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Voorwoord

2016 was een bewogen jaar. We denken terug aan de bomaanslagen in Brussel en Zaventem. In Charleroi werd de  
politie zelf het doelwit van een aanslag.

De terreurdreiging blijft als een schaduw hangen over alles wat we als politie doen. Dit maakt onze job er niet 
altijd makkelijker op. Ons korps diende voor verschillende federale beveiligingsopdrachten veel personeelsinzet 
te voorzien waardoor het aantal opdrachten in het kader van de gehypothekeerde capaciteit nog nooit zo hoog lag. Net zoals in 
2015 werden er toen extra veiligheidsmaatregelen ingevoerd en continu bijgestuurd.

Ondanks deze groeiende uitdagingen zijn wij er het afgelopen jaar in geslaagd om ook onze burgers bij te staan. Niet alleen op 
straat en tijdens evenementen maar ook online. In 2016 werd onze nieuwe website in gebruik genomen. Het digitale loket geeft 
een extra dimensie aan de ‘nabije’ politie.

Ook beleidsmatig werden verdere stappen gezet om onze werkprocessen verder te moderniseren en optimaliseren. Dat is een 
werk van lange adem waarbij alle diensten betrokken worden.

In dit jaarverslag kunt u over al deze zaken, en meer, lezen.

Ik wens u veel leesplezier. 

Geert Wouters          Maurice Webers  
korpschef (wnd.)          voorzitter politiecollege
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Dreiging

Terreur

Sinds de anti-terreuracties in Verviers (15 januari 2015) geldt in België dreigingsniveau 3. Dit betekent dat er 
heel wat extra veiligheidsmaatregelen werden genomen bij bepaalde gebouwen, instellingen en evenementen.  
 
Op 22 maart 2016 kwam de terreur wel heel dichtbij, met de aanslagen in Zaventem en het Brusselse metro- 
station Maelbeek. Gedurende drie dagen werd het dreigingsniveau door OCAD (Orgaan voor de Coördinatie en 
de Analyse van de Dreiging) verhoogd naar niveau 4, het hoogst mogelijke niveau. 

Op 6 augustus 2016 schrok het land weer op. Een man viel met een machete twee vrouwelijke politieagenten 
aan. Zij raakten daarbij zwaargewond. Een derde politieagent kon de dader tegenhouden. 

De aanslagen maakten heel wat los bij politiemensen in het ganse land. De dag na de aanslagen hield 
België om 12.00 uur een minuut stilte. Ook wij stonden even stil bij de tragische gebeurtenissen.  
Dreigingsniveau 3 bleef voor de rest van het jaar gehandhaafd. 

Sinds 2015 volgen onze medewerkers het dreigingsniveau en de gerelateerde veiligheidsmaatregelen op de 
voet op. Een intern overlegorgaan staat continu paraat om deze veiligheidsmaatregelen bij te sturen indien 
noodzakelijk.
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Rellen in Beringen

Op 15 juli konden we ervaren hoe op enkele uren tijd een gebeurtenis in het buitenland zijn weerslag kon hebben 
op de gemoedstoestand binnen een plaatselijke gemeenschap met ernstige gevolgen voor de lokale openbare 
orde. In geen tijd moesten we ons politiekorps organiseren op het onderdrukken van rellen in Beringen naar aan-
leiding van een mislukte staatsgreep in Turkije. Hierbij probeerden aanhangers van de Turkse president Tayyip 
Erdogan massaal binnen te dringen in een kantoor van de oppositiegroep rond de geestelijke Fethullah Gülen.

We dienden versterking in te 
roepen van andere Limburgse 
korpsen en de federale politie. 
Dankzij een kordate inzet, gedul-
dig overleg en een gemodereerde 
aanpak slaagden we er in om de 
situatie onder controle te houden 
en de schade tot een minimum te 
beperken.

Één week later trakteerde een 
delegatie van Turkse jongeren 
onze politiemedewerkers op 
taart als daad van verzoening en 
uit respect voor onze samen- 
leving.
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Beleid
 

Het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 vormde de ‘blauwe draad’ doorheen al onze activiteiten. 

De aanpak van inbraken, de gebiedsgebonden aanpak van overlastproblemen, de  
bestrijding van intrafamiliaal geweld, verkeersveiligheid en veiligheid naar school en de 
inzet op informatiebeheer, communicatie en technologie vormden hierin de hoofdmoot. 

Inbraken bestrijden
Met 252 geregistreerde feiten van inbraak en poging tot inbraak in woningen in 2016 was en bleef de  
woninginbrakenproblematiek één van de belangrijkste problemen en prioriteiten binnen onze  
politiezone, al was er wel een aanzienlijke daling ten opzichte van 2015 toen we eindigden met 321 feiten.
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Op 1 februari namen burgers het initiatief om een WhatsApp-groep op te richten in Beringen. Dit gebeurde 
in onderling overleg met het stadsbestuur en de lokale politie. Ook zij konden immers dankzij hun verhoogde  
waakzaamheid en meldingsbereidheid een bijdrage leveren aan de inbraakproblematiek. 

Gedurende de zomermaanden werd een intensieve communicatiecampagne gestart om zo veel mogelijk mensen 
te sensibiliseren voor het initiatief. Dit resulteerde in een mooi ledenaantal: 300 burgers schreven zich in waaron-
der 8 WhatsApp-coordinatoren om het geheel in goede banen te leiden.

Gedurende de donkere periode eind 2016 werden 15 verdachte situaties (voertuigen/personen) gemeld. Bij  
iedere melding kwam een interventieploeg ter plaatse om de situatie op te volgen.  

In de gemeente Tessenderlo werden de eerste stappen gezet tot de oprichting van een BIN-netwerk. Ook dit  
gebeurde in onderlinge samenwerking met de gemeente en de politie. Het netwerk zal effectief opstarten in 2017. 

Gebiedsgebonden aanpak van overlastproblemen
Binnen de gebiedsgebonden werking werd intensief ingezet op allerlei vormen van lokale overlast. Dit  
resulteerde in gerichte controles op het vlak van drugs, vandalisme en verkeersveiligheid.

Investeren in middelen

Vorig jaar bestelde de politiezone een personenauto met een iets krachtiger motor dan wat we  
gebruikelijk aankopen. De keuze viel op een Volvo XC60 4AWD met een dieselmotor van 
160 PK. Naast de gebruikelijke uitrusting zoals de bekende politiesignalisatie (striping, licht-
balk en speciaal geluidstoestel) werd dit voertuig ook uitgerust met mobile office - de com-
putertoepassing waarmee men op het terrein verbonden blijft met het hoofdcommissariaat.  
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Automatische nummerplaatherkenning 

Het nieuwe voertuig werd ook uitgerust met automatische nummerplaatherkenning (ANPR). 

Een ANPR-camera is een nuttig hulpmiddel om voertuigen die gebruikt werden om  
misdrijven te plegen te herkennen en om niet gekeurde of niet verzekerde voertuigen te  
identificeren. De ANPR leest de nummerplaten van de auto’s die in beeld komen en  
vergelijkt deze nummerplaten met lijsten van gezochte voertuigen. In deze lijsten staan de auto’s die  
gemeld staan als: - gestolen - niet verzekerd - niet gekeurd - om andere redenen op te sporen zijn. 
De eerste resultaten van dit nieuw hulpmiddel zijn veelbelovend. 

Het korps zal in de toekomst nog sterkers inzetten op efficiënt uitwisselen en laten doorstromen van  
informatie. Zo stapte de politiezone onder andere ook mee in het breder netwerk van vaste ANPR-camera’s 
binnen de  provincie Limburg. Deze investering is voorzien in 2017.

Bestrijding van intrafamiliaal geweld
Ook voor de jeugd- en sociale politie was het een druk jaar.

De dienst kende een niet geringe stijging van dossiers inzake verontrustende  
opvoedingssituaties en de nieuwe aanpak inzake partnergeweld en intrafamiliaal ge-
weld werd voorbereid. Hierin werd ook de wetgeving opgenomen inzake tijdelijk huisverbod. 
In dit verband zal er in de toekomst ook kunnen worden doorverwezen naar de ‘Family Justice Centers’ die in 
het kader van deze problematiek een prominente rol zullen krijgen.



Verkeersveiligheid

Het aantal letselongevallen kende in 2016 een lichte daling van 3% voor de ganse zone. Op het vlak van dodelijke 
verkeersongevallen vielen er echter zeven slachtoffers te betreuren.

2015 2016
Aantal ongevallen met doden 1 7
Aantal ongevallen met zwaar gekwetsten 14 15
Aantal ongevallen met licht gekwetsten 160 146
Aantal ongevallen met stoffelijke schade 
(waarbij p.v. werd opgesteld)

376 405

Eindtotaal 551 573

De lokale politie zette in de strijd tegen verkeersongevallen onverminderd verder in op controles op het vlak van 
snelheid, rijden onder invloed van alcohol en drugs, GSM-gebruik achter het stuur en rijden zonder verzekering of 
rijbewijs. 

Het voorbije jaar droeg ons korps ook hun steentje bij aan diverse provinciale of nationale verkeersacties.

BOB-campagne

Tijdens de zomer van 2016 werden 3.430 bestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed. 2,7 % van hen werd 
hierbij betrapt.
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Nog nooit werden tijdens een zomer-BOB-campagne zo veel bestuurders gecontroleerd. Tegenover vorig jaar is 
er stijging van bijna 23 % van het aantal controles. Het aantal bestuurders dat toch onder invloed rijdt daalt . In 
2015 was dat nog 3,7 % van de gecontroleerde bestuurders.

De BOB-eindejaarscampagne liep van eind november 2016 tot eind januari 2017 onder de  
slogan “NUL OP! Bedankt BOB”. 3.648 chauffeurs werden gecontroleerd. 2,03 % reden onder invloed 
en werden beboet. Ook hier kunnen we de betere resultaten ten opzichte van 2015 enkel toejuichen. 
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Thema-actie ‘gordel/GSM’

In oktober nam ons korps deel aan de provinciaal gecoördineerde thema-actie inzake verkeersveiligheid. Doel van 
deze actie: enerzijds de bestuurders én passagiers herinneren aan de plicht de gordel te dragen in de auto, ander-
zijds de bestuurders bewust maken van het gevaar van het gebruik van de gsm bij het besturen van een voertuig.
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Veiligheid naar school

Om de leerlingen van het 6de leerjaar vertrouwd te maken met het fietsen in een 
reële verkeerssituatie vond in juni voor de tweede maal ‘het fietsexamen’ plaats.  
Voor deze editie werden drie scholen geselecteerd: 116 deelnemers legden deze week in Beringen-centrum 
een fietstraject af, waarbij ze getest worden op verkeersveilig gedrag. Na afloop van het fietsexamen kregen alle 
geslaagde leerlingen een fietsdiploma.

Communicatie

Met welk doel bezoeken de inwoners van Beringen, Ham en Tessenderlo de website van hun politie-
zone? Deze vraag vormde het uitgangspunt voor de nieuwe website die op 8 juni 2016 gelanceerd werd. 
 
Na een grondig onderzoek en diepgaande analyses kreeg de politie een scherp zicht op de  
‘online behoeftes’ van z’n inwoners. Het resultaat van deze analyse werd omgezet in vier toptaken die  
prominent op onze homepage geplaatst werden. De overige informatie werd in heldere en zeer  
herkenbare thema’s en subthema’s weergegeven met rechtstreekse linken naar de juiste elektronische formulieren. 
 
De politiezone koos er bewust voor om de grafische vormgeving’ ondergeschikt te maken, waardoor die zeer 
sober bleef. Inhoudelijke keuzes primeren!

De site betekende voor onze zone een mooie stap voorwaarts voor een nog betere dienstverlening. Vooral het 
digitaal platform bleek een welkom medium waar onze burgers massaal gebruik van maakten.

10



Top 5 digitale formulieren website (8/6/2016-31/12/2016)

Digitaal formulier Aantal ingediende formulieren
Uittreksel strafregister aanvragen 563
WhatsApp-werking Beringen, aansluiten 175
Niet-dringende melding doen 104
Afwezigheidstoezicht aanvragen 59
Sluikstort melden 22

Narrowcasting

Goed geïnformeerde medewerkers zijn doorgaans zeer betrokken en gemotiveerde medewerkers.

In dit kader investeerde de politiezone in 2016 in twee grotere interne muurschermen. Met deze deze  
schermen willen onze medewerkers goed op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen binnen de  
organisatie: nieuwe dienstverlening, veiligheidsvoorschriften, afdelings specifieke informatie, 
sociale media updates, enz.   De boodschap kan via dit medium nog sneller op het netvlies van onze drukke  
medewerker komen.

De verdere uitbreiding van het informatie-aanbod staat in 2017 op het programma.
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Organisatie

Binnen onze dagelijkse operationele werking situeerden de voornaamste veranderingen zich binnen de onthaal- 
en wijkdienst.

Ons korps hecht groot belang aan kwaliteit en klantentevredenheid. Wij vinden het een prioriteit dat burgers 
kwaliteitsvol, klantvriendelijk en respectvol behandeld worden. In functie hiervan werd de onthaaldienst op het 
hoofdcommissariaat gereorganiseerd.

De loket-, planton-, en meldkamerfunctie werden verfijnd en beter op elkaar afgestemd. Op deze manier werd 
één vast team medewerkers verantwoordelijk voor de diverse taken binnen onze onthaaldienst.

Op 1 november werden ook de openingsuren van het onthaal in Beringen aangepast.

Binnen onze wijkwerking werd ingespeeld op de lokale demografische ontwikkelingen. Sinds de invoering van 
de bestaande wijkindeling waren er binnen onze politiezone heel wat inwoners bijgekomen, namelijk meer dan 
8.000. Deze toename had uiteraard ook invloed op de administratieve werklast van onze wijkinspecteurs. Om 
deze werklast terug in evenwicht te brengen werd een herindeling van onze wijkgebieden vooropgesteld. Enkele 
grenzen van bestaande wijkgebieden werden aangepast en een bijkomende wijk werd ingevoerd in Beringen.

Op deze manier konden onze 18 wijkinspecteurs hetzelfde dienstverleningsniveau blijven handhaven.

Daarnaast werd onze dienst lokale recherche versterkt en werd binnen onze interventiedienst voorzien in de  
nodige vervangingen en invullingen. Dit leidde in 2016 tot maar liefst zeven nieuwe gezichten binnen onze korps.
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Bijzonderheden

Belgisch kampioenschap mountainbiken

Op vrijdag 16 september kreeg ons korps de eer om het Belgisch kampioenschap mountainbiken voor  
politiediensten te organiseren. Aan de start op de mijnterril in Beringen verschenen deelnemers uit meer dan 30  
verschillende politiekorpsen of -diciplines uit België.

Inspecteur Niels Beelen, medewerker van onze interventiedienst, won 
voor eigen publiek in de categorie -40 jaar. Marc Bervoets werd de nieuwe  
kampioen politiediensten in de categorie +50 jarigen. Bij de dames reed Kelly Greefs zich naar de Belgische titel 
en Dirk Beullens bevestigde zijn goede vorm en won het goud in de reeks +40.

Een sportief korps

Ons korps viel ook in de prijzen bij het Belgisch kamioenschap tennis heren. Op 9 september mochten hoofd- 
inspecteur Jean-Marie Van Broeckhoven en collega-inspecteur Paul Vanheel zich de nieuwe Belgische kampioe-
nen noemen.
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Vooruitblik

Dit was een greep uit onze activiteiten van 2016. Maar wat heeft 2017 voor ons in  
petto?

Het komende jaar zullen we op hetzelfde elan verdergaan.  
Nieuwe uitdagingen zoals de verdere implementatie van de Salduz+-wetgeving en de GAS-reglementering  
bieden zich aan. Dit zal ongetwijfeld een weerslag hebben op de dagelijkse werking van ons korps.

Operationeel zullen we vooral onze aanpak inzake overlast en criminaliteit bevestigen en versterken. Hier-
bij zullen ondermeer verplaatsbare bewakingscamera’s, meer ANPR-camera’s en een patrouillehond ingezet  
worden. Ook op het vlak van verkeer zullen wij blijven streven naar het verhogen van de veiligheid. Repressie, 
educatie, voorlichting en communicatie vormen hierin de hoofdmoot.

We willen uitblinken in het vatten van daders, het helpen van slachtoffers en vooral het werken met en voor 
onze bevolking en partners zodat het grondgebied van Beringen, Ham en Tessenderlo veilig en aangenaam blijft!

Geert Wouters         Maurice Webers 
korpschef (wnd.)        voorzitter politiecollege
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