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Deel I: korpsrevue

Het jaarverslag 2014 bestaat uit twee delen:

Deel I: korpsrevue

De korpsrevue geeft een overzicht van de meest markante projecten en 
acties waar de Politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo in de loop van 
2014 mee bezig was. Het overzicht wordt functioneel opgebouwd en 
geeft een gevarieerd beeld over de dienstverlening van ons korps.

Deel II: jaarrapport

Het jaarverslag geeft een algemeen overzicht van de werking van de 
politiezone, ondersteund met cijfermateriaal: een financieel overzicht ,  
de resultaten van diverse acties, registraties van strafbare feiten en de 
inzet van politiepersoneel.
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‘Van dispatching- naar resultaatsgericht politiekorps.’ 

De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo hertekende in de voorbije 2 jaren zijn 
organisatiestructuur. Het korps  evolueerde van een organisatie die de nadruk legde op 
dispatchinggerichte en operationele opdrachten naar een korps waar het contact en de 
dienstverlening ten opzichte van de klant een centrale plaats inneemt.

‘Dicht bij de mensen op het terrein, aanspreekbaar en altijd in de buurt.’

Zo werden de voornaamste operationele diensten, zoals de verkeersdienst, het onthaal, de drie 
wijkdiensten en de dienst noodhulp en openbare orde ondergebracht bij de ‘eerstelijnspolitie’. 
Door deze groepen nauwer te laten samenwerken kunnen diverse meldingen vaak sneller en 
efficiënter  opgevolgd en opgelost worden.
De sturing en opvolging van de interventieploegen verdween uit onze meldkamer en 
werd overgenomen door het communicatie- en informatiecentrum (CIC) in Hasselt. 
Hierdoor kunnen  onze diensten meer tijd vrijmaken voor het échte werk op het terrein.  

‘Door de invoer van de gebiedsgebonden werking en de inzet van bijkomende technologische 
middelen is de politie ook slimmer op straat aanwezig.’ 

De nieuwe organisatiestructuur zorgde niet enkel voor ‘Meer blauw, slimmer op straat’. Ook 
communicatie, informatie en sensibilisatie kwamen centraal te staan.  Het structureren en 
optimaliseren van zowel de interne als externe communicatiestromen vormt de focus voor de 
nieuwe communicatieconsulent die op 1 september 2014 in dienst trad. 

In 2014 hebben we heel wat stappen gezet om van ons korps een moderne dienstverlenende 
organisatie te maken.  Dit houdt in dat wij niet alleen dagelijks moeten inspelen of – nog liefst 
–  anticiperen op een steeds veranderende omgeving. Het is vooral belangrijk om met de ganse 
organisatie, en dus inclusief de structuur, mee te evolueren in de richting van de behoeften van 
morgen.

Een boeiende evolutie

Bertie Hamaekers
Hoofdcommissaris-korpschef
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73.823 burgers, daar doen we het voor
De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo situeert zich georgrafisch in het 
westen van Limburg, grenzend aan de provincies Antwerpen en Vlaams 
Brabant. Ze behoort tot het arrondissement Hasselt.

‘Doorheen de zone lopen heel wat verbindingswegen die zorgen voor een 
dagelijkse drukke verkeersstroom.’

Het gaat om de volgende wegen die de zone doorkruisen.
De autosnelwegen: de E 313 Antwerpen-Luik.
De N-wegen:
N 29: Beringen-Charleroi
N 72: Zonhoven - Heppen
N 110: Mol-Genendijk
N 141: Veerle-Heppen
N 126: Geel-Tessenderlo 
N 127: Zammel-Geel
N 174: Winkelomheid-Schaffen 
N 725: Tessenderlo-Kermt

De zone wordt eveneens doorkruist door het Albertkanaal (Antwerp-
en-Luik), de belangrijkste waterweg in België.
De regio telt maar liefst 8 Seveso-bedrijven.

‘In onze zone is er de laatste jaren op demografisch vlak een serieuze
 aangroei van de bevolking merkbaar.’

Einde 2012 telde de politiezone 72.651 inwoners, einde 2014 waren het er 
73.823. De bevolkingsdichtheid is het hoogst in Beringen met gemiddeld 
573 inwoners per km². Dit aantal ligt een stuk lager in Tessenderlo en Ham 
met respectievelijk 357 en 325 inwoners per km². Het aantal mannen en 

vrouwen is ongeveer evenredig verdeeld in de drie gemeentes. 
Daarnaast wonen er in Beringen wel meer vreemdelingen, ongeveer 5% 
van de inwoners. In Ham en Tessenderlo is dit respectievelijk 3,7% en 3%. 
In dit kader valt op te merken dat het percentage vreemdelingen in alle 
drie gemeentes status quo blijft.

Het aantal ouderen (60-plussers) vertegenwoordigt ongeveer één vijfde 
van de bevolking. Ook deze verhouding blijft de laatste jaren stabiel.

‘Overleg met verschillende bestuursorganen is essentieel.’

Vlnr: Maurice Webers (burgemeester Beringen), Fons Verwimp (burge-
meester Tessenderlo) en Dirk De Vis (burgemeester Ham)
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‘Het politiecollege’

De drie burgemeesters van de politiezone vormen samen het politiecollege 
en staan in voor de opvolging van het dagelijks beheer van de lokale politie 
en de besluiten van de politieraad. Naast de bespreking van de lokale veilig-
heidssituatie en het politieoptreden, beslist het politiecollege ook over de 
goedkeuring van de bestellingen en betalingen alsook de benoemingen.

Het huidige politiecollege is als volgt samengesteld:
• Maurice Webers - burgemeester Beringen - voorzitter
• Fons Verwimp - burgemeester Tessenderlo
• Dirk De Vis - burgemeester Ham
• Bertie Hamaekers - korpschef
• Daniel Carlucci - politiesecretaris 

                       
              ‘De politieraad’

De politieraad wordt samengesteld 
uit leden van de drie gemeenteraden
en dit in verhouding tot het be-
volkingscijfer. De belangrijkste be-
voegdheden van de politieraad zijn:
het vaststellen van de begroting, het 
goedkeuren van de aankopen, het 
bepalen van de aanwervingen en 
de benoemingen van het personeel.

Deze raad telt 22 leden: 17 
gemeenteraadsleden uit de 3 
gemeentes en de 3 burgemeesters. 
De korpschef en de politiesecretaris 
wonen eveneens de vergaderingen
bij.

‘De zonale veiligheidsraad’

De zonale veiligheidsraad is samengesteld uit de 3 burgemeesters van de 
politiezone, de procureur des Konings, de korpschef, de bestuurlijke en 
gerechtelijke directeurs van de federale politie, de arrondissementscom-
missaris en de politiesecretaris.

Deze raad is belast met de opmaak, de opvolging en evaluatie van het zo-
naal veiligheidsplan, waarin de strategische doelstellingen van de politie-
zone werden vastgelegd.

In feite zorgt de zonale veiligheidsraad er voor dat de burgemeesters, de 
gerechtelijke overheid, de lokale én federale politie op regelmatige basis 
overleg plegen over de lokale veiligheidsproblemen.

Vlnr: Guido Vermeiren (procureur des konings), Chris Vandepaer 
(gerechtelijk directeur)  en Robin Minten (bestuurlijk directeur)
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In 2013 werd het Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 opgesteld en 
goedgekeurd door de Zonale Veiligheidsraad. Dit plan overloopt, buiten 
de dagelijkse werking van de politiezone, de werkpunten in de betreffende 
zone en formuleert duidelijk omlijnde operationele doelstellingen in de 
vorm van jaarlijkse actieplannen.

Deze worden in de loop van 2014-2017 ontworpen, gepland, 
uitgevoerd en jaarlijks geëvalueerd teneinde eventueel 
te worden aangepast. De politiezone zal zich in de 
actieplannen toespitsen op:

Intrafamiliaal
geweld

De bestrijding van intrafamiliaal geweld 
blijft ook nu een prioriteit voor de 

politiezone. Op dit vlak zijn de eerste 
tekenen van succes merkbaar. De 

politiezone wil, in samenwerking 
met  het parket, de hulpverlen-
ing en de provincie verder een 
aanpak uitwerken specifiek 
gericht op gezinnen waarbij 
meerdere problemen (verslav-

ing, schulden,...) de situatie 
bemoeilijken. Bijzonder aan-

dacht zal hierbij ook gaan 
naar de situatie van kin-

deren.

Gebiedsgebonden aan-
pak van (drugs)overlast, diefstal-

len en verkeersproblemen

Voor de gebiedsgebonden aanpak werd de politie-
zone in 4 gebieden onderverdeeld. Binnen elk gebied 

staan een vaste groep medewerkers in voor de opvolging 
van de lokale (drugs)overlast, diefstallen en 
verkeersproblemen. Deze groepen 
bestaan uit interventiemedew-
erkers en wijkagenten. Waar 

nodig worden ze bijkomend 
ondersteund door de 

motards of leden van 
de opsporingsdienst.

Veiligheid, onze belangrijkste bekommernis

Inbraak

De aanpak van inbraken 
in woningen en in ande-

re gebouwen, waaronder 
de handelszaken en de bed-

rijven, staat centraal. Hierbij zal, 
in samenwerking met andere polit-

iediensten, tevens gefocust worden op de bestrij-
ding van rondtrekkende dadergroepen.

Verkeersveiligheid
en veilig naar school

Aangaande het aantal slachtof-
fers in het verkeer is er sinds 2011 

weer een gunstige evolutie merkbaar. 
Op het vlak van verkeersveiligheid is er echter nog een 
belangrijke weg af te leggen. De politiezone zal daarom extra 
inzetten op controles op:
   overdreven snelheid
   rijden onder invloed van alcohol en drugs
   gsm-gebruik achter het stuur

   het niet gebruiken van de veiligheids-
      gordel of kinderzitjes

Ook het zich veilig van en naar school 
kunnen begeven staat centraal.
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 ‘De burger staat centraal.’

De politie van Beringen/Ham/Tessenderlo staat open voor de burger. Iedereen moet zich welkom voelen bij de politie. 
Een klantvriendelijk en professioneel onthaal is dan ook heel belangrijk. 
 
Voor onze politiezone is er tijdens de week een onthaal voorzien in het hoofdcommissariaat van 8.30 uur tot 
21.00 uur. Op zaterdag is dit onthaal open van 9.00 uur tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen is de onthaaldienst 
gesloten. Niettegenstaande de inkrimping van de nieuwe openingsuren  bleef de burger vlot zijn weg vinden. Er werd 
geen enkele 
klacht genoteerd met betrekking tot de nieuwe openingsuren. Wel zien we een verhoging van het aantal bezoekers op 
maandag en dinsdag door de inkrimping van de openingsuren in het weekend.

Parallel met de nieuwe organisatiestructuur werd ook de planning en invulling van de onthaalfuncties gewijzigd. Door 
medewerkers van diverse diensten flexibeler te laten roteren wordt de invulling  van ons onthaalgebeuren continu 
verzekerd.  

In de gemeente Ham en Tessenderlo is er ook een politiepost voorzien. Tijdens de openingsuren kan men terecht bij een 
wijkinspecteur. De openingsuren van deze  wijkantennes bleven ongewijzigd. ‘

‘Dicht bij de burgers’ van Ham en Tessenderlo vormen zij belangrijke lokale contactpunten.’

Het telefonische onthaal en de dispatching werden ook gereorganiseerd. Het Communicatie- en  Informatiecentrum  in Hasselt (CIC) behandelt voortaan  alle 
dringende telefonische oproepen en stuurt onze interventieploegen rechtstreeks aan. Overdag wordt onze meldkamer aangevuld met een burgerpersoneelslid. 
De nauwkeurige opvolging van de telefonische oproepen blijft gegarandeerd, terwijl onze ploegen hierdoor vooral meer tijd vrij voor het échte terreinwerk.

‘Via diverse kanalen, zoals o.a. de politiekrant en de website, werd de burger geïnformeerd over het nummer ‘101’ dat steeds dient gebeld te worden in 
geval van nood.’

De toekomst biedt ons ook hier nog héél wat nieuwe uitdagingen. De virtuele ontvangst van bezoekers via diverse sociale media is onoverkomelijk om een 

Eén sterk team
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Inbraken in woningen komen jammer genoeg nog te vaak voor. 

‘Ieder feit is er voor ons werkelijk één te veel!’

De ligging van onze zone in de buurt van meerdere op- en afritten van 
autosnelwegen blijft ons parten spelen. Zowel rondtrekkende dadergroepen 
als lokale daders teisteren onze zone.

Uit analyse van de recentste ontwikkelingen blijkt dat er minder sprake is 
van bepaalde hot-times (kritieke periodes): inbraken worden niet enkel 
meer gepleegd als het donker is en in de wintermaanden. Op alle mogelijke 
uren van de dag worden inbraken of pogingen tot inbraak vastgesteld. Er is 
wel sprake van zogenaamde hot-spots (kritieke regio’s), maar deze wisselen 
snel.

Inbraak, een inbreuk met gevolgen

Evolutie aantal woninginbraken
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Evolutie aantal inbraken in bedrijven

Tijdens de inbrakengolf in het najaar werden zo veel mogelijk patrouilles, 
ook anonieme, georganiseerd. Extra gerichte dispositieven werden op 
het getouw gezet. Maar ook via de inzet van onze mobiele  automatische 
nummerplaatlezer (ANPR) werden veelvuldige controleacties op voertuigen 
uitgevoerd. Vooral rondtrekkende dadergroepen kunnen op deze manier 

opgespoord worden.

‘Voor de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo blijft de strijd tegen 
inbraken een topprioriteit.’

Inbraken hebben immers een zeer traumatiserende uitwerking op de 
slachtoffers: het veiligheids- en zekerheidsgevoel van burgers wordt sterk 
aangetast.

Bron: operationele info PZ BHT
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In samenwerking met onze diensten van de lokale recherche werd hard 
gewerkt aan het opsporen van daders:

Diefstal met braak
Inbraak in het nieuwe hotel aan de Paalsesteenweg in Beringen. Een laptop en 2 
computers werden gestolen. Op de erg duidelijke bewakingsbeelden wordt een 
41-jarige man uit Beringen herkend door onze recherche. Hij werd in april 2014 
reeds gevat met de diefstal van materiaal aan het nieuwe zwembad in Beringen. 
Hij bekent de feiten.

Inbraak in grootwarenhuis
Een 35-jarige uit Tessenderlo wordt door de uitbater van een grootwarenhuis te 
Tessenderlo, Kolmen, ‘s nachts betrapt bij een inbraak. Hij geeft ook een inbraak 
in ’t Loo, Vismarkt, Tessenderlo toe, enkele dagen eerder evenals een poging 
tot inbraak in een café en een portefeuillediefstal. Hij komt nog in aanmerking 
voor allerlei (woning)inbraken in Tessenderlo Centrum.  Mogelijk zijn zijn 2 
drinkebroers uit Tessenderlo ook betrokken. Een onderzoek wordt gevoerd.

Vereniging van misdadigers
In Wasseven in Ham wordt een voertuig met Franse nummerplaten aangetroffen 
met een koppel in. De man heeft blijkbaar op verschillende plaatsen (gestolen?) 
electrisch werkmateriaal in de grond gegraven. De man is gekend voor inbraken 
in Duitsland. Het voertuig is in Frankrijk gelinkt aan een Roemeense bende. Hun 
uitleg is erg onduidelijk. Ze worden voorgeleid en aangehouden.

Metaaldiefstal
De eigenaar van een leegstaande bedrijfshal in de Havenlaan in Tessenderlo 
meldt dat hij gemerkt heeft dat er metaal (koper) gestolen wordt uit zijn hal. ’s 
Anderendaags blijkt er weer een grote hoeveelheid gestripte kabel klaar te liggen. 
Een observatie wordt opgestart. Even later reeds volgt een heterdaadbetrapping. 
Eén verdachte wordt dadelijk opgepakt, een tweede na tussenkomst van de 
speurhond. Een derde is kunnen ontkomen. Betrokkenen, 2 Roemenen die in 
Duitsland wonen, zeggen beiden dat ze er voor de eerste keer kwamen en steken 
de schuld op de andere. Ze worden voorgeleid en aangehouden.
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‘De strijd tegen inbraak blijft voor de medewerkers van onze lokale 
recherche  in de komende jaren weerhouden als topprioriteit.’

Eind 2015/begin 2016 zullen zij zich nóg meer specifiek focussen op 
woninginbraken.

In functie van hun kwalitatief onderzoekswerk is een goede interactie met 
onze gebiedsgebonden ploegen en de wijkinspecteurs cruciaal.  Overleg met 
medewerkers uit de verschillende diensten om bestaande informatiestromen 
te analyseren, verbeteren waar nodig en in nieuwe procedures vast te leggen 
vormde dan ook één van de aandachtspunten.

‘Hoe houd je inbrekers buiten?’

Woninginbraak
In november 2013 werd ingebroken in een woning in Lummen, Hamelstraat. Er 
werden 2 Beringenaren verdacht. Wij dienden hen te verhoren.
Eén van hen bekent dat hij de chauffeur was, hij bracht de andere ter plaatse. 
Deze pleegde de inbraak. Zijn verblijfplaats is echter niet gekend, hij werd 
ambtshalve reeds geschrapt in Beringen. Hij werd later opgepakt door PZ 
Balen/Dessel/Mol en aan ons overgedragen. Hij bekent hetzelfde verhaal, maar 
draait de rollen om.

Diefstal
Een 40-jarige Beringenaar wordt betrapt wanneer hij vloertegels aan het 
opladen is op de bouwwerf van Be Mine. Er was verhoogd toezicht op deze 
plaats wegens verschillende eerdere diefstallen op de werf. De man tracht 
zich er eerst uit te praten door te zeggen dat hij dit mocht meenemen van zijn 
werkgever maar bekent later alle eerdere diefstallen op de plaats. Tijdens de 
huiszoeking werden de meeste goederen, die er eerder gestolen waren, terug 
gevonden (o.a. een stelling).

Diefstal met braak
2 Jongeren uit Hasselt schijnen met pillichten in auto’s op het Eikelplein in 
Tessenderlo. Ze worden onderschept en blijken 5 tassen bij te hebben met 
inhoud: spelconsoles, snoep, smartphone, schoenen en andere acessoires. Dit 
blijkt afkomstig van een inbraak op de Zwarte Markt de voorbije nacht. Twee 
dagen eerder werd daar ook ingebroken en kleingeld gestolen. De kerels beweren 
tijdens de controle terug te komen van een 16-jarige van het Eikelplein. Nog 
een 16-jarige van Tusvoort zou betrokken zijn. Uiteindelijk bekennen de jongens 
betrokkenheid bij 3 inbraken op de Zwarte Markt. De 2 minderjarige Looienaars  
bekennen slechts gedeeltelijk. Bij de huiszoekingen bij hen, wordt nochtans een 
behoorlijke hoeveelheid goederen van de Zwarte Markt terug gevonden. De 
Looienaars worden voorgeleid bij de jeugdrechter en krijgen huisarrest.

Via de politiekrant, het internet en persberichten werd  beroep 
gedaan op de individuele verantwoordelijkheid van  inwoners 

om hun woning optimaal te beveiligen. De ervaring 
leert immers dat inbrekers snel hun pogingen 

staken als het te moeilijk wordt een huis of een 
bedrijf binnen te dringen. De burger dient 

nog meer bewust gemaakt te worden 
van zijn eigen verantwoordelijkheid 

met betrekking tot 
preventie. Gerichte en 

(doelgroep)specifieke 
communicatie is 

hier aan de 
orde.



Bron: operationele info PZ BHT
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‘De politie houdt een oogje in het zeil.’

Eén van de maatregelen in de strijd tegen woninginbraken, betreft het door 
ons georganiseerde woningtoezicht.  

Als burger kan je bij de politie gratis woningtoezicht aanvragen. Dit betekent 
dat de interventieploegen of de wijkinspecteurs van de politiezone, op 
jouw vraag,  een oogje in het zeil houdt aan jouw woning gedurende de 
periode van jouw afwezigheid. Bij problemen  wordt de door u opgegeven 
contactpersoon gewaarschuwd om zo snel mogelijk de nodige maatregelen 
te kunnen treffen. 

In 2014 ontvingen wij 444 aanvragen voor woningtoezichten waarbij 811 
controles werden uitgevoerd. Naast woningtoezicht heeft de politiezone 
vooral ingezet op een intensievere gebiedsgerichtte werking waarbij een 
grotere algemene aanwezigheid van de lokale politie in de verschillende 
gebieden en wijken in onze zone voorop stond. 

Evolutie aantal aangevraagde woningtoezichten en aantal 
uitgevoerde controles
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‘Burgers houden een oogje in het zeil.’

Sociale controle door burgers zelf levert een niet te ontkennen bijdrage aan 
onze strijd tegen inbraken. 

Binnen onze zone werden ook een aantal diefstallen opgehelderd dankzij de 
alertheid van burgers. Op basis van de ontvangen informatie konden onze 
diensten sneller ingrijpen en misdadigers identificeren.

Woninginbraak
Bij een woninginbraak in de Beekstraat in Tessenderlo wordt het voertuig van 
de daders klemgezet door buurtbewoners. Drie mannen nemen de vlucht. Het 
voertuig is gehuurd  in Mortsel door  2 Albanezen met een waslijst achter hun 
naam. Het onderzoen werd verdergezet door de FGP Hasselt.

Diefstal uit voertuig
Een aantal inwoners uit Paal betrappen in februari een 26-jarige man uit 
Halen tijdens een mazoutdiefstal uit een kraan op een bouwwerf te Beringen, 
Paalsesteenweg. Hij was vergezeld van 2 anderen, die kunnen gaan lopen 
zijn. De Halenaar wijst zijn 2 gezellen aan.
Beiden ontkenden ondertussen  hun betrokkenheid. Telefonieonderzoek toont 
echter aan dat ze logen. Bovendien komt ook een Looienaar voor onder de 
mast. Hij werd ondertussen verhoord en geeft toe die nacht gebeld  te zijn om 
hen te komen oppikken in Paal, wat hij ook deed. Ter plaatse bekenden ze de 
feiten aan hem. 

‘Alertheid van burgers in combinatie met efficiënt optreden 
van de politie leidt tot resultaten.’



Evolutie aantal fietsdiefstallen

‘Ook fietsen waren het afgelopen jaar een gegeerd goedje.’ 

In de zone werden diverse fietsdiefstallen vastgesteld. De laatste jaren zijn vooral duurdere fietsen geliefkoosd bezit. 
De burger werd meermaals gesensibiliseerd via het gemeentemagazine en  de politiekrant. Door het in acht nemen van enkele eenvoudige tips kan een 
fietsdiefstal immers vaak voorkomen worden.

In 2014 telden we 152 fietsdiefstallen binnen onze politiezone.

Bron: operationele info PZ BHT
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SAMEN dienen een vuist te maken tegen inbraken. Een gefocuste en 
integrale aanpak, waarbij politie, partners, overheden, bedrijven en 
burgers ieder hun verantwoordelijkheid nemen en gezamenlijk tot een 
beleid komen om woninginbraken aan te pakken, dringt zich duidelijk op.
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Onze eerstelijnspolitie kent sinds 2014 ook een gebiedsgebonden indeling. 
Aan iedere groep werd een geografisch gebied gekoppeld waarbij iedere 
groep verantwoordelijk is voor de uitvoering van niet-tijdsgebonden 
toezichtsopdrachten.

Onder niet-tijdsgebonden toezichtsopdrachten verstaan we de opdrachten 
inzake overlast en verkeer die in een uitgestelde ‘periode’ kunnen worden 
uitgevoerd en waarvan de aanpak eerder kadert binnen een projectmatige 
benadering van de situatie.

Heel wat gebiedsgebonden opdrachten belangen ook de wijkinspecteurs 
aan.  Vlotte communicatie, overleg en informatiedoorstroming tussen de 
interventie- en wijkinspecteurs vormen hierbij een belangrijke basis. 

Om deze gebiedsgebonden aanpak een maximale kans te geven tot slagen 
werd het afgelopen jaar dan ook heel wat tijd geïnvesteerd in de optimalisatie 
van interne informatiestromen. 
De eerste fundamenten werden gelegd, verdere opvolging en uitbouw is 
noodzakelijk.

Gebiedsgebonden indeling:

Groep 1: Koersel en Beringen-Mijn
Groep 2: Paal en Beringen-Centrum
Groep 3: Ham en Beverlo
Groep 4: Tessenderlo

Gebiedsgebonden werking en  de strijd tegen overlast



Bron: operationele info PZ BHT
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‘Meer blauw, minder overlast,
minder overlast, meer plezier.’

Dankzij deze nieuwe organisatiestructuur kon de lokale politie ruimte 
vrijmaken om meer blauw op straat te krijgen: minder inspecteurs binnen en 
meer inspecteurs op het terrein. 
Concreet betekende dit:
• Het regelmatig organiseren van extra (gebiedsgebonden) patrouilles.
• Zich richten op specifieke probleemplaatsen (verkeer, drugs, 

hangjongeren,...) en de evolutie nauwgezet opvolgen.
• Waar mogelijk samenwerken met andere (politionele) partners.

De doorgedreven aanpak bleek efficiënt: de burgemeesters zijn  over het 
algemeen tevreden over de nieuwe aanpak en durven zelfs spreken over een 
vermindering van het aantal overlastplaatsen binnen hun gemeente.
Het zou weinig realistisch zijn hierbij te denken dat vanaf nu alle 
overlastproblemen van de baan zijn. Niet alles kan terzelfdertijd aangepakt 
worden, prioriteiten dienen uiteraard vastgelegd te worden. 

Een staaltje GGW
• In het voorjaar 2014 werden in de diverse dorpscentra extra GGW-

patrouilles voorzien: te voet, anoniem of met de combi. Deze gerichtte 
patrouilles resulteerden in minder signalen aan overlast door (hang)
jongeren. 

• In samenwerking met de diensten buurtwerking en infrastructuur van 
de gemeente Beringen werd constructief gezocht naar oplossingen in  
bepaalde wijken met hangjongeren, wat vaak samengaat met ge- 
luidsoverlast en drugsgebruik.

‘Drugs aanpakken.’

Niettegenstaande veelvuldige en doorgedreven acties blijft het aantal 
drugsdelicten over het algemeen toenemen. 
Een duidelijk oorzaak van deze toename is er niet. Mensen blijken 
tegenwoordig gewoon veel meer naar roesmiddelen te grijpen. 

Ook als bestuurder kunt u onderworpen worden aan een 
speekseltest bij een routinecontrole, een verkeersactie of een 
verkeersongeval. Regelmatige controles moeten op termijn 
leiden tot minder drugs in het verkeer

Evolutie aantal vaststellingen drugs in het verkeer
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‘Operationele ondersteuning.’

Softwarematig werden er heel wat inspanningen geleverd om 
informatiestromen te verbeteren en administratieve processen te 
vereenvoudigen.

Zo werd ondermeer een eigen programma opgezet om gebiedsgebonden 
toezichtsopdrachten efficiënter op te volgen. Het lokaal informatie 
kruispunt (LIK) is verantwoordelijk voor de optimalisatie en beheer van 
diverse operationele informatiestromen en vormt zowaar de centrale 
databank van het korps. 

Ook onze toepassing ‘Voorwaarden’ werd in een nieuw kleedje gestoken. 
Deze toepassing vormt een centraal punt waarin alle voorwaarden 
(V.O.V., probatievoorwaarden, beroepsverbod, electronisch toezicht, 
geïnterneerden op proef vrijgelaten, ...) worden bijgehouden.

Onze briefingtool ‘Infocop’ werd verder geoptimaliseerd in functie van de 
vernieuwde organisatie. Infocop is een interactieve briefingtool met een 
sterke focus op een informatiegestuurde politiezorg. Hierdoor is er een 
vlottere informatieoverdracht van dagelijkse politionele gegevens tussen 

Binnen de lokale recherche werd met man en macht gewerkt aan onderzoeken 
rond drugsdealers.  Dit zijn dossiers die een grotere capaciteit vragen naar 
wat onderzoek betreft. Wij willen hierin een kwalitatief product afleveren 
door zorg te besteden aan het voeren van een diepgaand onderzoek en het 
opstellen van kwalitatieve processen-verbaal. 

Anderzijds willen wij ook op korte 
termijn optreden inzake drug-
gebruik en kleinere lokale 
dossiers. Onze toezichts-
opdrachten spitsen zich 
regelmatig toe op overlast-
plaatsen waar drugs gedeald 
en/of gebruikt worden.  

‘Regelmatige
controles moeten op termijn 

leiden tot minder overlast.’
 

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal personen waartegen 
een aanvankelijk proces-verbaal werd opgesteld door onze diensten 
in 2014. Het betreft hier de door ons geïdentificeerde drugsgebruikers 
en drugsdealers van onze politiezone, evenals het aantal personen  
waartegen een  onderzoek heeft gelopen op vermoeden van het opzetten van een 
drugsplantage.

Aantal geïdentificeerde personen

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bezit/gebruik van drugs 116 181 212 139 143 102 94 178 245

Handel/verkoop van drugs 24 17 18 24 23 15 14 33 46

Teelt van drugs 1 6 7 4 10 14 12 15 10

Totaal 141 204 237 167 176 131 120 226 301



Politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo - jaarverslag 2014 - korpsrevue Pag. 17

‘Informatiegestuurde politiezorg’

Bovenstaande titel verklaart zichzelf. 
Politiezorg die gestuurd wordt door 
informatie. Informatie die de politie 
dagelijks haalt uit alle data die voor 
handen zijn (feiten, meldingen, 
interventies). Dit alles levert 
informatie op over veiligheid, 
de leefbaarheid, criminaliteit 
maar eveneens over onze eigen 
politiewerking. Deze informatie dient 
om de organisatie aan te sturen op 
strategisch, tactisch en operationeel 
vlak.

‘Technologie voor meer veiligheid.’

Technologie staat niet stil. Mee evolueren vraagt een inspanning maar 
resulteert anderzijds in meer veiligheid voor onze burgers.

Met de mobiele automatische nummerplaatlezer konden meer vaststellingen 
op het terrein gebeuren. Het toestel verzamelt automatisch een aantal data 
van voertuigen. Met behulp van het toestel worden verdachte en onveilige 
voertuigen gesignaleerd en opgevolgd.

‘Ook de aankoop van mobile office kadert in het actieplan ‘Meer blauw 
slimmer op straat.’

Mobile Office betreft het mobiel aanbieden van ISLP (Integrated System 
for Local Police) in de combi. Hierdoor kunnen onze inspecteurs een aantal 
administratieve handelingen, of opzoekingswerk,  sneller verwerken.
In 2014 werd een grondige behoeftebepaling en marktonderzoek uitgevoerd. 
In het voorjaar van 2015 staat de effectieve implementatie op het programma.

Er wordt ook uitgekeken naar de aankoop van een software voor AVL/APL-
positiebepaling. Door het opvolgen van positiebepalingen van de radio’s (via 
het CIC) kunnen wij dan, op periodieke basis, analyses trekken waardoor wij 
onze patrouilles beter kunnen aansturen. De voorstudies voor deze aankoop 

werden afgelopen jaar opgestart.
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Samen veilig op weg

Een doorgedreven samenwerking tussen onze verkeersdienst en onze 
gebiedsgebonden werking resulteerde in frequentere controles op de weg.

‘Het aantal letselongevallen in het verkeer steeg het afgelopen jaar met 10%. 
Ongevallen hebben nog al te vaak te maken met onaangepast rijgedrag van de 

bestuurder.’

Het is goed om de mensen bewust te maken van de gevaren van te snel 
rijden. Maar dat alleen is niet voldoende. Onze inspecteurs voeren een sterk 
handhavingsbeleid. Roekeloze chauffeurs worden uit het verkeer gehaald en 
zij controleren met flitstoestellen op snelheidsovertredingen. Dat is naast 
preventie een noodzaak om het aantal ongevallen te doen dalen.

Samen veilig op weg

Evolutie aantal letselongevallen in de politiezone

Bron: operationele info PZ BHT
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Evolutie aantal verkeersongevallen met vluchtmisdrijf
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Bron: operationele info PZ BHT

Resultaten uitgevoerde controles met bemande snelheidsmeter in 2014

Aantal controles Aantal gecontroleer-
de voertuigen

Aantal vastgestelde 
overtredingen % overtredingen

Beringen 338 145.771 8.640  5,92 %

Ham 126 36.220 4.416  12,19 %

Tessenderlo 185 78.353 7.110  9,07 %

Totaal 649 260.344 19.896  7,64 %

Resultaten uitgevoerde controles met onbemande camera’s (flitspalen) in 2014

Aantal uren
controle

Aantal ge-
controleerde 
voertuigen

Aantal over-
tredingen 
snelheid

Aantal over-
tredingen 
rood licht

% snelheid % rood licht

Tessenderlo
Sparrenweg 5.384 554.754 567 66 0.102 % 0,012 %

Beringen 
Koolmijnlaan 2.619 797.493 111 83 0,014 % 0,010 %

Beringen 
Kasteletsingel 8.259 2.553.832 2.361 238 0,092 % 0,009 %

Beringen 
Paalsesteenweg 1.317 471.344 72 55 0,015 % 0,012 %

Totaal 17.579 4.377.423 3.111 442 0,071 % 0,010 %

Het aantal verkeersongevallen met vluchtmisdrijf daal-
de binnen onze zone met 18% ten opzichte van vorig 
jaar. Dit is een positieve evolutie in vergelijking met de 
algemene stijgende tendens. 

Op het plegen van vluchtmisdrijf kunnen zware boetes 
staan.
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In 2014 werd onze verkeersdienst meer en meer geconfronteerd met 
mensen die rijden mits een rijverbod. In 2014 betrapte het politiekorps van 
Beringen/Ham/Tessenderlo maar liefst 38 personen met een motorvoertuig 
mits rijverbod. Een motorvoertuig besturen met rijverbod is strafbaar. Bij 
betrapping riskeert betrokkene een immobilisatie van zijn voertuig voor de 
duur van het rijverbod.

‘De laatste jaren wordt de lijst met inwoners die een verval van het recht 
tot sturen opgelopen hebben steeds langer.‘

Meer gereichte controles verhogen de pakkans. Maar ook het aantal 
personen die zich ondanks een rijverbod toch nog op de openbare weg 
begeven neemt gestaag toe. 

Ook frequente controles op GSM-gebruik in de wagen, drugsgebruik, 
alcoholgebruik, het correct gebruiken van kinderstoeltjes en het dragen van 
de gordel zijn onontbeerlijk om een veiligere verkeerssituatie te creëren.

Evolutie aantal vastgestelde inbreuken op gebruik van kinderzitjes en/of 
autogordel
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Evolutie afgenomen ademtesten

‘De verkeersdienst focust zich niet enkel op snelheidscontroles’

Bron: operationele info PZ BHT

‘Meer gerichte controles verhogen de pakkans.’
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	Tijdens de BOB-campagne december 2014 - januari 2015 werden 1.744 
ademtesten afgenomen. 

	1.687 bestuurders bleken ‘Safe’.

	16 bestuurders bliezen ‘Alarm’

	41 bestuurders bliezen ‘Positief’; bij 15 van hen werd het rijbewijs 
onmiddellijk ingetrokken.

	Tijdens deze BOB-campagne werden ook 13 bestuurders geverbaliseerd 
voor het reden onder invloed van drugs.

‘De nationale Bobcampagne bereikt elk jaar haar 
hoogtepunt in de eindejaarsperiode.’ 

Met allerlei feesten, recepties 
en etentjes op het programma 
durven nog steeds veel 
mensen met een 
glaasje 
op achter het stuur 
kruipen.

Naar jaarlijkse traditie organiseerde de 
politie van Beringen/ Ham/Tessenderlo 
in deze periode verschillende alcoholcontroles. Hierbij wordt niet enkel 
de overtreder bestraft, maar wordt de BOB meestal beloond met een 
Bobsleutelhanger.

‘Samen’ wil ook zeggen ‘samenwerken’. 
Door een nauwe samenwerking met de Lijn kan overlast en vaak agressie 
efficiënter aangepakt worden. Via de Lijn krijgt ons korps informatie uit diverse 
bronnen: camera’s in bussen, meldingen van chauffeurs of lijncontroleurs, 
begeleidend personeel of zelfs reizigers. Maar niet enkel overlastproblemen 
worden gemeld, ook verkeersproblemen. De Lijn verzamelt zo informatie 
voor 7.685 buurten in Vlaanderen en Brussel waar ze één of meerdere haltes 
heeft.

In juni meldde een busbestuurder dat hij een voertuig bemerkte waarvan de 
bestuurder zwaaide met een vuurwapen. Dit blijkt een 23-jarige uit Tessenderlo te 
zijn. Er was reeds info dat hij zou dealen. Hij wordt aan zijn woning opgewacht. Een 
21-jarige uit Beringen zat bij hem in zijn voertuig. Een BB gun wordt in het voertuig 
gevonden, evenals 44 gr weed. De Beringenaar geeft toe samen met de Looienaar en 
een 20-jarige uit Genk recent voor 1000 euro weed gekocht te hebben in Stein (NL). 
Het onderzoek loopt nog.

Een buschauffeur wordt in Beringen met een vuurwapen bedreigd door een jongeman. 
Er  was een tweede persoon bij aanwezig. Het minderjarige tweetal kan herkend 
worden via de beelden van een camera in de bus. Ze worden opgepakt en bekennen  
de feiten. Het blijkt te gaan om een BB gun. De zaak krijgt veel persaandacht. Het 
tweetal wordt voorgeleid. De bedreiger krijgt huisarrest.

Een buschauffeur stopt aan een halte in Beringen. Op dit moment komt een persoon 
de bus binnengestapt en begint in de bijzijn van de reizigers tegen de buschauffeur 
te schreeuwen. Even later wordt hij zelf fysiek agressief naar de chauffeur toe en 
haalt een mes tevoorschijn. Ook wanneer een tweede buschauffeur ter hulp komt 
blijft de persoon agressief reageren. De diensten van de politie worden automatisch 
verwittigd en de man wordt opgepakt. 
De verdachte stond onder invloed van drugs en werd veroordeeld voor de feiten.

Vanaf juni tot eind augustus liep de zomer Bobcampagne.

	Tijdens deze BOB-campagne werden 408 ademtesten afgenomen. 

	393 bestuurders bleken ‘Safe’.

	6 bestuurders bliezen ‘Alarm’

	9 bestuurders bliezen ‘Positief’; bij 1 van hen werd het rijbewijs 
onmiddellijk ingetrokken.

 ‘Samen veilig door veilig samen te werken’
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‘Veilig op weg naar school.’

In het kader van de actie ‘Veilig Schoolverkeer’ in september voerde ons 
korps een gerichte controle uit op de schoolbussen.
Naast een controle van de boorddocumenten en het rijbewijs dienden de 
buschauffeurs ook een ademtest af te leggen. Zij staan trouwens iedere dag 
in voor het vervoer van héél wat kinderen naar en van school. Veilig vervoer 
en verantwoord rijgedrag is immers belangrijk.

Mobiliteitspark 
Beringen

Mobiliteitspark 
Tessenderlo

Aantal scholen 16 9

Aantal klassen 239 183

Aantal annulaties 18 15

Aantal leerlingen 4.408 3.442

Aantal lesuren 221 140

Beringen Ham Tessenderlo Totaal

Aantal lagere scholen 15 3 6 24

Aantal klassen 77 12 25 114

Aantal leerlingen 1.178 221 838 2.237

Aantal lesuren 189 30 83 302

Verkeerseducatie op de mobiliteitsparken in 2014

Verkeerseducatie aan de lagere scholen in 2014

Verkeerseducatie bij kinderen blijft een noodzaak en behelst alle aspecten 
(kennis, vaardigheden en motivaties) die nodig zijn voor het bijbrengen van 
de voorwaarden voor een veilige verkeersdeelname.

Om de toestroom naar en van de scholen in goede banen te leiden voorzag 
de politie op de eerste schooldagen in september extra verkeerstoezicht 
aan de scholen op het grondgebied van Beringen/Ham/Tessenderlo.

‘ Leerkrachten en politie overleggen via het scholenprotocol.’

Maar ook middelbare scholen worden niet uit het oog verloren. Vaak krijgen 
zij te kampen met drugs op school, pesterijen of schoolverzuim.  Samen 
met de  scholenambtenaar van de politie en alle betrokken scholen wordt 
regelmatig overleg gepleegd om naar oplossingen te zoeken. 
In samenwerking met de medewerkers van de lokale recherches worden op 
vraag van de scholen drugscontroles georganiseerd.

‘De helft van de kinderen zijn bang in het verkeer.’ 

Een kind moet leren om zich veilig alleen in het verkeer te bewegen. Een 
goede verkeersopvoeding maakt een kind aandachtig en zelfzeker op de weg. 

Bron: operationele info PZ BHT
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De dienst jeugd en sociale politie komt in actie bij signalen over geweld binnen 
het gezin. Zij steunen de slachtoffers en zoeken naar oplossingen.

De bestrijding van intrafamiliaal geweld is niet altijd evident, het is vaak de 
meest onzichtbare vorm van geweld. 

In samenwerking met andere partners (hulpverleners, het parket en de 
provincie) participeert onze zone in het LINK –project (Limburgse Infrafamiliaal 
Geweld Keten). Binnen dit project krijgen gezinnen, waar veelvuldige 
politietussenkomsten vereist zijn, een ‘casus-regisseur’ toegewezen. De 
eerste resultaten van deze aanpak worden nu merkbaar: op langere termijn 
zijn er beduidend minder of zelfs geen politietussenkomsten vereist. Binnen 
deze probleemgezinnen wordt samen met de casus-regisseur gezocht naar 
oorzaken en oplossingen.

 ‘Een luisterend oor voor slachtoffers’
De lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo geeft om het lot van slachtoffers. 
Meer nog, er is een permanentiedienst die 24 op 24 uur klaarstaat om 
slachtoffers bij te staan: slachtoffers van geweld, slachtoffers van een 
ongeval,…
Een correcte houding en gepast inlevingsvermogen maken op dergelijke 
momenten het verschil voor de slachtoffers. Mensen die iets hebben 
meegemaakt voelen dat ze er niet alleen voor staan.
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De meest onzichtbare vorm van geweld: intrafamiliaal geweld (IFG)

Bron: operationele info PZ BHT
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De nieuwe organisatiestructuur, zoals deze in 2013 uitgetekend werd, kende 
zijn verdere inplementatie. 
Coaching van medewerkers, regelmatige evaluaties en bijsturingen vormden 
de rode leidraad doorheen het algemene managementgebeuren.

‘De eerstelijnspolitie, de spitsen van het korps.’
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De werking van de interventieploegen werd bijgestuurd. 
Uit diverse analyses bleek een betere (OGP-) ondersteuning op het terrein 
aangewezen. De nieuwe samenwerking met het CIC in Hasselt in combinatie 
met de verzelfstandiging van onze ploegen liet ons toe de taken in de 
meldkamer anders te verdelen. 
De hoofdinspecteur uit de meldkamer werd vrij gemaakt om meldingen, 
interventies en briefings van dichtbij op te volgen en zich meer met het 
échte terreinwerk bezig te houden. Een inspecteur neemt voortaan zijn 
plaats in om de meldkamer te bemannen. Enkel gedurende de nachtdienst 
wordt er gewerkt met een OGP van wacht die bereikbaar en terugroepbaar 
is.

De bezetting binnen de interventieploegen wordt bepaald in functie van 
werklast zoals die geanalyseerd werd op basis van de modules meldingen, 
interventies en afhandelingen van onze politiezone. 
Het korps van Beringen/Ham/Tessenderlo voorziet 7 dagen op 7 in volgende 
interventiecapaciteit:

• 06u00 - 14u00:  2 interventieploegen
• 14u00 - 22u00: 2 interventieploegen + 1 projectploeg
• 22u00 - 06u00: 1 interventieploeg + 1 projectploeg  
 (+ 1 interventieploeg HZ)

Eén korps, verschillende diensten



Politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo - jaarverslag 2014 - korpsrevue Pag. 25

De praktische invulling van de gebiedsgerichte (GGW) ploegen bleek niet 
altijd evident. Maar al te vaak dienden medewerkers ziektes of andere 
afwezigheden op te vangen om onze interventiepermanentie te verzekeren. 
Slechts 58% van de GGW-diensten kon ingevuld worden. 

En september werd een eerste bijsturing doorgevoerd waarbij het aantal 
GGW-medewerkers verkleinde van 12 naar 8 personen. Parallel werd een 
aangepaste dienstregeling voor deze ploegen doorgevoerd. 
In combinatie met een 5de inspecteur in de meldkamer, die afwezigheden 
kan opvangen, zou dit moeten resulteren in een grotere inzet van onze 
gebiedsgerichte ploegen.

Maar ook de sturing van deze ploegen werd gewijzigd. Onze GGW-ploegen 
werden in eerste instantie aangestuurd door het Lokaal Informatiekruispunt 
(LIK). In 2014 namen 4 hoofdinspecteurs deze specifieke rol op zich. Het 
optimaliseren van gebiedsgebonden opdrachten in vlotte samenwerking met 
de ploegen, de wijkinspecteurs en de medewerkers van onze lokale recherche 
vormt voor deze sleutelfiguren een heuse uitdaging.

‘Meer capaciteit dankzij samenwerking’

Op woensdag 1 oktober 2014 gingen de politiekorpsen van 
Beringen/Ham/Tessenderlo en Heusden-Zolder nauwer 
samenwerken. Hierdoor kwam, zonder enige meerkost, 
extra capaciteit vrij die kon ingezet worden op het terrein. 

De samenwerking met het korps van Heusden-Zolder omhelst enerzijds het 
leveren van wederzijdse steun bij niet uitstelbare interventies en anderzijds 
afspraken over het gebruik van het cellencomplex in Beringen.
Concreet wil dit zeggen dat de dienst 101 bij een oproep uit de gemeente 
Heusden-Zolder, waarbij dringende tussenkomst van de politie vereist is, 
een ploeg van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo kan langs sturen. 
Ook bij eenzelfde oproep uit de gemeenten Beringen, Ham of Tessenderlo 
bestaat de kans dat het korps van de zone Heusden-Zolder ingeschakeld 
wordt.

Om de operationele werking van het gebruik van het cellencomplex 
van de politiezone Heusden-Zolder te optimaliseren werd er ook een 
bijkomende regeling getroffen inzake het terbeschikking stellen van het 
cellencomplex in het hoofdcommissariaat in Beringen. Op afgesproken 
momenten kan het politiekorps van Heusden-Zolder hier gebruik van maken.  

Deze nieuwe overeenkomst betekent vooral een versterking van beide 
politieteams zonder  drastische wijzigingen in bestaande dienstregelingen. 
Ons korps beschikt zo over een grotere ondersteunende capaciteit en dit kan 
enkel de veiligheid van de inwoners van de gemeenten Beringen, Ham en 
Tessenderlo ten goede komen alsook die van de gemeente Heusden-Zolder. 

‘Eerstelijnzorg, continu verbeteren’
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Het administratief en logistiek personeel werd aangevuld met een com-
municatieconsulent. Deze trad op 1 september in dienst. 
De intern en externe communicatie vormt in iedere organisatie een con-
tinu aandachtspunt. Een bijzondere aandacht voor communicatie is dan 
ook zeker gerechtvaardigd gezien de recente wijzigingen binnen het korps.

De aanwerving van een consulent communicatie moet ons helpen belangrijke 
stappen te zetten in de verdere uitwerking van een goede interne en externe 
communicatiehuishouding. Deze communicatieopdracht was tot nu toe te 
versnipperd binnen het korps. Bovendien moest er ruimte voor gevonden 
worden binnen het eigen takenpakket. 
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Evolutie aantal personeelsleden

Operationeel personeel

1 hoofdcommissaris van politie (korpschef)

7 commissarissen van politie

16 hoofdinspecteurs

74 inspecteurs

Administratief en logistiek personeel

1 adviseur niveau A

7 consulenten niveau B

10 assistenten niveau C

1 bediende niveau D

1 vakman niveau D

Geen korps zonder mensen die elke dag op pad gaan. Onze organisatie tel-
de eind 2014 118 medewerkers waarvan 98 operationele personeelsleden 
en 20 administrieve en logistieke medewerkers.

Het operationeel basiskader werd in 2014 versterkt met 7 nieuwe 
inspecteurs. Het aantal officieren bleef status quo. 
4 collega’s bereikten de pensioengerechtigde leeftijd. 

Eind augustus werd ons korps geconfronteerd met het plots overlijden van 
een collega-hoofdinspecteur. 

Maar ook in de andere administratieve en ondersteunende diensten vormt 
de optimalisatie van bestaande procedures en instructies een continue uit-
daging en opdracht.

Eind 2014 kondigde zich een reorganisatie van de parketdiensten in Limburg 
aan. Deze reorganisatie zal vooral hun invloed op de wijze van opvolging van 
gerechtelijke dossiers bij onze medewerkers van het bureau informatie en 
planning.

De mensen die het doen

Bron: operationele info PZ BHT
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In het najaar deden de aangekondigde wijzigingen in het pensioenstelsel heel 
wat stof opwaaien. Niettegenstaande enkele stakingsaanzeggingen kwam de 
operationele dienstverlening niet in het gedrang.

‘Niet alleen mensen, ook middelen.’

Alles bij elkaar beschikt ons korps over 30 voertuigen. In 2014 werden 3 
voertuigen buiten dienst gesteld en werden 4 nieuwe voertuigen in gebruik 
genomen.  

Op vraag van de wijkinspecteurs werden 3 extra elektrische fietsen 
aangekocht. Dit brengt het totaal voor onze politiezone op 5. Aangezien het 
werkingsgebied van  onze inspecteurs in Beringen, Ham en Tessenderlo vrij 
uitgestrekt is vormt deze fiets voor hen hét vervoersmiddel bij uitstek. 

‘Te voet’ is vaak geen optie en een inspecteur op de bromfiets, met een helm 
op, of in de wagen kan nu éénmaal niet zo makkelijk rechtstreeks contact 

‘Investeren in bites en bytes.’

Ook op vlak van ICT investeerde het korps. Daarbij blijven we inzetten op 
verbetering en uitbreiding van de informatica om de werking van het 
personeel zo efficiënt mogelijk te maken. 
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Dankzij deze nieuwe toepassing kunnen politiemedewerkers vanuit de 
combi hetzelfde werk doen als op hun computer in het politiekantoor.

Via compacte en schokbestendige laptops in de interventievoertuigen 
krijgen onze politiemensen toegang tot het beveiligd politiesysteem. Onze 
inspecteurs op het terrein kunnen voortaan alle informatie raadplegen 
die ze ook ter beschikking hebben in het politiekantoor.

Het korps kan op deze manier niet alleen efficiënter en sneller werken, ook 
de dienstverlening aan de burger wordt hiermee naar een hoger niveau 

‘Oog voor opleiding, vorming, training en overleg.’Afgelopen jaar stonden ondermeer de omschakeling naar het 
besturingsysteem Windows 7 en de aankoop van het mobile officesysteem 

Onze personeelsdienst neemt de personeelsadministratie voor hun reken-
ing. Naast het opvolgen van de lonen zetten zij ondermeer ook opleiding-
sprogramma’s op touw en vormen zij een luisterend oor naar de dagelijkse 
zorgen van medewerkers.

De personeelsdienst nam afgelopen jaar actief deel aan diverse overlegmo-
menten in het kader van een optimalisatie van het regionaal opleidingsaan-
bod van het PLOT. Dit nieuwe aanbod staat op het programma vanaf 2015.

Ook de mogelijke wijzigingen in het toekomstig pensioenstelsel werden op 
de voet gevolgd. 

‘Veilig op het werk’

Binnen onze zone bestaat er geen aparte dienst voor preventie en bes-
cherming op het werk. De zone werkt hiervoor samen met ‘Interleuven’. 
De personeelsconsulent staat in als contactpersoon IDPBW en beschikt 
over een getuigschrift preventieadviseur niveau 3.

Het personeel is het kapitaal van ons korps. Elk arbeidsongeval is er één te 
veel.
De gevolgen van een ongeval wegen niet alleen op de medewerker zelf, 
maar ook op zijn directe omgeving en collega’s.
De arbaeidsongevallencijfers in 2014 scoorden weliswaar beter dan de 
voorgaande jaren. De frequentiegraad (= het aantal ongevallen van ons 
korps in functie van het totaal aantal gepresteerde uren door het korps 



gedurende één jaar) lag voor de helft lager dan in 2013 (22,52 t.o.v. 50,15 
in 2013).
Er werd geen enkel incident genoteerd van psychosociale aard.

De dienst IDPBW werd ook intensief betrokken bij het ‘mobile 
office-project’. Het nieuwe systeem werd volledig ingebouwd in de 
interventievoertuigen. Toestellen kan je niet zomaar inbouwen. Hiervoor 
werd meermaals overleg gepleegd met de preventieadviseur en de 
afgevaardigden van het CPBW. De ombouw van de combi’s staat hiermee 
niet enkel garant voor de eenvoudige hanteerbaarheid van de laptop. Zij 
houdt ook rekening met alle (wettelijke) veiligheidsaspecten in de combi. 
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‘Ook zonder stroom’

In het najaar kondigden zich mogelijke stroomonderbrekingen aan. Naar 
aanleiding van de beschadiging van een aantal reactoren in Tihange en Doel 
werkte de overheid een afschakelplan uit. Ook Beringen, Ham en Tessend-
erlo kwamen in dit plan aan bod. 
In overleg met de preventie- en operationele diensten werd in allerijl een 
noodplan opgemaakt.
Ook zonder stroom moeten wij de veiligheid kunnen blijven garanderen.

‘Goed verzekerd’

De politiezone werkte samen met de provincie Limburg om haar 
verzekeringsportefeuille te optimaliseren. Hierdoor slaagt ze er nu in om 
jaarlijks 41.500 EUR te besparen.

Eind 2013 werd een stuurgroep opgestart bestaande uit de afdelingschef 
van de centrale aankoopdienst van de provincie, de politiesecretarissen van 
de politiezones MidLim en Beringen/Ham/Tessenderlo en een consulent 
van een groot makelaarskantoor. Samen hebben ze in 2014 een analyse 
gemaakt van de verzekeringsportefeuille van al de Limburgse politiezones en 
vervolgens een marktbevraging georganiseerd voor het aangaan van 4-jarige 
contracten voor de polissen: arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid 
en rechtsbijstand, patrimonium (brand & elektronica) en voertuigen.

Het resultaat mag er zeker zijn. Naast een algemene verbetering van de 
polisvoorwaarden en een update van de contracten werd ook de kostprijs 
sterk gereduceerd. Voor al de Limburgse politiezones samen leidt dit tot een 
potentiële daling van de verzekeringskost met 20% oftewel 500.000 EUR per 
jaar. De politiezones kunnen nu ook samenwerken met het makelaarskantoor 
om hun verzekeringenportefeuille actief te beheren.
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De werking van de vriendenkring werd op een lager pitje geschakeld. 

In juni verzamelden onze medewerkers voor de jaarlijkse drink aan de 
Paalse plas. In ‘black & white’ kon deze activiteit op veel bijval rekenen.

In september namen ongeveer de helft van onze medewerkers deel aan de 
jaarlijkse sportdag. Onder een stralende zon kon iedereen genieten van een 
fiets- en wandelnamiddag.

De vriendenkring van ons korps Afkortingen

Black

White
&

ANPR:   Automatic Numberplate Recognition (automatische num- 
   merplaatherkenning)

APL:  Automatic personnel location

AVL:  Automatic vehicle location

CIC:  Informatie- en communicatiecentrum

CPBW:  Comité preventie en bescherming op het werk

FGP:  Federaal Gerechtelijke Politie

GGW:  Gebiedsgerichte werking

ICT:  Informatie- en communicatietechnologie

IDPBW: Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

ISLP:  Integrated System for Local Police

LIK:  Lokaal informatiekruispunt

LINK:  Limburgse Intrafamiliaal Geweld Keten

OBP:  Officier van bestuurlijke politie

OGP:  Officier van gerechtelijke politie

PLOT:  Provincie Limburg opleiding en training

Seveso: Seveso is een stadje in Noord-Italië, dat bekend is vanwege 
  een chemische ramp in juli 1976

V.O.V.:  Vrij onder voorwaarden

ZVP:  Zonaal Veiligheidsplan






