nadruk op transparantie binnen de organisatie en betrokkenheid en
inbreng van alle medewerkers (door briefings en functionaliteitsoverschrijdend overleg met partners te
organiseren, concrete en pragmatische werkprocessen uit te werken en te voorzien in een duidelijke
communicatie over alle veranderingen en initiatieven binnen de politiezone).
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06WELKE WAARDEN DRAGEN WE UIT?

Samenwerking

Probleemoplossend en actief werken

Responsabilisering en zelfdiscipline

Openheid en transparantie

Dienstverlening

Respect en integriteit
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07WAAR ZETTEN WE OP IN?
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Rekening houdend met de situationele analyse van de veiligheid
en leefbaarheid op het grondgebied, de tendensen op vlak van
criminaliteit, overlast en interne werking, de verwachtingen van
onze partners en de visie voor de politiezone, worden voor de
beleidsperiode van 2020-2025 de volgende strategische
doelstellingen bepaald:

1.  De politie Limburg Regio Hoofdstad investeert in nieuwe
vormen van technologie voor de politieambtenaren op het
terrein.

2.  De politie Limburg Regio Hoofdstad zorgt voor een
kwaliteitsvolle en drempelverlagende dienstverlening naar de
burger toe.

3.  De politie Limburg Regio Hoofdstad investeert in de
samenwerking met andere politionele en niet-politionele
partners om een betere dienstverlening naar de burger toe te
voorzien en om specifieke vormen van criminaliteit efficiënter te
kunnen aanpakken.

4.  De politie Limburg Regio Hoofdstad engageert zich in het licht
van de visie van het parket Limburg om dossiers snel, efficiënt en
op maat af te handelen.

5.  De politie Limburg Regio Hoofdstad investeert in het
voorkomen, beheersen en verminderen van deze vormen van
criminaliteit die het meest voorkomen en/of de maatschappij het
meest ontwrichten.

6.  De politie Limburg Regio Hoofdstad investeert in het
voorkomen, beheersen en verminderen van deze vormen van
overlast die het meest voorkomen en/of het meest storend zijn
voor de inwoners van de politiezone.

7. De politie Limburg Regio Hoofdstad investeert in het verhogen
van de verkeersveiligheid.

8. De politie Limburg Regio Hoofdstad investeert in een
verbetering van het welzijn van haar medewerkers.
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8.1. NIEUWE VORMEN VAN TECHNOLOGIE

8 .1 .1 .  DRONES

De politiezone Limburg Regio Hoofdstad is lid van het provinciaal
droneteam van de federale politie (opgericht in februari 2018).  Het
droneteam staat ter beschikking van alle Limburgse politie- en
hulpdiensten, maar kan in uitzonderlijke gevallen ook buiten de
provincie worden ingezet.
Binnen het korps werden gebrevetteerde piloten voor het besturen van
drones opgeleid.
De politiezone plant in 2020  de aankoop van een  drone zodat deze in
eigen beheer van de politiezone kan worden gebruikt. De piloten van de
politiezone Limburg Regio Hoofdstad blijven in de toekomst lid van het
provinciaal droneteam, maar zullen om capacitaire redenen zoveel
mogelijk trachten in de eigen zone te vliegen.
Drones zullen in de politiezone worden gebruikt in het kader van
openbare orde, gerechtelijk onderzoek, verkeer en ter ondersteuning
van de interventieploegen op het terrein (bv.
verkeersvaststellingen  (mappen/schetsen van verkeersongevallen),
mobiliteitsstromen in kaart brengen, verkeersregeling, overzicht van
evenemententerrein en aantal bezoekers, warmtemeting bij het
opsporen van cannabisplantages …).
Naar de toekomst toe is er nood aan Europese subsidies, een aanpassing
van de wetgeving, overleg met het parket Limburg over  de
toepassingsmogelijkheden voor drones en een uitbouw van de
samenwerking tussen alle droneteams (lokaal en provinciaal).

8 .1 .2 .  BODYCAMS

Voor de provincie Limburg werd een werkgroep opgericht bestaande
uit leden van de federale politie, de lokale politie en het PLOT
(politieschool) om een aankoopdossier voor bodycams op te stellen. De
politiezone Antwerpen sloot voor de aankoop van bodycams reeds een
raamcontract af. Vermoedelijk zal er in Limburg ook op dit raamcontract
worden ingeschreven.
De politiezone zal via dit  raamcontract reeds in het najaar van 2019
enkele bodycams bestellen. Voor het uitrusten van de personeelsleden
met deze camera's zullen nog de nodige risicoanalyses en
gebruiksrichtlijnen worden opgesteld.
Het is de bedoeling de bodycams in te zetten voor de  beveiliging van
het personeel en voor het opvolgen van incidenten achteraf. De
politiezone streeft ernaar om in de toekomst alle operationele
personeelsleden uit te rusten met een bodycam. Voor bepaalde
diensten zal het zelfs verplicht worden.
In de loop van 2019-2020 zal een planning worden opgesteld om de
volgorde en timing te bepalen voor het uitrusten van de operationele
personeelsleden met bodycams.

HOE PAKKEN WE DIT AAN?
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8 .1 .3 .  FOCUS GPI

Via FOCUS@GPI kunnen medewerkers van de geïntegreerde politie op het terrein
beveiligd digitaal werken via een smartphone. Dit mobiele platform is het resultaat van
een samenwerking tussen de politiezone Antwerpen, de Vaste Commissie van de Lokale
Politie (VCLP) en de Directie van de politionele informatie en ICT (DRI) van de federale
politie. Tien pilooteenheden zijn in mei 2019 reeds met FOCUS@GPI gestart. Na een
evaluatie van hun ervaringen zullen ook andere politiediensten, waaronder onze
politiezone, met het platform aan de slag kunnen in de loop van 2019 en 2020.

Dit platform biedt de volgende voordelen:
Ploegen op het terrein beschikken over meer informatie, kunnen meer bronnen
raadplegen, en kunnen sneller feedback geven en krijgen. Dit zorgt voor een efficiënter
werking en tijdswinst op het terrein.
Leidinggevenden kunnen eenvoudiger het overzicht behouden, coördineren en
sturen.
Het is eenvoudig te gebruiken en dit op verschillende dragers (smartphone, tablet,
laptop).
Het combineert verschillende politiebronnen op één platform.
Het biedt een beveiligde omgeving voor het bewaren en uitwisselen van politionele
informatie.

In de toekomst is het de bedoeling om de nieuwe apps binnen FOCUS@GPI te koppelen
aan i-Police (cf. infra).

8 .1 .4 .  OFFICE 365

De medewerkers van de geïntegreerde politie worden geconfronteerd met de digitale
transformatie van hun werkomgeving. Het Office 365-pakket van Microsoft biedt op
professioneel vlak nieuwe digitale oplossingen aan die voortdurend evolueren. 
De tools die aangeboden worden via Office 365 zorgen ervoor dat politiemedewerkers
beter en efficiënter kunnen communiceren, zowel met collega's van de eigen
politiezone als met collega's van andere politiediensten. Zo kregen alle medewerkers
van de geïntegreerde politie een e-mailadres met dezelfde domeinnaam waarmee ze
beveiligd kunnen mailen. 
Verder kunnen ze via de applicatie Microsoft Teams gesprekken voeren (een op een of
in groep, documenten delen (schriftelijk, audio of video), online-vergaderingen
organiseren en hun agenda beheren.
Daarnaast hebben ze toegang tot Wikipol en PolNews voor het verkrijgen van de laatste
info binnen het politielandschap, voor updates van wetgeving, etc. Ook kunnen ze
informatie uitwisselen  via verschillende toepassingen, waaronder Yammer
(netwerksite), Sharepoint (samenwerken en publiceren van info), Planner (taken en
groepen beheren) en Stream (interne videotheek).
Tot slot is het nieuwe ICT-platform i-Police in ontwikkeling.  Dit is een platform voor
alle medewerkers van de geïntegreerde politie om informatie beter te kunnen beheren,
analyseren en uitwisselen.

08
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8.2. KWALITEITSVOLLE EN DREMPELVERLAGENDE
DIENSTVERLENING

8 .2 .1 .  PROVINCIALE W ERKGROEP
INTAKE

Provinciaal werd in 2018 een werkgroep opgestart die
processen uitwerkt over de manier waarop informatie in  een
politiezone instroomt, doorstroomt en uitstroomt. Dit met
de bedoeling om binnen de Limburgse politiezones waar
mogelijk op dezelfde manier te werken. Tegelijk ontstaat zo
de kans om te leren van elkaar en om de kwaliteit van het
werk in alle zones te verhogen.
De werkgroep bestaat uit leden van de politiezones Limburg
Regio Hoofdstad, Carma, Sint-Truiden - Gingelom -
Nieuwerkerken, LaMa, Geel - Lakdaal - Meerhout, het parket
Limburg, de federale politie (CIC) en een procesbegeleider van
de provincie Limburg. Afhankelijk van het uit te werken proces
worden ook experts betrokken. 
Afgewerkte processen worden voorgelegd op het
arrondissementeel overleg korpschefs (AO)  in Limburg
zodat alle politiezones de mogelijkheid krijgen om het proces
binnen hun zone over te nemen.
Over de afgewerkte processen wordt ook teruggekoppeld op
het Limburgs netwerkoverleg voor de beleidsmedewerkers
van de politiezones (PNO). Dit met de bedoeling om draagvlak
uit te bouwen en (verrijkende) input los te weken.
Er worden workshops georganiseerd voor medewerkers van
de zones om de processen toe te lichten.

8 .2 .2 .  KLACHTEN OP AFSPRAAK

De politiezone heeft een systeem voor klachten en aangiften
op afspraak in gebruik genomen in september 2017 (enkel
voor het hoofdcommissariaat in Hasselt). Dit systeem zorgt
voor het vermijden van onnodige wachttijden en voor een
efficiëntere werking binnen de politiezone.  Het maken van
een afspraak online is enkel mogelijk voor klachten en
aangiften waarvoor de politie niet ter plaatse moet komen en
die niet dringend zijn (bv. diefstal van portefeuille, verlies van
boorddocumenten).
Burgers die zich aan het onthaal melden met een dringende
klacht (bv. feiten van intrafamiliaal geweld) worden nog steeds
onmiddellijk geholpen, hetzij door een beschikbare
klachteninspecteur, hetzij door het terugroepen van een
interventieploeg voor het noteren van de aangifte.
In 2019 is de politie overgeschakeld naar een nieuw online
systeem.
In 2020 zal het systeem van klachten en aangiften op afspraak
ook worden ingevoerd voor alle wijkposten. Daarnaast zal er
vanaf dan via dit systeem een persoonlijke afspraak (aan huis)
kunnen worden gemaakt met de wijkinspecteur.

HOE PAKKEN WE DIT AAN?08
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8 .2 .3 .  RECHERCHEMANAGEMENT

De politiezone wordt met een stijgend aantal misdrijven
geconfronteerd, maar   de recherchecapaciteit is kostbaar.
Daarom is het noodzakelijk om prioriteiten te stellen. Binnen
alle diensten moet het besef groeien dat helaas niet alle
dossiers kunnen worden afgehandeld, of niet allemaal met
dezelfde capaciteit en middelen.
Binnen de recherchedienst zal een afdeling
info/GES/ondersteuning worden opgericht. Binnen deze
afdeling zal worden gewerkt met het  systeem “GES” (gestion
dossier). Dit systeem laat toe een digitaal dossier aan te leggen
waarin informatie wordt gestructureerd in een vast canvas, met
linken tussen de verschillende informatietoepassingen ( ISLP –
Mercure – Galop – ANG … ). Bovendien kan het diensthoofd het
dossier digitaal mee opvolgen met behulp van de geïntegreerde
werkfiche.  Het oprichten van een afdeling
info/GES/ondersteuning is dan ook noodzakelijk om het
informatiebeheer, samen met het ZIP, te kanaliseren en
coördineren. Deze afdeling zal operationele ondersteuning
bieden aan de rechercheurs om hun werklast tot een minimum
te beperken. 
Er is in de toekomst nood aan structureel overleg met de
federale politie en het parket Limburg om duidelijke afspraken
te maken over de prioriteiten en de taakverdeling.
Er zal naar gestreefd worden om het recherchemanagement
overkoepelend in te voeren, zodat de andere diensten in het
korps hun info en input kunnen afstemmen op de bepaalde
prioriteiten (bv. dossiers die worden aangebracht door de
interventiedienst, informatie die verkregen wordt via
informantenwerking). 

8 .2 .4 .  DIGITALE DIENSTVERLENING

Burgers kunnen via het webplatform op de app van de
politiezone digitaal een  melding indienen. De politie
ontvangt deze melding via e-mail, waarna de melding voor
verdere afhandeling  wordt doorgestuurd naar de bevoegde
dienst(en). De burger ontvangt naar aanleiding van zijn/haar
melding zo snel mogelijk een e-mail met de nodige
feedback.
Burgers zullen vanaf 2020 in de politiepost in het centrum
van Hasselt (gelegen in stadhuis 't Scheep op het
Limburgplein) via een virtueel loket een aangifte kunnen
doen. Via dit loket komen zij op een virtuele manier in
contact met een politieambtenaar die zich in het
hoofdcommissariaat bevindt. Op deze manier kunnen zij hun
aangifte rechtstreeks bij een politieambtenaar doen zonder
de verplaatsing naar het hoofdcommissariaat te moeten
maken.
De politiezone zal in de toekomst blijven investeren in
dergelijke vormen van digitale dienstverlening om de
burger sneller en efficiënter te kunnen helpen.
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39



8.3. SAMENWERKING (NIET-) POLITIONELE PARTNERS

8 .3 .1 .  PZ KANTON BORGLOON

Er bestaat een samenwerkingsverband tussen de politiezone Limburg Regio Hoofdstad en de politiezone kanton Borgloon. Deze
samenwerking behelst  de permanentie inzake de noodhulp, de oproepen en de volledige afhandeling ervan door de politie
binnen de verschillende functionaliteiten die ermee verbonden zijn.

Concreet heeft dit betrekking op:
de werking van de permanentie noodhulp (interventieploegen, OGP bureelcoördinator en OGP terreincoördinator);
de werking van de recherchepermanentie;
de slachtofferbejegening;
de wachtdienst voor officieren van bestuurlijke politie (OBP).

Daarnaast werken de politie Limburg Regio Hoofdstad en de politiezone kanton Borgloon samen op het vlak van
informantenbeheer. Elk van de zones heeft hiervoor contactambtenaren aangeduid die een speciale opleiding kregen (cf. infra).

8 .3 .2 .  SAU TIG

De politiezones Limburg Regio Hoofdstad, kanton Borgloon, Heusden-Zolder, Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken en
Tongeren – Herstappe werken sinds 1 april 2019 samen in het kader van bijzondere bijstand binnen de onderstaande domeinen:
       - In het kader van de reguliere inzet van het bijzonder bijstandsteam SAU TIG;
       - In het kader van de algemene dreiging in België volgens de richtlijnen van OCAD;
       - In het kader van de algemene veiligheid op bepaalde evenementen;
       - In het kader van bijzondere bijstand aan de recherchediensten bij versterkte huiszoekingen;
       - In het kader van de uithaling/overbrenging van (vlucht)gevaarlijke gevangenen (categorie 2);
       - In het kader van het nemen van maatregelen ter voorbereiding van de tussenkomst van de speciale
         eenheden van de federale politie in geval van gijzeling of Fort Chabrol (= noodploeg).
Het bijzondere bijstandsteam SAU TIG is onderverdeeld in drie teams die elk worden geleid door een hoofdinspecteur
(teamchef). Deze teams zijn in een permanentiebeurtrol inzetbaar in elke deelnemende politiezone.
Op vraag kunnen SRT-patrouilles worden samengesteld voor het leveren van ondersteuning bij risicovolle interventies.
Voor een optimale werking van SAU TIG dienen voldoende trainingsmomenten voorzien te worden, dienen de teams over een
specifiek materialenpakket te beschikken en dient er tussen de zones voldoende afstemming te zijn op het vlak van
radiocommunicatie (gescheiden gespreksgroepen) en het afhandelen van interventieoproepen (afstemmen reactielijsten).
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8 .3 .3 .  INFORMANTENBEHEER

Informantenwerking houdt in dat er regelmatige contacten plaatsvinden tussen betrouwbaar geachte informanten en een
contactambtenaar van de politie.  Een informant is een persoon van wie men vermoedt dat hij nauwe banden heeft met het
criminele milieu en die de contactambtenaar, al dan niet gevraagd, inlichtingen verschaft.
Binnen de filosofie van recherchemanagement (cf. supra) kan er niet meer op alle info gewerkt worden. Daarom zal
de informantenwerking gekoppeld worden aan de verschillende veiligheidsproblemen en onderzoeken. Op basis daarvan zal
er gericht worden geïnformeerd om zo meer concrete informatie te verzamelen. Informatie verzamelen waarop recherchematig
niet kan worden gewerkt door een gebrek aan capaciteit is immers niet efficiënt.
In de politiezone werd reeds een officier voor informantenwerking (OLP) aangewezen. In de toekomst zal er een tweede OLP als
back-up worden opgeleid. De OLP staat de lokale informantenbeheerder (LIB) van de federale gerechtelijke politie (FGP)
Limburg bij op vlak van de algemene werking en de coördinatie van de informantenwerking.
In de politiezone werden contactambtenaren opgeleid voor het onderhouden van contacten met informanten. In de toekomst
zal er met minder contactambtenaren gewerkt worden om meer kwalitatieve informatie aan te reiken en zo de overload aan
informatie te beheersen. De informantenwerking zal meer gerichte informatie verzamelen ten behoeve van de tactische teams
van de recherchedienst.
De informantenwerking gebeurt in samenwerking met de politiezone kanton Borgloon.

8 .3 .4 .  BURGERPARTICIPATIE

De korpschef van de politiezone is voorzitter van een nationale werkgroep rond de inzet van vrijwilligers binnen de politie.
Deze werkgroep bestaat uit leden van verschillende Belgische politiezones en de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP).
De werkgroep werd reeds opgericht in 2013 en heeft toen een rapport met eindconclusies voorgelegd aan de toenmalige
regering. Omdat de adviezen nog steeds niet uitgevoerd werden, werd de werkgroep begin 2019 uitgebreid en zal er opnieuw
een rapport uitgewerkt worden met adviezen voor de regering. Het doel is vooral om een wijziging van de wetgeving te
bekomen zodat er in de toekomst meer mogelijkheden zullen zijn om vrijwilligers in te zetten  voor het uitvoeren van taken
binnen politiediensten.
De politiezone plant de oprichting van een nieuw digitaal  platform voor  buurtinformatienetwerken (BIN) in samenwerking
met het BIN Kenniscentrum. Leden van de wijkdienst zullen mee verantwoordelijk zijn voor het beheer. 
Via de sociale media en het webplatform van de app van de politiezone kunnen burgers problemen melden of vragen stellen.
Zij ontvangen daarop zo snel mogelijk een antwoord van de bevoegde dienst. Deze werkwijze zal in de toekomst behouden
blijven.
Via het anoniem drugsmeldpunt Limburg kunnen burgers sinds april 2019 telefonisch melding maken van verdachte signalen
i.v.m. criminele drugproductie in Limburg. De politie zal alle meldingen onderzoeken met behoud van de anonimiteit van de
melder.
In 2020 zal een project worden opgestart om afwezigheidstoezicht te laten organiseren door de burger zelf via het inschakelen
van buren, familie, vrienden, etc. om in de buurt van de woning een oogje in het zeil te houden.
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8 .3 .5 .  TOEKOMSTIGE SCHAALVERGROTING

Door de sterk veranderende maatschappelijke context is er nog steeds nood aan een efficiëntere manier van werken
binnen de politiezones. Dit zou bewerkstelligd kunnen worden door het aangaan van samenwerkingsverbanden of
fusies tussen de zones. Ook in Limburg is het politielandschap op dat vlak in beweging. In 2019 heeft  professor Jelle
Janssens van de UGent een studie afgerond over de mogelijkheden tot schaalvergroting binnen de politie. De kans
bestaat dat er op basis van de resultaten van deze studie een trend tot samenwerking of fusie wordt gestart. Dit zal de
toekomst moeten uitwijzen. De politiezone Limburg Regio Hoofdstad bekijkt op dit vlak alle mogelijkheden met een
open vizier en sluit geen enkele piste uit. Een cruciale voorwaarde is evenwel dat de huidige dienstverlening die de
politiezone biedt aan haar inwoners niet in het gedrang komt. 
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Bepaalde vormen van georganiseerde criminaliteit, en de bijhorende overlast, hebben een sterk ondermijnend effect op
de legale economie en handelspraktijken, en op de maatschappij als geheel. Gerechtelijke maatregelen zijn niet altijd
mogelijk (onvoldoende bewijzen) en dan blijken bestuurlijke maatregelen (bv. weigeren of intrekken van vergunning)
vaak doeltreffender.

Via dergelijke maatregelen kan  de overheid voorkomen dat  dergelijke overlast- en criminaliteitsfenomenen worden
gefaciliteerd.

In dit kader werd in 2018 een protocolakkoord bestuurlijke handhaving afgesloten tussen de stad Hasselt, de politiezone
Limburg Regio Hoofdstad, het parket Limburg, het ARIEC (Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum) en de
federale politie (Coördinatie- en Steundirectie en de Federale Gerechtelijke Politie).  Dit protocolakkoord behandelt de
bestuurlijke aanpak van welbepaalde fenomenen en binnen welbepaalde domeinen, en voorziet in procedures en
modaliteiten voor de uitwisseling van informatie over bepaalde misdrijfdossiers. Er wordt tevens verwezen naar de
mogelijkheden van het casusoverleg conform art. 458 ter Sw. Voor de toepassing van dit casusoverleg dient wel een
apart protocol te worden afgesloten. 

Ook de gemeenten Diepenbeek, Halen, Herk-de-Stad, Lummen en Zonhoven sloten elk apart het bovenvermelde
protocolakkoord af in 2018. In de toekomst zullen zij nog de nodige initiatieven moeten nemen om tegemoet te komen
aan de gemaakte afspraken.

In de loop van 2019 en 2020 zal een operationele bestuurlijke overlegstructuur worden opgericht en uitgewerkt op
initiatief van de stad Hasselt: de verschillende partners zorgen voor beeldvorming over de problematiek vanuit hun
expertisedomein en organiseren gemeenschappelijke acties waarbij verschillende diensten controles op het terrein
uitvoeren (flexcontroles)

Om criminaliteit en overlast bestuurlijk aan te pakken is er  binnen de politiezone nood aan een cultuurverandering
gericht op informatiegestuurde politiezorg:

Informatie-inwinning om te komen tot een goede beeldvorming van de  problematiek,  met  een  cruciale rol voor de
wijkinspecteur.
Creëren van de functie van fenomeeninspecteur, waarbij operationele  medewerkers  binnen  een bepaald
interessedomein waardevolle informatie kunnen inwinnen en laten doorstromen naar de verantwoordelijke interne en
externe diensten.
Zorgen voor een mindset waarbij men fenomenen niet enkel gerechtelijk maar ook  bestuurlijk  aanpakt, met het
opstellen van de bijhorende bestuurlijke verslagen voor verdere gevolggeving door de verantwoordelijke diensten.

8 .4 .1 .  BESTUURLIJKE HANDHAVING
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8 .4 .2 .  PROJECT M

Project M houdt  een nieuwe aanpak in waarbij maximaal wordt
ingezet op schaderegeling, bemiddeling en alternatieve
afhandeling.
Er gaat bijzondere aandacht uit naar het inkorten van de
doorlooptijden van onderzoeken  (afhandeling binnen 24/48u bij
gearresteerde dader, anders afhandeling binnen één maand)  en het
optimaal inzetten van capaciteit bij alle partners.
De effectieve tenuitvoerlegging van de maatregelen of beslissingen
dient zo snel mogelijk te volgen.
Project M zorgt voor een geïntegreerde werking van politie, parket,
justitie en andere partners.
Het toepassen van deze manier van werken zorgt voor:
       - Snelle afhandeling op maat
       - Meer gevolgverlening (minder seponeringen en
         een verhoogde criminaliteitsaanpak)
       - Alternatieve afhandeling waar mogelijk
       - Efficiëntere inzet van politiecapaciteit
       - Sterke administratieve vereenvoudiging voor
         politie en parket
       - Multidisciplinair: geïntegreerde werking
         politie/parket/andere partners
       - Integrale aanpak van bepaalde lokale incidenten
         of fenomenen
Het parket is twee dagen per week fysiek aanwezig op het
politiecommissariaat om de nieuwe werkwijze toe te passen.
In de toekomst wordt deze werkwijze uitgebreid naar alle vormen
van criminaliteit en overlast.

8 .4 .3 .  PROJECT FJC

Het Family Justice Center (FJC) verenigt verschillende Limburgse
diensten van hulpverlening, politie en justitie om slachtoffers van
problemen of geweld binnen hun relatie of gezin laagdrempelig te
kunnen helpen.
Slachtoffers moeten zich dankzij de oprichting van het FJC slechts tot
één instantie wenden om het volledige dienstenaanbod van alle
partners te kunnen ontvangen.
Momenteel kunnen slachtoffers nog niet rechtstreeks bij het FJC terecht,
maar dienen zij doorverwezen te worden door politie, parket of
hulpverlening.
Door de grote toevloed aan dossiers IFG binnen de politiezone raakt de
hulpverlening overbevraagd. Dit creëert de noodzaak tot beleidsmatig
overleg tussen politie, parket en hulpverlening en duidelijke afspraken
over het wel of niet doorstromen van dossiers naar het FJC.
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8.5. VOORKOMEN, BEHEERSEN EN VERMINDEREN
VAN CRIMINALITEIT

8 .5 .1 .  INTRAFAMILIAAL GEW ELD

Meldingen worden steeds als dringend beschouwd en met
bijzondere aandacht behandeld.
Van elk feit wordt een proces-verbaal opgesteld (invullen skelet-
pv) en voor het afnemen van verhoren bij daders en slachtoffers
wordt gebruik gemaakt van een checklist.
De politiezone is uitgerust voor het afnemen van audiovisuele
verhoren en beschikt over opgeleide verhoorders.  Naar de
toekomst toe is het de bedoeling om de faciliteiten voor het
audiovisueel verhoren van meerderjarigen nog uit te breiden.
Alle processen-verbaal IFG stromen door naar het FJC (cf. supra).
Het FJC en de politiezone Limburg Regio Hoofdstad verspreiden
folders en een crisiskaart met nuttige informatie en tips voor
zowel daders als slachtoffers. De focus ligt hierbij evenwel vooral
op de slachtoffers.
De politiezone neemt deel aan overlegvergaderingen
betreffende de ketenaanpak van IFG voor de provincie Limburg
(maandelijks) en aan overlegvergaderingen LINK   (Limburgse
Intrafamiliaal Geweld Keten) (aanwezigheid vereist bij elke
bespreking van een case uit de politiezone).
De politiezone voorziet in slachtofferbejegening in
samenwerking met de politiezone kanton Borgloon.

8 .5 .2 .  DOMICILIEFRAUDE

De politiezone investeert reeds geruime tijd in de aanpak van
domiciliefraude in de gemeente Diepenbeek. Gelet op de geboekte
successen en het nationaal belang dat aan de aanpak van
domiciliefraude wordt gehecht, zal ook in de andere steden en
gemeenten van de politiezone sterker op dit fenomeen worden ingezet.
Voor een goede aanpak van domiciliefraude is een nauwe
samenwerking met de steden en gemeenten cruciaal. In het najaar van
2019 zullen daarom alle bestuurlijke overheden worden uitgenodigd
voor een toelichting door de lokale politie over dit fenomeen. Binnen
de politiezone zal worden gestreefd naar een optimale wisselwerking
tussen deze bestuurlijke overheden en de wijkdienst van de lokale
politie.
Om ook provinciaal een draagvlak voor deze problematiek te creëren, zal
een proces rond de aanpak van domiciliefraude worden uitgewerkt door
de provinciale werkgroep intake.
Op basis van dit uitgewerkt proces zullen de teamchefs van de
wijkdiensten en de wijkinspecteurs een opleiding krijgen over de aanpak
van domiciliefraude. Het is de bedoeling dat zij doordrongen raken van
het belang van een grondige aanpak van dit fenomeen.
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8 .5 .3 .  E IGENDOMSCRIMINALITEIT

De politiezone zal op het vlak van eigendomscriminaliteit focussen op
inbraken in woning, bedrijven en handelszaken. 
De politiezone zet in op een ANPR- en cameranetwerk voor het
inventariseren van "zwarte en zwakke plekken" en voor het in beeld
brengen  van daders of verdachten. Beide netwerken zullen in de
toekomst nog worden uitgebreid. 
Nieuwe onderzoekstechnieken worden meer en meer toegepast om de
activiteiten van zowel rondtrekkende dadergroeperingen als "locals"
in beeld te brengen.
De politiezone zet in op informantenwerking (cf. supra) en op het
verbeteren van de beeldvorming via het sensibiliseren van  alle
diensten in het korps tot het verzamelen en delen van info, en via  een
bundeling van alle beschikbare info door het ZIP.
De politiezone biedt diefstalpreventieadvies en afwezigheidstoezicht
aan.
Slachtoffers van woninginbraak krijgen bezoek van de wijkinspecteur
(aanbieden van slachtofferbejegening en diefstalpreventieadvies).
De politiezone neemt deel aan de ARGUS- en FIPA-acties die
provinciaal georganiseerd worden door de federale politie.
Het PIT werkt nauw samen met de recherchedienst om
informatiegestuurde acties te organiseren in het kader van
woninginbraken. 
De politiezone investeert in de oprichting van BIN's (cf. supra). 
De politiezone werkt preventieacties uit in het kader van inbraken (bv.
banners op de combi's om te waarschuwen voor de risico's op inbraak).
De politiezone zal, afhankelijk van de beschikbare capaciteit, voorzien in
een verhoogde aanwezigheid tussen diefstalgevoelige periodes of op
diefstalgevoelige locaties.
De politiezone volgt bij dit alles de richtlijnen opgenomen in circulaire
nr.  7/2016 inzake diefstallen in woningen. Een arrondissementele
stuurgroep zal het fenomeen opvolgen en evalueren, en zal invulling
geven aan de maatregelen uit de omzendbrief.
In de toekomst moeten preventie en onderzoek beter op elkaar
worden afgestemd en is er nood aan overleg met het parket om
prioriteiten te bepalen.

8 .5 .4 .  DRUGS

In de politiezone worden maandelijks drugscontroles uitgevoerd, o.m.
in de gevangenis van Hasselt (samen met de federale politie), in scholen
(i.h.k.v. het scholenprotocol) en in de stationsomgeving van Hasselt
(gekoppeld aan het Voltha-plan).
Het PIT  pakt drugsoverlast aan in burger. Er is nood aan meer
afstemming tussen het PIT, de interventiedienst en de recherchedienst
om te bepalen waarop wordt ingezet. Er is immers  geen capaciteit om
alle feiten aan te pakken (filosofie recherchemanagement, cf. supra).
De wijkinspecteur zal worden gesensibliseerd om extra aandacht te
besteden aan aanwijzingen van drugplantages of druglabo's. 
Een drugonderzoek zal  in de toekomst een uitgebreidere digitale  voor-
bereiding vereisen, gekoppeld aan nieuwe onderzoekstechnieken. De
politiezone zal er zich op toeleggen deze nieuwe technieken onder de
knie te krijgen.
In de politiezone worden drones ingezet om aan de hand van
warmtebeelden drugplantages te kunnen opsporen.
De politiezone werkt preventieacties uit in het kader van drugs (bv.
banners op de combi's ter preventie van drugs in het verkeer).
In de toekomst is er nood aan meer overleg en afstemming met het
parket en de onderzoeksrechter om bij aanvang van een dossier de te
volgen strategie te bepalen (snelle afhandeling via project M (cf. supra),
verder onderzoek door recherchedienst ...). 
Via het anoniem drugsmeldpunt Limburg kunnen burgers sinds april
2019 telefonisch melding maken van verdachte signalen i.v.m. criminele
drugproductie in Limburg. De politie zal alle meldingen onderzoeken
met behoud van de anonimiteit van de melder.
Als gevolg van de stijgende drugcriminaliteit zal de unit drugs binnen de
recherchedienst worden uitgebreid.
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8 .5 .6 .  CYBERCRIME

8.5 .5 .  RADICALISERING,  TERRORISME
EN GEW ELDDADIG EXTREMISME

De politiezone investeert enerzijds in de aanpak van nieuwe vormen
van informaticacriminaliteit en anderzijds in de aanpak van reeds
gekende misdrijven die steeds vaker op een digitale manier worden
gepleegd. Hiervoor beschikt de recherchedienst over een afdeling DCU
die zich specialiseert in nieuwe digitale onderzoekstechnieken. Gelet
op de toenemende complexiteit van de onderzoeken zal deze dienst in
de toekomst nog worden uitgebreid, zowel met mensen als
met  middelen. Binnen deze afdeling zal men zich blijvend moeten
bijscholen en specialiseren.
Voor de aangiften van informaticagerelateerde criminaliteit zullen de
sjablonen worden aangepast zodat alle nodige onderzoeksparameters
tijdens de aangifte correct kunnen worden bevraagd. Wel is men zich
binnen de zone bewust van het feit dat onderzoek op basis van
dergelijke aangiften vaak leidt naar het buitenland, met complexe
internationale vertakkingen. Hierop kan een lokale politiezone geen
verder onderzoek doen. Dergelijke dossiers zouden moeten worden
overgenomen door de federale politie, maar o.w.v. capaciteitsgebrek
gebeurt dit nog te weinig. Dit is naar de toekomst toe een belangrijk
aandachtspunt.

De politiezone volgt geradicaliseerde personen en Foreign Terrorist
Fighters (Belgen of personen die in België verblijven en die afgereisd
zijn naar, onderweg zijn naar of teruggekeerd zijn van een jihadistische
conflictzone, en dit om er zich aan te sluiten bij of om (actieve of
passieve) steun te verlenen aan groeperingen die terroristische
activiteiten uitvoeren of ondersteunen) op.
Er wordt info over Foreign Terrorist Fighters gedeeld tussen OCAD,
inlichtingen- en veiligheidsdiensten, politie, gerecht, etc. via een
specifieke databank.
De politiezone neemt deel  aan de Taskforces LIVC (lokaal) en
het TaFoRaLim (provinciaal).
      - TaFoRaLim: 
           Beeldvorming om bepaalde evoluties tijdig te herkennen
           en te bepalen welke geradicaliseerde personen moeten
           worden opgevolgd
      - LIVC: 
           - Uitwisseling van informatie, geïntegreerde aanpak, focus
             op opvolgen en bijsturen (via sociaal preventieve
             maatregelen) van mogelijk radicaliserende personen
           - Voorlopig is er enkel een LIVC opgericht in Hasselt en
             Zonhoven, en heeft de gemeente Lummen een aanvraag voor de
             oprichting van een LIVC ingediend. De andere gemeenten van 
             de politiezone zouden hierin moeten volgen (advies FOD
             Binnenlandse Zaken).
          - Nemen van sociaal preventieve maatregelen (bv. samen
             met OCMW)   
          - Samenkomst op vaste tijdstippen of bij problemen
Er is een mogelijkheid tot casusoverleg conform art. 458 ter Sw.
Als dat nuttig is,  stroomt er gerichte info door  vanuit de  deradex-
afdeling (deradicaliseringsafdeling) van de Hasseltse gevangenis.
De wijkinspecteur vormt een spilfiguur in het kader van de opvolging
van geradicaliseerde personen (blijven inzetten op informatie-
inwinning en –doorstroming).
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8.6. VOORKOMEN, BEHEERSEN EN VERMINDEREN
VAN OVERLAST

8 .6 .1 .  GELUIDSOVERLAST IKV HORECA

8.6 .2 .  MILIEUOVERLAST

De politiezone heeft een overlastmanager aangesteld voor de aanpak
van geluidsoverlast i.h.k.v. de horeca. Deze hoofdinspecteur verleent
advies op maat zodat er  proactief en preventief kan worden
ingespeeld op geluidsoverlast in het kader van horeca en evenementen.
Verder  tracht hij goede contacten te onderhouden  met veroorzakers
en klagers, en breidt hij steeds zijn terreinkennis uit. Daarnaast zorgt
hij voor preventief overleg of bemiddeling tussen horecauitbaters en
klagers. 
De overlastmanager maakt een analyse van de geluidsoverlast op
basis waarvan de ploegen op het terrein kunnen worden aangestuurd. 
In 2019 werd er een horecabeleidsplan uitgewerkt  voor de stad
Hasselt. Dit beleidsplan is het resultaat van een samenwerking tussen
stad, politie en brandweer en stelt duidelijke procedures voor alle
diensten tot doel, alsook een duidelijk vergunningsproces,
klantvriendelijke aanvraagprocedures en de uitwerking van een
handhavingsplan. Daarnaast is in  het horecabeleidsplan de
mogelijkheid voorzien om te werken met terrasvergunningen. Dit plan
zal ook de komende jaren in Hasselt worden toegepast.
De politie kan bij het vaststellen van geluidsoverlast i.h.k.v. de horeca
een bestuurlijk verslag opstellen op basis waarvan de burgemeester
bestuurlijke maatregelen (bv. sluiting) kan treffen.
Naar de toekomst toe is er in de stad Hasselt nood aan een draaiboek
voor de aanpak van geluidsoverlast i.h.k.v. de horeca en aan een
contactpunt voor Hasseltse horecauitbaters.

De politiezone heeft in 2018 een afdeling milieu opgericht binnen het
bestuurlijk bureau. Deze afdeling bestaat uit twee opgeleide
politieambtenaren die alle dossiers inzake milieu binnen de zone
behandelen.
Op vlak van milieuoverlast zal de politiezone specifiek focussen op
sluikstorten. Hiertoe zullen de wijkinspecteurs speciale aandacht
hebben voor zwerfvuil en sluikstort wanneer zij in hun wijk
patrouilleren, dit met het oog op de reiniging of ophaling van het vuil
en op het verbaliseren van de overtreder (indien gekend). De aanpak
van sluikstorten wordt bepaald in samenspraak met de bestuurlijke
overheden. Daarnaast wordt er op een efficiënte manier gebruik
gemaakt van het stedelijk of gemeentelijk cameranetwerk en
zullen  de steden en gemeenten in overleg met de politie voorzien in
een uitbreiding ervan (vast, tijdelijk vast of mobiel). Camerabeelden
blijken immers een belangrijke bron van informatie bij het vaststellen
van overtredingen en het identificeren van overtreders.
De politiezone werkt preventieacties uit of neemt deel aan dergelijke
acties op gemeentelijk, provinciaal of Vlaams niveau.
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8.7. VERHOGEN VERKEERSVEILIGHEID

Het hoofddoel op vlak van verkeer blijft het verminderen van het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel. De
acties die in de politiezone worden genomen zijn afgestemd op het behalen van deze hoofddoelstelling. De politiezone
neemt concreet de volgende initiatieven:

Op basis van een analyse van de verkeersongevallen wordt een overzicht opgesteld van  verkeersgevoelige en -
onveilige locaties. Deze vormen het uitgangspunt voor het bepalen van de flitslocaties. Daar worden zowel bemande
als onbemande snelheidscontroles uitgevoerd.
De politiezone voorziet doorlopend doorheen het jaar  in snelheidsmetingen en in  sensibilisering  via  viacounts,
snelheidsinformatieborden en tekstkarren, al dan niet op vraag van burgers of externe partners.
De politiezone voert maandelijks verschillende alcohol- en drugscontroles uit in het verkeer, en  dit  op wisselende
dagen en tijdstippen. Vooral het aantal niet-gerichte controles op drugs in het  verkeer gaat in stijgende lijn door een
grotere aandacht voor en kennis van het fenomeen, en door het steeds toegankelijker gebruik van speekseltesten.
Binnen de verkeersdienst werd een fenomeenploeg opgericht die (anoniem) allerlei soorten  verkeersfenomenen
aanpakt, waaronder overtreding op zwaar vervoer, onaangepast rijgedrag ...  De fenomeenploeg focust vooral op de
aanpak van drugs in het verkeer. 
De verkeersdienst voorziet jaarlijks in tal van acties: actie gordeldracht, actie veilig schoolverkeer, actie fietsverlichting,
actie motorrijders en motorscreening, actie tegen agressie in het verkeer, actie rond de zwakke weggebruiker, actie ter
controle van taxi's, actie ter controle van zwaar vervoer, actie ter controle van aanhangwagens, actie Vlabel/Douane.
De politiezone neemt deel aan het Grote Fietsexamen en het Grote Voetgangersexamen  dat jaarlijks  wordt
georganiseerd voor de leerlingen van het zesde leerjaar (basisschool).
Maandelijks organiseert de verkeersdienst controles i.h.k.v. prioriteiten uit het zonaal en nationaal  veiligheidsplan en
controles op lokale pijnpunten.
De verkeersdienst organiseert jaarlijks fietscontroles en een begeleide fietstocht.
Doorlopend doorheen het jaar neemt de politiezone deel aan externe projecten rond  verkeerseducatie en
verkeersacties op scholen, en wordt er een opfriscursus van de verkeersregels voorzien voor senioren.
De politiezone werkt preventieacties uit of neemt deel aan dergelijke acties op gemeentelijk,  provinciaal of Vlaams
niveau.
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8.8. VERBETEREN WELZIJN MEDEWERKERS

8 .8 .1 .  GEZONDHEIDSBELEID

De politiezone wilt haar werknemers aanzetten tot een gezonde levensstijl op
vlak van voeding, beweging, mentale gezondheid/weerbaarheid en roken. 
Een werkgroep binnen de politiezone, bestaande uit een mix van
personeelsleden van verschillende diensten, zal in de toekomst blijvend
initiatieven nemen om in het kader van dit gezondheidsbeleid te zorgen voor
sensibilisering, facilitering, regelgeving en doorverwijzing. 
Het doel is de algemene gezondheid ingebed te krijgen in de waarden en
normen van de politiezone, zodat hiervoor blijvend aandacht zal zijn in de
toekomst.
De politiezone nam reeds initiatieven om de algemene gezondheid van haar
werknemers te verbeteren, waaronder de onderstaande:

         - Er werd in Hasselt een nieuw hoofdcommissariaat gebouwd op de
           Veiligheidssite Campus H. Dit politiehuis biedt aan alle werknemers
           een ruimere huisvesting, met meer comfort en een moderne
           infrastructuur, aangepast aan de noden van een hedendaags
           politiekorps (bv. eigen schietstand en dojo, luchtcirculatiesysteem
           met mogelijkheid om per bureau de temperatuur te regelen ...).
         - De politiezone biedt psychologische hulp aan haar werknemers
           aan, zowel voor professionele als voor privé-problemen.
         - Werknemers van de politiezone kunnen gratis gebruik maken van de
           sportinfrastructuur en kantine van de brandweer (ook gelegen
           op de Veiligheidssite Campus H).
         - Werknemers van de politiezone kunnen dynamisch werken met
           bewegingstoestellen voor aan hun in hoogte verstelbaar bureau
           (bv. staand of fietsend werken).

Deze initiatieven zullen in de toekomst worden behouden en uitgebreid.

8 .8 .2 .  W ERKBALANS

De politiezone streeft naar jobtevredenheid bij haar werknemers.
De politiezone heeft een officier voor kwaliteitszorg aangesteld die zowel naar
jobinhoud als naar mentale tevredenheid op het werk de diensten zal bijstaan en
coachen, in samenwerking met andere diensten binnen het korps (bv.
preventieadviseur).
De politiezone voorziet in individuele begeleiding van haar werknemers. Daarnaast
worden leidinggevenden aan de hand van procesbegeleiding en coachingssessies
(wisselwerking tussen de  officier kwaliteitszorg, de  preventieadviseur en externe
gespecialiseerde bedrijven (bv. IDEWE)) ondersteund en begeleid in hun
leidinggevende rol. Leidinggevenden spelen immers een cruciale rol wanneer het
gaat om het welzijn van hun medewerkers.
De werknemers zullen allen uitgenodigd worden voor het invullen van hun
werkbalans, op basis waarvan bekeken kan worden hoe zij zich voelen in hun job en
waar hun noden en behoeften liggen. Voor personeelsleden die nood hebben aan
verandering of bijsturing zal individueel bekeken worden welke de mogelijkheden
zijn.
In de toekomst zal er een HR-beleid worden uitgewerkt om ervoor te zorgen dat de
juiste man/vrouw op de juiste plaats zit en dat alle werknemers zoveel
mogelijkheid jobtevredenheid ervaren. Dit om klachten van bore out en burn out
zoveel mogelijk te vermijden, maar ook om ze zo goed mogelijk te kunnen
aanpakken als ze zich toch voordoen.
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Steven VANDEPUT
Burgemeester Hasselt
Voorzitter politieraad PZ Limburg Regio Hoofdstad

Erik VAN ROELEN
Burgemeester Halen

Luc WOUTERS
Burgemeester Lummen

Guido VERMEIREN
procureur des Konings parket Limburg

Kris VANDEPAER
Gerechtelijk directeur

Michel CARLIER
Arrondissementscommissaris
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Voor kennisname van het bovenstaande en voor akkoord over het huidig zonaal veiligheidsplan:

Rik KRIEKELS
Burgemeester Diepenbeek

Bert MOYAERS
Burgemeester Herk-de-Stad

Johny DE RAEVE
Burgemeester Zonhoven

Robin MINTEN
Bestuurlijk directeur-coördinator

Philip PIRARD
Korpschef PZ Limburg Regio Hoofdstad

Christel VANREYTEN
Afdelingsauditeur Hasselt en Tongeren, 

arbeidsauditoraat Antwerpen



10 VERSPREIDINGSLIJST

Zoals wettelijk vastgelegd in de interministeriële omzendbrief PLP 58 betreffende de
procedure tot indiening van de zonale veiligheidsplannen 2020-2025 en de goedkeuring ervan
door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie stuurt de korpschef het zonaal
veiligheidsplan en de analysefiche naar de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (ADVP)
via een Sharepoint-platform.

Ook de leden van de zonale veiligheidsraad zullen een exemplaar van het ZVP ontvangen:

Steven Vandeput
burgemeester Hasselt, voorzitter politieraad lokale politie Limburg Regio Hoofdstad
Limburgplein 1, 3500 Hasselt

Rik Kriekels
burgemeester Diepenbeek
Dorpsstraat 14, 3590 Diepenbeek

Erik Van Roelen
burgemeester Halen
Markt 14, 3545 Halen

Bert Moyaers
burgemeester Herk-de-Stad
Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad

Luc Wouters
burgemeester Lummen
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Johny De Raeve
burgemeester Zonhoven
Kerkplein 1, 3520 Zonhoven

Guido Vermeiren
procureur des Konings parket Limburg
Parklaan 25/3, 3500 Hasselt

Robin Minten
bestuurlijk directeur-coördinator
Luikersteenweg 228, 3500 Hasselt

Kris Vandepaer
gerechtelijk directeur
Rijkelstraat 82, 3510 Kermt (Hasselt)

Michel Carlier
arrondissementscommissaris
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

Christel Vanreyten
Afdelingsauditeur Hasselt en Tongeren, arbeidsauditoraat Antwerpen
Parklaan 25/5, 3500 Hasselt
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@  P o l i t i e L R H

P o l i t i e  L R H

P o l i t i e  L R H

w w w. p o l i t i e l r h . b e

Hoofdkantoor HASSELT:                                                                                      Zwarte-Brugstraat 6, 3500 Hasselt
                                                                                                                                     011 938 938 - info@politielrh.be

Wijkkantoor DIEPENBEEK:                                                                                    Kogelstraat 47, 3590 Diepenbeek
                                                                                                                      011 938 950 - diepenbeek@politielrh.be

Wijkkantoor HALEN:                                                                                                            Sportlaan 2A, 3545 Halen
                                                                                                                                  011 938 980 - halen@politielrh.be

Wijkkantoor HERK-DE-STAD:                                                                Guldensporenlaan 30, 3540 Herk-de-Stad
                                                                                                                     011 938 960 - herk-de-stad@politielrh.be

Wijkkantoor LUMMEN:                                                                                         Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
                                                                                                                            011 938 970 - lummen@politielrh.be 

Wijkkantoor ZONHOVEN:                                                                                            Kerkplein 62, 3520 Zonhoven
                                                                                                                          011 938 940 - zonhoven@politielrh.be

V o r m g e v i n g  e n  t e k s t e n :  M i c h e l l e  V o e s e n
F o t o g r a f i e :  A n  A e r t s  e n  J e a n - P i e r r e  B l o c k e n

I n  s a m e n w e r k i n g  m e t  d e  c o l l e g a ' s  v a n  d e  P Z  L i m b u r g  R e g i o  H o o f d s t a d
( c )  M o d u l e  I n f o g r a p h i c  -  P i k t o c h a r t

Zwarte-Brugstraat 6, 3500 Hasselt
011 938 938 - pz.lrh@police.belgium.eu

Kogelstraat 47, 3590 Diepenbeek
011 938 950 - pz.lrh.wijk.diepenbeek@police.belgium.eu 

Sportlaan 2A, 3545 Halen
011 938 980 - pz.lrh.wijk.halen@police.belgium.eu

Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad
011 938 960 - pz.lrh.wijk.herkdestad@police.belgium.eu

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
011 938 970 - pz.lrh.wijk.lummen@police.belgium.eu

Kerkplein 62, 3520 Zonhoven
011 938 940 - pz.lrh.wijk.zonhoven@police.belgium.eu 




