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VOORWOORD 

Voor u ligt een volgende editie van ons jaarverslag. Wat had het jaar 2018 voor onze politiezone  

Bilzen-Hoeselt-Riemst in petto en welke waren onze belangrijkste realisaties? 

In 2018 werden verschillende samenwerkingsverbanden afgesloten met diverse partners. Door de 

verschillende protocollen op vlak van veiligheid en bijstand alsook op vlak van informatie-uitwisseling 

konden kennis en expertise uitgewisseld worden. Onontbeerlijk om tot innovatieve en duurzame 

oplossingen te komen! 

Net zoals in de voorbije jaren investeerden we het afgelopen jaar ook in de verkeersveiligheid van 

onze inwoners en de interne veiligheid, het comfort en welzijn van onze medewerkers. De veiligheid 

en het welzijn van onze inwoners en medewerkers zijn cruciale factoren in het doen welslagen van 

één van onze doelstellingen: wederzijds respect, samen streven naar een veilige omgeving. 

In 2018 werkten we ook gerichter op de lokale fenomenen drugsoverlast en drugsdoorvoer. Het aantal 

opgestelde processen-verbaal wegens het aantreffen van drugs steeg dan ook opmerkelijk.  

Onze inzet om het aantal woninginbraken in te perken werd wederom beloond. Het voorgaande jaar 

resulteerde opnieuw in een daling van het aantal effectieve woninginbraken. 

Wij bedanken graag onze partners en medewerkers voor de fijne samenwerking en de mooie 

verwezenlijkingen van het afgelopen jaar! 

De geboekte resultaten in 2018 en zoveel meer leest u hierna. 

Veel leesplezier! 
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Mark Vos Werner Raskin Frieda Brepoels  Dirk Claes 

Burgemeester Riemst Burgemeester Hoeselt Burgemeester Bilzen     Korpschef 

Voorzitter politiezone 

Bilzen-Hoeselt-Riemst 



POLITIECOLLEGE EN –RAAD 

Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de 

gemeenten die de meergemeentezone vormen. Het beheer en de 

organisatie van het lokale politiekorps zijn in handen van het 

politiecollege.  Zij oefenen onder meer het gezag uit over het korps en de 

korpschef, kunnen tuchtsancties opleggen en doen aankopen en 

aanbestedingen.  

In 2018 was het politiecollege samengesteld uit Frieda Brepoels 

(burgemeester Bilzen), Werner Raskin (burgemeester Hoeselt), Mark Vos 

(burgemeester Riemst), Dirk Claes (korpschef) en Frieda Kempeners 

(secretaris).  Het politiecollege kwam twaalf keer samen. 

Het voorzitterschap werd waargenomen door Frieda Brepoels.  

Bevoegdheden inzake begroting, personeelsformatie en benoemingen 

zijn toebedeeld aan de politieraad. In de politieraad zetelen 

vertegenwoordigers van elke gemeente van de zone. In 2018 is de 

politieraad vier keer samengekomen.  

 

 

LEDEN POLITIERAAD 

 

 

 

 

Nico Bijnens 

Emile Degrève 

Stefan Jans 

Veronik Moesen 

François Nelissen 

Annick Ponthier 

Willy Reynders 

Johan Sauwens 

Veerle Schabregs 

Fons Caubergh 

Ann Thijs  

 

Wendy Bollen 

Walter Callebaut 

Johan Schoefs  

 

Peter Neven 

Davy Renkens 

Jo Ruyters 

Anja Slangen 

Ludwig Stevens  
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VERKEERSVEILIGHEID 
PRIORITEITEN 

In de verschillende 
politiezones wordt 
zesjaarlijks een 
beleidsdocument 
opgesteld, het zogenaamde 
zonaal veiligheidsplan 
(ZVP). Hierin worden de 
prioritaire doelstellingen 
van iedere zone vastgelegd. 
Iedere politiezone dient bij 
de opstelling ervan rekening 
te houden met het 
nationaal veiligheidsplan 
(NVP). 

Op 07/06/2016 werd het 
nieuwe NVP (2016-2019) 
door de ministers van 
Binnenlandse Zaken en 
Justitie voorgesteld. Het 
lopende ZVP werd hierop 
afgestemd d.m.v. een 
addendum. 

Ondertussen is de duur van 
de zonale 
veiligheidsplannen door een 
wetswijziging verlengd met 
twee jaar, dus van vier naar 
zes jaar. Concreet betekent 
dit dat de huidige 
goedgekeurde ZVP’s lopen 
tot en met 2019. 

De prioritaire 
doelstellingen voor onze 
politiezone zijn: 

 woninginbraken; 

 overlast door 
drugstrafiek indijken; 

 verkeersveiligheid in al 
zijn aspecten.   

4 

“Wanneer we dieper ingaan op de verzwarende 

omstandigheden bij de letselongevallen, stellen 

we een opmerkelijke daling vast.” 

Na een sterke daling van 23% in 2017, steeg het aantal letselongevallen 

(ongevallen met lichamelijk letsel én ongevallen met dodelijke afloop) in 

2018 opnieuw met 17,6%. 

Helaas telden we ook meer verkeersslachtoffers: 164 ten opzichte van 

148 slachtoffers in 2017 (een stijging van 10,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder verzwarende omstandigheden verstaan we: alcohol, drugs/

medicatie en vluchtmisdrijf. De verschillende verkeersacties, waaronder 

de alcoholacties, die op ons grondgebied georganiseerd werden, misten 

hun effect duidelijk niet: een daling van de verzwarende omstandigheden 

bij letselongevallen met maar liefst 58,62% !  

Een ongeval of aanrijding is spijtig genoeg niet altijd te vermijden. Maar 

net zoals in de voorgaande jaren deed de politiezone ook in 2018 enkele 

investeringen om o.a. de verkeersveiligheid te verhogen (zie hoofdstuk 

‘investeringen’). 



RIJVAARDIGHEIDSCURSUSSEN 

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat rijvaardigheid iedereen aanbelangt, 

financierden wij naar jaarlijkse gewoonte de rijvaardigheidscursussen. De 

organisatie lag bij de gemeenten zelf.  

Tijdens de cursus worden niet enkel tips aangereikt om veilig te rijden, 

ook geven we duiding over het begrip ‘beginnend bestuurder’ en over 

fenomenen als ‘snelheid’ en ‘rijden onder invloed van alcohol en/of 

drugs’. Op een professioneel uitgerust parcours worden verschillende 

weersomstandigheden gesimuleerd zodat men leert gepast te reageren. 

De rijvaardigheidscursus is opgebouwd uit een theoretisch en een  

praktisch gedeelte. Kortom, een leerrijke afwisseling tussen educatie, 

participatie en animatie.  

In 2018 vond de cursus enkel plaats in Riemst. Op 6 en 7 oktober namen 

in totaal 81 bestuurders deel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de gewone verkeersmeldingen (parkeren, snelheid, …) werden er in 

2018 ruim 300 specifieke vragen behandeld. Deze vragen zijn afkomstig 

van zowel gewestelijke als gemeentelijke overheden, burgers, politici, 

studiebureaus, …  Er werd desgevallend een onderzoek ingesteld (bv. 

verkeerstelling, parkeeronderzoek, …), een ongevallenanalyse uitgevoerd 

(bv. cijfergegevens i.v.m. nieuwe ontwikkelingen/ bouwprojecten) of een 

specifiek advies gegeven (bv. plaatsen van vaste verkeerssignalisatie, 

uitleg wetgeving, …).  

VERKEERSVORMINGS– 

KLASSEN: JONGEREN 

VERANTWOORDELIJK 

MAKEN VOOR HUN 

EIGEN OVERTREDING 

Voor minderjarige 

overtreders  

die een verkeersinbreuk 

begaan, wordt een 

verkeersvormingsklas 

voorzien. Naast het 

educatieve aspect, is het 

ook een sanctie. Met 

verkeersvormingsklassen 

wordt getracht de 

overtreder meer bewust te 

maken van zijn onveilig 

gedrag. De ouders, als 

burgerrechtelijke 

aansprakelijke, dienen in dit 

geval geen geldboete te 

betalen.  

In 2018 organiseerde de 

verkeersdienst drie 

verkeersvormingsklassen en 

dit op: 

 18 april 

 2 mei 

 17 oktober 

In totaal namen er 58 

jongeren deel. 
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VERKEERSWERKING IN DE BREDE ZIN 



INVESTEREN IN DE VEILIGHEID VAN DE LOKALE JEUGD 

De voorbije jaren investeerden we al in de zichtbaarheid van de 

schoolgaande jeugd door de aankoop van fluohesjes. In 2018 gingen we 

een stapje verder en schonken we veiligheidshesjes aan de jeugddiensten 

van de drie gemeenten, die deze op hun beurt uitlenen aan sportclubs, 

jeugdverenigingen en alle andere verenigingen die activiteiten op de 

openbare weg organiseren voor -18-jarigen.  

We financierden de hesjes vanuit het verkeersveiligheidsfonds, dat is 

samengesteld uit een deel van de geïnde verkeersboetes. Met die 

federale dotatie kunnen we mooie initiatieven steunen. En daar is de 

aankoop van verkeershesjes zeker een goed voorbeeld van. 

In 2018 verdeelde de politiezone maar liefst 530 exemplaren, voor een 

totaalbedrag van 1.716 euro.  

 

 

36 GEMACHTIGD 

OPZICHTERS BEHALEN 

GETUIGSCHRIFT 

Op 13 september 2018 

behaalden in Bilzen 36 

kandidaten een 

getuigschrift gemachtigd 

opzichter.  

De gemachtigde opzichters 

mogen groepen helpen op 

de weg naar en van school, 

aan de schoolpoort en bij 

andere activiteiten. Zo 

mogen ze onder andere het 

verkeer stilleggen om 

groepen kinderen, 

scholieren, bejaarden of 

personen met een handicap 

te laten oversteken.  

De gemachtigd opzichter 

herken je aan zijn 

uitrusting, die bestaat uit 

een band met horizontaal 

de nationale kleuren en, in 

zwarte letters op de gele 

strook, de naam van de 

gemeente. Ze moeten ook 

een seingeversbord (C3) bij 

zich hebben om het verkeer 

stil te leggen.  
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“De verkeershesjes verhogen de zichtbaarheid in het 
verkeer. Het project past in ons verkeersactieplan 
waarin de hoofddoelstelling het verminderen van 
het aantal letselongevallen is.” 



PROVINCIAAL GECOÖRDINEERDE THEMA-ACTIE 

Van 8 tot en met 12 januari participeerden we aan de provinciaal 

gecoördineerde thema-actie “Verlichting—zwakke weggebruikers/

bromfietsers”.  

Herfst en winter staan in België gelijk aan donkere dagen, vaak in 

combinatie met grillig regenachtig weer. Fietsverlichting is niet alleen 

belangrijk om zelf goed te kunnen zien waar je fietst, maar vooral ook om 

gezien te worden. 8 op de 10 jongeren dragen bovendien zelden of nooit 

fluorescerende of reflecterende accessoires op de fiets. Dat heeft wellicht 

te maken met het feit dat de meeste jongeren liever ‘cool’ zijn dan 

zichtbaar.  

Tijdens de actieweek schonk ook onze politiezone extra aandacht aan de 

zichtbaarheid van fietsers en bromfietsers in het verkeer. Op 8 en 11 

januari werden controles uitgevoerd in het centrum van Bilzen. In totaal 

kregen 32 fietsers, wiens verlichting niet in orde bleek, een ‘jongeren-pv’ 

en de hieraan gekoppelde verkeersvormingsklas (zie p. 5). Zij werden 

uitgenodigd om op een woensdagnamiddag deel te nemen aan een 

cursus verkeerswetgeving. Het parket engageerde zich om de in het 

kader van de actie opgestelde processen-verbaal prioritair te behandelen.  

 

PERIODIEKE 

CONTROLES 

Op regelmatige tijdstippen 

worden klassieke 

verkeersacties met of 

zonder interceptie 

georganiseerd, net als 

alcoholcontroles, 

snelheidscontroles en 

controles op zwaar vervoer.  

Sommige van deze 

controles gebeuren in 

samenwerking met de 

Douane. De mobiele ANPR-

camera is hierbij een handig 

hulpmiddel.   

Daarnaast besteden we de 

nodige aandacht aan 

controles op sluipverkeer 

en roodlichtnegatie.  
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CROSSBORDER TRAFFIC, DE VEREENVOUDIGING VAN 

VERKEERSBOETES 

Door een samenwerking tussen de FOD Justitie, de Federale Politie en de 

FOD Mobiliteit kunnen verkeersboetes sinds 2018 gemakkelijker geïnd 

worden, ook voor buitenlandse overtreders.  

Voorheen stelde de politie een proces-verbaal op, printte het document 

en stak het in enveloppen. Dat proces wordt nu uitbesteed aan Bpost. De 

administratieve werklast van de politie wordt hierdoor teruggedrongen 

waardoor wij ons op onze kerntaken kunnen concentreren.  

Waar overtreders voorheen een dubbele zending ontvingen, eerst een 

schrijven van de politiezone die de overtreding vaststelde en nadien een 

schrijven van Bpost met verzoek te betalen, ontvangt men nu nog één 

schrijven van Bpost, nl. het proces-verbaal met het verzoek de boete te 

betalen.  

Bij eventuele vragen kan men terecht bij het callcenter, opgericht door 

Bpost. Het callcenter is telefonisch bereikbaar of via de website 

www.verkeersboeten.be. Via de website kunnen overtreders hun dossier 

raadplegen en hun betaling uitvoeren. Ook het betwisten van het proces-

verbaal kan via deze weg.  

 

VERKEERSEDUCATIE 

OP DIVERSE NIVEAUS 

Verkeersregels zijn vaak 

ingewikkeld en veranderen 

regelmatig. Daarom 

hechten wij veel belang aan 

het voorzien van 

verkeersopleidingen aan 

verschillende doelgroepen: 

 Uiteenzettingen in 

scholen; 

 Opfrissingscursus  aan 

senioren te Riemst over 

de wegcode, met focus 

op veilig fietsen en 

wandelen; 

 Opfrissingscursus aan 

senioren te Riemst over 

de wegcode, met focus 

op autobestuurders ;  

 Opfrissingscursus 

wegcode aan de KVLV 

van Membruggen. 
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DRUGS 

De lokale drugsoverlast en drugsdoorvoer blijven problematische 

fenomenen. In 2018 heeft het overlastteam zich dan ook vooral hierop 

toegespitst.  

Het overlastteam werkte hierbij o.a. samen met andere interne diensten 

zoals de wijkdienst en de recherche.  Zo werden alle onderzoeken en 

observaties inzake plantages en labo’s uitgevoerd door de lokale 

recherche. De wijkagenten werden op hun beurt dan weer betrokken in 

het onderzoek naar dealers.  

Opmerkelijk is dat het fenomeen ‘drugsdoorvoer’ erg is afgenomen in de 

afgelopen jaren. Dit is o.a. het resultaat van de herhaaldelijke controles 

aan de grensovergangen.  

De resultaten voor 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het afgelopen jaar werden minstens 5 ‘Etoile-acties’ uitgevoerd in 

samenwerking met de Nederlandse collega’s en het Interventiekorps 

Limburg, maar ook met de collega’s van aangrenzende politiezones. Zo 

werden zowel in Nederland als in de politiezones Lanaken-

Maasmechelen, Voeren en onze politiezone acties gevoerd. 

 

De samenwerking met het DOEN-team blijft  vlot  lopen en werpt ook 

regelmatig zijn vruchten af. De grensoverschrijdende aanpak zorgt ervoor 

dat criminelen zich niet meer straffeloos weten van het ogenblik dat zij 

de grens oversteken. Ook op gebied van informatie-uitwisseling blijkt de 

samenwerking een goede zet. 

‘DRUGSWERKGROEP’ 

OMGEDOOPT TOT 

‘OVERLASTTEAM’ 

De drugswerkgroep zoals 

wij deze al enkele jaren 

kenden, werd in 2018 

omgedoopt tot een 

‘overlastteam’.  

De kortetermijnacties die 

georganiseerd worden, 

beperken zich niet enkel 

meer tot de aanpak van 

drugs op hangplekken en op 

plaatsen waar drugs 

gedeald worden maar 

focussen op overlast in het 

algemeen.  

De basisopdrachten van het 

overlastteam bestaan uit: 

 controleren van 

hangplekken; 

 aanpakken van 

drugsoverlast (eigen 

gebruik en lokale 

dealers); 

 verlenen van bijstand 

aan andere diensten; 

 controleren van cafés. 
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SAMENWERKING DOEN-TEAM POLITIE MAASTRICHT 
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GEZAMENLIJKE TRAINING MET POLITIE MAASTRICHT  

In december 2016 vond een eerste gezamenlijke training plaats met de 

Maastrichtse collega’s. De training ging door op Belgisch grondgebied. 

Deze dag was erg leerzaam en werd als positief ervaren. Het was dan ook 

de bedoeling om dergelijke trainingen meermaals te organiseren met als 

doel elkaars werkwijzen en procedures te leren kennen en samen te 

trainen in het kader van de gemengde patrouilles. 

Een tweede training werd dan ook georganiseerd op 14 december 2018   

maar ditmaal op Nederlands grondgebied (Kerkrade). Hier trainden 7 

leden van ons overlastteam samen met enkele collega’s van de 

politiezone Lanaken-Maasmechelen en de Maastrichtse collega’s.  

 

Tijdens de zonale veiligheidsraad van 24 oktober 2015 vroeg de 

procureur des Konings aandacht voor het drugsgebruik tijdens 

evenementen. Daarom werd ook in 2018 op elk muziekevenement waar 

jongeren aanwezig zijn, minstens één ploeg van het overlastteam in 

burger ingezet.   

In 2018 hebben we bij verschillende evenementen één of twee anonieme 

ploegen ingezet. Verder werd elke zaterdag een piekploeg  van de 

recherche voorzien voor controle en toezicht in het uitgaansleven.  

 

DRUGSCONTROLES IN 

SCHOLEN 

In 2018 werden er op 2 

momenten drugscontroles 

in scholen gehouden: 

 Drugscontrole in IKSO 

 Hoeselt 

In totaal werden,  in 

samenwerking met 2 

drughondgeleiders, 120 

leerlingen uit 6 klassen 

gecontroleerd. Er werden 

geen drugs aangetroffen bij 

de leerlingen. Ook de 

controles van de klassen, 

wc’s, vuilnisbakken en 

speelplaats leverden niets 

op.  

 Drugscontrole Heilig Graf 

 Bilzen 

De bagage van de leerlingen 

die op schoolreis naar Italië 

vertrokken, werd 

gecontroleerd op drugs. Wij 

kregen hiervoor bijstand 

van 2 Federale 

drughondgeleiders. De 

controles resulteerden 

negatief. 
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DRUGS TIJDENS EVENEMENTEN 



 

M.E.G.A. staat voor Mijn Eigen Goed Antwoord en is een lessenreeks 

voor leerlingen van het laatste jaar basisonderwijs, waarin hen sociale 

vaardigheden worden aangeleerd op vlak van assertiviteit. Het 

M.E.G.A.-lessenpakket is een geïntegreerd lessenpakket, uitgewerkt 

door CLB, scholen en politie, bestaande uit 10 lessen die de nodige 

vaardigheden moeten geven aan het kind om assertief te zijn wanneer 

hem/haar in het middelbaar onderwijs alcohol, tabak of drugs worden 

aangeboden.  

Om de M.E.G.A.-lessen af te sluiten, gaan de jongeren naar een 

toneelstuk waar de leerstof gerecapituleerd wordt en/of wordt er een 

drugs- en alcoholvrije jongerenfuif georganiseerd. 

In onze politiezone zijn zeven personen actief in het M.E.G.A.-project. 

Eén van hen is een gepensioneerde collega die zich op vrijwillige basis 

inzet. De geleverde inspanningen voor het schooljaar 2017-2018 zijn 

hieronder weergegeven.  
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M.E.G.A.: MIJN EIGEN GOED ANTWOORD 

 
Aantal 
klassen 

Aantal 
leerlingen 

Aantal 
uren 

Afsluiter 

Bilzen 20 380 
Toneelstuk met 
opname van een 

muziekclip 

250 

Hoeselt 2 40 
Toneelstuk met 
opname van een 

muziekclip 

Riemst 9 135 30 Mega-fuif 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLs4CA4ZHcAhUnsKQKHblHBpkQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.lokalepolitie.be%2F5412%2Fover-ons%2Fprojecten-1%2Fmega&psig=AOvVaw0N35O_xZlQjar51mdHnZ_L&ust=15312167337
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLs4CA4ZHcAhUnsKQKHblHBpkQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.lokalepolitie.be%2F5427%2Fover-ons%2Fprojecten%2Fmega&psig=AOvVaw0N35O_xZlQjar51mdHnZ_L&ust=1531216733784


WONINGINBRAKEN 

In 2018 noteerden we in onze politiezone 191 woninginbraken, een 

daling van 8% ten opzichte van 2017. Hoewel elke inbraak één te veel is, 

is dit een cijfer waar we trots op mogen zijn. We noteerden hiermee 

namelijk het laagst aantal woninginbraken sinds 2012 en zetten de 

dalende trend van de afgelopen jaren verder.  

De arrestatie van enkele inbrekersbendes, de verdere uitbouw en 

optimalisatie van ons ANPR-cameraschild en WhatsAppnetwerken dragen  

vanzelfsprekend bij tot het verwezenlijken van dit mooie resultaat.  

 

 

 

SITUERING T.O.V. HET 

PROVINCIALE 

GEMIDDELDE 

Wanneer wij het aantal 

feiten van woninginbraken 

in onze zone vergelijken 

met de ons omliggende 

zones, valt het op dat 

Hoeselt, ondanks een daling 

in het aantal feiten, nog 

steeds licht boven het 

provinciale gemiddelde 

scoort.  

In Riemst blijft de dalende 

trend zich doorzetten 

waardoor de gemeente 

steeds beter scoort ten 

opzichte van de provinciale 

graad.  

Bilzen is na de daling in 

2017 opnieuw licht 

gestegen maar scoort nog 

steeds beter dan het 

provinciaal gemiddelde.  

Bron: analyse CSD—Federale 

Politie 
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(Bron: ISLP) 



1 DAG NIET 

Naar aanleiding van de nationale actie tegen 

woninginbraken, werd er in onze politiezone extra 

aandacht aan dit fenomeen besteed op 26 

oktober. Er werd samengewerkt met de collega’s 

van de politie Voeren. Tussen 15u00 en 22u30 

werden controles uitgevoerd op het grondgebied 

van de beide zones. In totaal werden 41 

voertuigen en 60 personen gecontroleerd. 

Tijdens deze controleactie werden 2 drugsdealers gearresteerd. Tijdens 

de arrestatie waren ze in het bezit van meer dan 30 gram speed in 

poedervorm en 320 ml speed in vloeibare vorm.  

Daarnaast werden 4 processen-verbaal voor het bezit van 

gebruikershoeveelheden drugs opgesteld en 3 onmiddellijke inningen 

voor verkeersinbreuken.  

 

 

 

 

Intussen zijn er in onze politiezone verschillende 

buurtpreventienetwerken actief. Als politiezone participeren wij om 

organisatorische redenen niet aan deze WhatsAppgroepen maar 

uiteraard juichen wij het bestaan ervan toe. Dit burgerinitiatief en de 

politie hebben immers hetzelfde doel, nl. het waken over en het werken 

aan een veilige politiezone.  

CONTROLEACTIE TER 

PREVENTIE VAN 

WONINGINBRAKEN 

Op 11 december werd een 

controleactie ter preventie 

van woninginbraken op het 

hele grondgebied van de 

politiezone georganiseerd.  

In totaal werden 21 

voertuigen en 23 personen 

gecontroleerd.  

Tijdens de uren van de actie 

werden geen inbraken 

gepleegd.  

 

 

AANVRAGEN 

VAKANTIETOEZICHTEN 

 Bilzen: 123 aanvragen 

waarvan 117 adressen 1 

of meer keren 

gecontroleerd werden. 

 Hoeselt: 44 aanvragen 

waarvan 42 adressen 1 of 

meer keren 

gecontroleerd werden. 

 Riemst: 88 aanvragen 

waarvan 84 adressen 1 of 

meer keren 

gecontroleerd werden. 
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“Geen woninginbraken tijdens actie ‘1 dag 
niet’.” 

WHATSAPPBUURTPREVENTIE 



ENKELE SUCCESSEN 

16/02: Heterdaad woninginbraak op de Klaphoekstraat in Hoeselt. Wanneer de bewoners thuis komen, 
springen 2 daders vanuit het badkamerraam op hun voertuig, waarna ze naar de straat lopen en daar 
de vlucht nemen in een voertuig dat wegrijdt in de richting van de Nieuwe Baan. Aangezien er 
schoeiselsporen op het dak en de motorkap van het voertuig staan, komt de lokale recherche ter 
plaatse voor de sporenopname. De woning werd niet betreden maar er zijn wel braaksporen zichtbaar. 
Aan de Federale Politie wordt gevraagd om een robottekenaar te laten komen. Het onderzoek werd 
ondertussen afgerond door de Federale Gerechtelijke Politie, met als resultaat 5 
aanhoudingen/veroordelingen en twee verbeurdverklaarde voertuigen. 
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21/08: Verdachte bekent woninginbraken op de Klein Lafeltstraat in Riemst d.d. 09/03. In het bijzijn van 

de Nederlandse collega’s wordt de verdachte van de 3 woninginbraken verhoord in de gevangenis van 

Sittard. Dit gebeurt in opdracht van het parket Limburg. Tijdens het verhoor gaat de verdachte over tot 

volledige bekentenissen. De verdachte werd op 14/03 in Nederland gearresteerd toen hij zich 

verplaatste met een gestolen voertuig, dat door onze eenheid geseind werd. In dit voertuig werden 

verschillende voorwerpen aangetroffen die afkomstig waren van de diefstallen in de Klein Lafeltstraat.  

09/09: Heterdaad woninginbraak op de Stijn Streuvelslaan in Hoeselt. De eigenaar van de woning ziet 

een persoon aan een vliegenraam knoeien. Een 2de verdachte houdt zich schuil achter een 

bestelwagen. Wanneer ze zien dat de eigenaar hen opgemerkt heeft, proberen ze te vluchten. Onze 

mensen kunnen 1 verdachte aantreffen op de Acacialaan. Deze staat wankel op zijn benen en heeft 

geen enkel besef van tijd of ruimte. De 22-jarige man wordt gearresteerd. De 2de verdachte, die al 

voorbij de toegangsdeur van de trappenhal van het appartementsgebouw is, wordt ook gesommeerd 

om naar buiten te komen. De 25-jarige man, die op locatie woont, wordt ook gearresteerd. Hij is gekend 

bij onze diensten. De 1ste verdachte wordt, na verhoor, voorgeleid en opgesloten in de gevangenis. De 

2de verdachte mag na verhoor beschikken. 

20/11: Aantreffen van een gestolen voertuig op de Europalaan in Hoeselt. Er wordt een controle 

uitgevoerd naar aanleiding van overlast door hangjongeren aan het cultureel centrum Ter Kommen in 

Hoeselt. Een man wandelt weg van een voertuig bij het opmerken van het dienstvoertuig. Hij beweert 

een Duitser te zijn maar kan geen identiteitsdocumenten voorleggen en kan geen verklaring geven voor 

zijn aanwezigheid daar. Het slot van het voertuig in de nabijheid van de man ontbreekt. Tijdens de 

fouille treffen onze mensen een GSM-toestel en zwarte werkhandschoenen aan. De verdachte wordt 

geboeid en in het dienstvoertuig gezet. Het voertuig blijkt recent gestolen te zijn in de PZ Beringen-Ham-

Tessenderlo. De verdachte wordt verhoord, voorgeleid bij de onderzoeksrechter, aangehouden en 

opgesloten in de gevangenis. Later vernemen wij van de federale gerechtelijke politie dat de man deel 

uitmaakt van een internationale dievenbende. 



INTERNE WERKING 

Om de veiligheid van de politiemensen in het onthaalpunt te Hoeselt te 

verbeteren, werden in afwachting van infrastructurele maatregelen, 

volgende initiatieven genomen:  

 de openingsuren werden tijdelijk beperkt tot maandagnamiddag 

(13u00-19u00) en donderdagvoormiddag (09u00-12u00); 

 er werden steeds 2 politiemensen voorzien tijdens de openingsuren. 

 

Als voortdurend evoluerende organisatie, 

streven wij er naar ook de interne werking 

steeds te optimaliseren en bij te sturen waar 

nodig. Omdat het opstellen van de 

dienstplanning voor de groep Noodhulp & 

Project vaak een waar huzarenstukje is, 

gingen we in 2018 op zoek naar een manier 

om dit systeem te vereenvoudigen. De 

dienstplanning wordt sindsdien opgemaakt volgens een vast, weerkerend 

stramien. Dit blijkt niet enkel een vereenvoudiging voor de dienstplanner 

te zijn maar biedt ook meer regelmaat voor de personeelsleden.  

 

INSPECTIEOPDRACHT 

AIG 

Eén van de voornaamste 

taken van de Algemene 

Inspectie bestaat erin de 

werking van de 

politiediensten te 

inspecteren.  

In 2018 planden zij in onze 

politiezone twee 

inspectieopdrachten, nl.: 

 Inspectie betreffende 

de bewaring van 

wapens in de 

politiekantoren. Tijdens 

deze inspectie werd 

vooral aandacht 

besteed aan het veilig 

opbergen van de 

dienstwapens, evenals 

aan de beveiliging van 

de gebouwen en aan 

een aantal processen 

die in het kader van het 

dragen van 

dienstwapens 

voorhanden moeten 

zijn. 

 Inspectie betreffende 

de opleiding en training 

in geweldsbeheersing, 

met specifieke 

aandacht voor het 

optreden bij AMOK-

incidenten.  
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SAMENWERKINGSVERBANDEN 

Als politiezone werken wij samen met diverse partners. Veiligheid is 

immers een gedeelde zorg. Daarvoor slaan we niet enkel de handen in 

elkaar met andere politiezones, maar ook met bestuurlijke en 

gerechtelijke overheden, de burger, … Hieronder een impressie van de 

nieuwe samenwerkingsverbanden in 2018. 

 Begin 2017 werd een structureel samenwerkingsverband met de 

 politiezone Voeren aangegaan. In de loop van 2018 werden volgende 

 protocolakkoorden tussen beide politiezones ondertekend: 

 protocolakkoord inzake laterale steun gespecialiseerde diensten 

afdeling ‘jeugd en sociale politie’; 

 protocolakkoord inzake de wederzijdse bijstand op het vlak van 

bepaalde tuchtonderzoeken/-procedures; 

 protocolakkoord inzake de niet-dringende laterale steun: 

 de inzet bij geplande acties en ordediensten; 

 de inzet van een gemeenschappelijke overlast- of piekploeg; 

 de inzet bij tijdelijke onbeschikbaarheid van een ploeg binnen 

de zone. 

 In 2018 werden er protocollen afgesloten tussen de politie, de 

dierenasielen en de gemeenten. De gemeenten Hoeselt en Riemst 

sloten een samenwerkingsovereenkomst af met het dierenasiel van 

Sint-Truiden, de stad Bilzen met het dierenasiel van Genk. Op basis 

van deze overeenkomst dragen de respectievelijke dierenasielen de 

verantwoordelijkheid om loslopende dieren te vangen en tijdelijk te 

huisvesten. 

 Op 23 maart 2018 ondertekende ook onze politiezone het 

‘Provinciaal Protocol Runs’. Binnen de provincie Limburg vinden 

jaarlijks een groot aantal truck– en motorruns plaats ten voordele 

van personen met een handicap, kansarmen en andere mogelijke 

doelgroepen. Bij de organisatie en het beheer van dergelijke 

evenementen zijn heel wat partners rechtstreeks of onrechtstreeks 

betrokken. Het opgestelde protocol beoogt de aanvraagprocedure te 

vereenvoudigen, de samenwerking tussen de verschillende partners 

te vergemakkelijken en de aanpak van de gebeurtenissen te 

uniformiseren zodat deze evenementen in de meest veilige 

omstandigheden kunnen plaatsvinden voor zowel de deelnemers als 

voor de andere weggebruikers.  

SAMENWERKING  

PZ VOEREN  

IN DE PRAKTIJK 

Naar aanleiding van een 

verdacht overlijden in Bilzen 

ontvingen wij onderstaande 

feedback van de 

dienstdoende commissaris 

uit de PZ Voeren. Op basis 

van de gemaakte afspraken 

was de recherche van de PZ 

Voeren die week van wacht.  

“Ik wilde je even laten weten 

dat ik aangenaam verrast 

ben van het optreden van 

jullie ploeg en wachtleider.  

Toen wij ter plaatse kwamen 

waren de voorziene 

perimeters uitgezet en 

bewaakt, kreeg onze 

recherche een zeer volledige 

en duidelijke briefing. Kortom 

er werd zeer professioneel 

gewerkt. Hoofdinspecteur x 

bleef tijdens de vaststellingen 

bovendien beschikbaar voor 

onze recherche en fungeerde 

als tussenschakel voor het 

contacteren van de 

begrafenisondernemer en de 

verhuurmaatschappij. Na de 

vaststellingen ter plaatse 

konden wij dezelfde avond al 

beschikken over het 

aanvankelijk proces-verbaal.” 
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  Ook voor wat betreft het doorgeven van informatie in het kader van 

‘bestuurlijke handhaving van criminaliteit en onveiligheid’ werd een 

protocolakkoord afgesloten tussen het parket, de respectievelijke 

burgemeesters en de politie.  Daar waar de illegale onderwereld de 

legale bovenwereld raakt, kunnen gemeentebesturen immers een 

remmende rol spelen door bijvoorbeeld vergunningen te weigeren of 

in te trekken, panden te sluiten, strenge voorwaarden op te leggen, … 

Deze ‘bestuurlijke aanpak’ maakt dat gemeenten steeds meer 

behoefte hebben aan informatie uit gerechtelijke dossiers. Afspraken 

rond informatie-uitwisseling worden verduidelijkt in het afgesloten 

protocol zodat er voor elke partner meer duidelijkheid en 

transparantie ontstaat.  De gemeentebesturen worden in de 

bestuurlijke handhaving van georganiseerde criminaliteit 

ondersteund door het Arrondissementeel Informatie– en 

Expertisecentrum, kortweg het ARIEC. Het ARIEC staat onder meer 

ter beschikking van burgemeesters om: 

 hen in specifieke dossiers te voeden met informatie van bepaalde 

inspectie– en veiligheidsdiensten; 

 te helpen bij het opzetten van gecoördineerde controleacties 

tegen bepaalde winkels, horecazaken of evenementen door 

zogenaamde ‘flexteams’; 

 te sensibiliseren over de mogelijkheden van bestuurlijke 

handhaving. 

 

 

 

 

  

FLEXACTIE RIEMST  

8 DECEMEBER 2018 

De controle ging uit van het 
gemeentebestuur en 
kaderde in de bestuurlijke 
aanpak van georganiseerde 
criminaliteit.  

De flexactie werd 
ondersteund door het ARIEC 
en vond plaats in overleg 
met het parket en 
arbeidsauditoraat Limburg.  

Het controleteam stelde 
diverse inbreuken vast 
inzake de wetgeving op de 
prijsaanduidingen, de 
wetgeving op de 
voedselveiligheid, de 
verplichtingen op het 
dagboek van ontvangsten 
en het bijhouden van het 
kasboek.  

Twee nachtwinkels waren in 
overtreding met de 
wetgeving op de 
openingsuren.  

Voor de brandweer konden 
geen verslagen van 
keuringen worden 
voorgelegd.  

Er werden ook veelvuldige 
vaststellingen gedaan inzake 
het overtreden van de 
camerawetgeving.  

In totaal werden er 22 pv’s 
opgesteld, gevolgd door een 
aantal waarschuwingen.  

De bestuurlijke controles 
hebben vooral tot doel te 
voorkomen dat criminele 
netwerken en fenomenen 
als mensenhandel, 
grootschalige fraude, 
witwasconstructies, 
drugshandel, … zich in het 
lokale weefsel kunnen 
nestelen.  
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“Op zaterdag 8 december werd in Riemst een 
gecoördineerde controleactie uitgevoerd op zes dag– 
en nachtwinkels.” 



  Ondanks het feit dat we (gelukkig) al enige tijd gespaard zijn gebleven 

van ernstige incidenten of calamiteiten, nam de brandweerzone Oost

-Limburg het initiatief om een ‘netwerk D5’ binnen de contouren van 

de brandweerzone uit te bouwen. Doel is om een professioneel en 

geoefend  netwerk van crisiscommunicatoren uit te bouwen, dat 

elkaar zal bijstaan ten tijde van calamiteiten.  

 Naar aanleiding van recente wetswijzigingen worden de voertuigen 

van de lokale politie vrijgesteld van technische keuring. Ondanks de 

wettelijke vrijstelling wensen wij als politiezone onze voertuigen wél 

aan te bieden ter keuring. Daarom werd een protocolakkoord 

opgesteld met de erkende instellingen voor Automobielinspectie.  

 In juni 2018 sloten we een protocol af met de naburige politiezone 

Tongeren-Herstappe inzake het rechtstreeks toegang verschaffen van 

ANPR-gegevens die op mekaars grondgebied verkregen werden. 

 Op 27 april 2016 verscheen de algemene verordening 

gegevensbescherming die van toepassing is vanaf 25 mei 2018. Deze 

verordening regelt de bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van persoonsgegevens. De AVG bepaalt 

dat elke overheidsinstantie, waaronder ook elke politiedienst, een 

functionaris voor gegevensbescherming of Data Protection Officer 

(DPO) moet aanwijzen. Ten behoeve van de Limburgse politiezones 

werd een overkoepelende adviseur als DPO aangesteld.  

 In maart 2018 organiseerde de gemeente Riemst informatieavonden 

in de verschillende deelgemeenten naar aanleiding van de 

omgevingsanalyse die in 2017 werd uitgevoerd. Hierbij werden de 

inwoners van Riemst onder meer bevraagd over hun (on)-

veiligheidsgevoel. Tijdens de informatieavonden werden de 

resultaten van de omgevingsanalyse teruggekoppeld naar de 

inwoners, in aanwezigheid van hun wijkagent.  

 

AD HOC AFSPRAKEN 

Met sommige diensten 

werden ad hoc afspraken 

voor samenwerking 

gemaakt, zoals 

bijvoorbeeld: 

 Provinciaal 

gecoördineerde acties 

‘Cleanhouse’ (aanpak 

cannabisplantages); 

 Bijstand FOD 

Dierenwelzijn; 

 Bijstand FAVV; 

 Controles groeven 

i.s.m. 

groevendeskundige 

gemeente Riemst; 

 Bijstand Woon– en 

Arbeidsinspectie; 

 ... 
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EVENEMENTEN 

In 2018 werden in totaal 719 evenementen aangemeld in onze 

politiezone. Daarbij werd voor 96 evenementen in politie-inzet voorzien.  

De grootste evenementen waren: 

 de Pinkstermarkt in Kanne; 

 de BinckBank-tour in Vroenhoven; 

 de IronMan; 

 FloorFiller festival te Alden Biesen. 

 

 

 

 

De jaarlijks weerkerende evenementen kregen uiteraard ook onze 

aandacht: lokale wielerwedstrijden, rommelmarkten, sportevenementen, 

fuiven, ... 

Ook werd er extra capaciteit geleverd tijdens de uitzendingen van het WK

-voetbal op de Markt in Bilzen, dit in het kader van de terreurdreiging 

voor grotere evenementen.  

 

Daarnaast kregen wij versterking van het Interventiekorps tijdens twee 

risicowedstrijden bij voetbalclubs K. Bilzerse-Waltwilder VV en Spouwen-

Mopertingen.  

 

Tijdens de vele 

evenementen kregen wij 

steun van o.a. de cavalerie, 

een politiehelikopter 

(Rago), een celwagen van 

het Interventiekorps bij 

grotere fuiven en stoeten, 

drugshonden tijdens het 

FloorFiller festival, … 

 

Tijdens enkele 

evenementen (BinckBank 

Tour, Pinkstermarkt, 

Agricultura) werd er gebruik 

gemaakt van een drone om 

de evenementensite en de 

bezoekersstromen beter in 

kaart te brengen.  

 

Bij bepaalde grote 

evenementen (lichtstoet 

Vlijtingen, Pinkstermarkt 

Kanne, IronMan, 

BinckBanck Tour) werd een 

gezamenlijke 

commandopost opgericht 

voor de politie, de 

brandweer en de medische 

dienst.  
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“Alle evenementen in 2018 werden zonder 
noemenswaardige problemen tot een goed einde 
gebracht.” 



PERSONEEL 

 

 

 

OPLEIDINGEN 

Onze medewerkers worden 

constant bijgeschoold. Dit 

betreffen niet alleen 

baremische of 

gecertificeerde opleidingen, 

maar ook opleidingen waarbij 

ze persoonlijk en in het 

belang van de uitoefening van 

hun job iets kunnen opsteken. 

In 2018 volgden de CaLog-

personeelsleden in totaal 

304,5 uren opleiding, de 

operationele personeelsleden 

1.846 uren. 
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In 2018 wijzigde onze personeelsformatie: 4 plaatsen voor agent van 

de politie werden geschrapt, 2 plaatsen voor inspecteur werden 

toegevoegd. 

VERDELING MANNEN—VROUWEN 

 

 
VERDELING GRAAD/NIVEAU 

Wanneer een personeelslid bij de Belgische politiediensten minstens 13 dienstjaren heeft vervuld in een 

bepaalde graad, krijgt hij/zij het kwalificatief ‘eerste’ voor zijn/haar graad (Wet van 21 april 2016 houdende 

diverse bepalingen Binnenlandse Zaken – Geïntegreerde politie, art. 62). Het betreft een valorisatie en 

visualisering van de opgebouwde ervaring. Vanaf 26 mei 2018 (KB 23 april 2018) kan de graadanciënniteit 

zichtbaar gemaakt worden op het uniform. Op het gradenplaatje komt een streepje onder het graadteken. 

In onze politiezone hebben vorig jaar zo’n 37 operationele medewerkers een aanvraag ingediend om het 

kwalificatief ‘eerste’ voor zijn/haar graad te krijgen. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv9vy24t7gAhWQ2BQKHUDuDN4QjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fpolinfo.kluwer.


INVESTERINGEN 

Wij vinden het belangrijk om te blijven investeren in degelijke en 

innovatieve middelen. Hiermee hopen wij de geboekte resultaten te 

verzekeren, maar ook de veiligheid, het welzijn en comfort van de 

werknemers te verhogen. 

 

In 2018 investeerden we in 

een nieuwe digitale mobiele 

snelheidscamera. Dit toestel 

kan in alle omstandigheden 

en in allerlei mogelijke 

omgevingen gebruikt worden 

voor snelheidscontroles. Het 

kan bovendien op een 

eenvoudige maar snelle wijze 

worden ingezet op 

verschillende manieren (op statief, op of in een voertuig of in 

verschillende soorten containers). De totale aankoopprijs inclusief de 

nodige opties bedroeg 54.794,85 euro. Voor de aankoop van deze 

flitscamera werd samengewerkt met de politiezone Voeren. Zij leverden 

een bijdrage van 20% van het aankoopbedrag in ruil voor de mogelijkheid 

om het toestel 20% van de tijd te gebruiken. Hiervoor werd een 

gebruiksschema opgesteld in overleg met beide verkeersdiensten.  

 

Tijdens haar zitting van 14 maart 

2018 verleende de politieraad 

goedkeuring om over te gaan tot de 

aankoop van 4 nieuwe koffers voor 

ademanalyse, 2 draagbare 

ademanalysetoestellen en 2 

alcoholdetectietoestellen. Deze 

aankoop werd gerealiseerd via 

federaal raamakkoord en bedroeg 

23.152,62 euro.  

 

 

INFORMATICA 

Om te blijven voldoen aan 

alle noden werd in 2018 

geïnvesteerd in de 

uitbreiding van het 

bestaande serverpark.  

Voor deze aankoop werd 

samengewerkt met de 

politiezone Voeren.  

Praktisch gezien worden er 

2 grote ‘fysieke’ servers 

voorzien waarop een 10-tal 

kleinere, virtuele servers de 

ICT-hosting van zowel de PZ 

Bilzen-Hoeselt-Riemst als 

deze van de PZ Voeren voor 

hun rekening nemen. 

In deze opdracht zat ook de 

vervanging van verouderde 

licenties, software en 

kabels, de vernieuwing van 

een backup-server, 

uitbreiding van de 

opslagcapaciteit en 

geheugen en de uitbreiding 

van de mobiele toepassing. 
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INVESTERINGEN OM DE VERKEERSVEILIGHEID TE VERHOGEN 



INVESTERINGEN IN INTERNE VEILIGHEID, WELZIJN EN 

COMFORT 

Om de veiligheid en het comfort van de (onthaal-)medewerkers te 

verhogen, werd besloten de grote glaspartij aan de onthaalruimte te 

voorzien van zonwerende raamfolie. 

Het raam aan de zijkant van het 

gebouw werd beplakt met een 

gezandstraalde raamfolie waardoor 

inkijk van buitenaf beperkt wordt.  

Maar ook aan het welzijn van het onderhoudspersoneel werd gedacht. 

Tijdens het poetsen van het cellencomplex bestaat de mogelijkheid dat 

zij in aanraking komen met materialen die besmet werden door een 

arrestant. Daarom wordt er, in overleg met de arbeidsgeneesheer, nauw 

op toegezien dat zij allemaal ingeënt zijn tegen bepaalde overdraagbare 

ziekten. In 2018 gingen we echter een stapje verder en verleende het 

politiecollege haar goedkeuring om op afroep beroep te mogen doen op 

een externe firma wanneer een cel extreem bevuild zou zijn.  

 

Sinds 15/06/2018 staat in de refter van 

het hoofdcommissariaat in Bilzen een 

‘foodbox’. Deze automaat bevat kant-en-

klare gerechten die je enkel even in de 

microgolfoven moet opwarmen. De 

foodbox wordt ons door Smets FOOD 

(Diepenbeek) ter beschikking gesteld en 

wordt dagelijks bijgevuld met verse 

maaltijden zoals soep, pasta, salades, enz.  

 

 

 

INSTALLATIE 

BRUISWATER 

In 2017 peilde de 

aankoopdienst reeds naar 

de interesse van de 

personeelsleden inzake het 

aanbod van bruiswater. 

Meer dan 75% van de 

collega’s gaf aan regelmatig 

tot dagelijks gebruik te 

zullen maken van een 

bruiswaterinstallatie.  

Daarom werden de 

bestaande systemen in 

2018 vervangen door 

nieuwe systemen die zowel 

plat water (gekoeld en op 

kamertemperatuur) als 

bruiswater voorzien.  
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Vaak zijn operationele 

medewerkers druk in de 

weer: interventies 

afhandelen, opstellen van 

pv’s, verhoren, acties,... 

Bepaalde dossiers vergen  

echter extra tijd en rust. 

In december 2018 werd de 

bestaande briefingruimte  

daarom voorzien van enkele pc’s. Het merendeel van de dag wordt dit 

lokaal een ‘stille werkruimte’. Het woord zegt het: deze ruimte biedt de 

mogelijkheid om in alle rust aan een bepaald dossier verder te werken.  

 

Omdat wij veel belang hechten aan de veiligheid van onze werknemers, 

voorzien wij hen van degelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Zo 

werd er in 2018 voor gezorgd dat alle leden van het HyCap-team over de 

nodige (en wettelijk verplichte) beschermingsstukken in de juiste maat 

beschikten. Er werden 6 beschermingsvesten, 3 sets 

beschermingsstukken voor de voorarmen, 6 sets beschermingsstukken 

voor de dijbenen en 6 sets beschermingsstukken voor de scheenbenen 

aangekocht. Maar ook in nieuwe vesten, broeken en schoenen voor de 

uitoefening van opdrachten van openbare orde werd geïnvesteerd.  

  

NIEUW HYCAP-

SYSTEEM VAN KRACHT 

VANAF 1 JANUARI 2018 

Alle politiezones in ons land 

zijn verplicht om een deel 

van hun operationele 

capaciteit ter beschikking te 

houden van andere zones 

om hen te helpen bij 

opdrachten van bestuurlijke 

politie die ze niet alleen 

aankunnen. 

Dit solidariteitsprincipe is 

niet nieuw.  

De regels betreffende het 

maximale percentage 

operationeel personeel dat 

een zone moet leveren 

veranderden wél.  

De politiezone Bilzen-

Hoeselt-Riemst moet 

binnen dit systeem 14 

inspecteurs, 2 

hoofdinspecteurs en 1 

commissaris voorzien. 
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In het voorjaar van 2018 werden de volgende voertuigen geleverd en in 

gebruik genomen (budget 2017): 

 2x BMW motorfiets 

 2x VW Caddy  

 VW Transporter combi 

 2x Skoda Octavia combi  

 Skoda Octavia combi Scout  

 
Door de monitoren geweldsbeheersing 
werd oefenmateriaal gekocht in het 
kader van de trainingen zonder 
vuurwapen. Zo staat sinds vorig jaar een 
boks- en trainingsdummy in de 
oefenzaal van het hoofdcommissariaat. 
Deze wordt gebruikt voor het realistisch 
trainen van trap– en stoottechnieken. 

In het najaar werden 5 

voertuigen geleverd 

(budget 2018):  

 2x Skoda Octavia 

combi 

 2x Peugeot 308  

 Fiat Panda  
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COMMUNICATIE 

 

Sinds 9 maart 2018 steekt onze website in een volledig nieuw kleedje. 

Met deze website willen wij bezoekers informeren over ons korps, onze 

overheden en onze werking.  

Wat de gebruiker zoekt, staat centraal. Zo is er o.a. een rubriek waarin 

antwoorden terug te vinden zijn op concrete vragen. Op de vernieuwde 

website kunnen inwoners van 

Bilzen, Hoeselt en Riemst 

bovendien snel hun 

wijkinspecteur terugvinden. 

Daarenboven is de website 

opgebouwd volgens het 

‘Mobile First’ principe, 

waardoor de inhoud duidelijk 

leesbaar is op smartphones en 

tablets en werd er rekening 

gehouden met de 

toegankelijkheid voor blinden 

en slechtzienden. 

 

 

POLI-NIEUWS 

In mei 2018 viel de tweede 

editie van het 

informatieblad ‘Poli-nieuws’ 

in de brievenbussen.  

In deze uitgave kwamen 

onder meer de volgende 

thema’s aan bod: 

 Investeringen 

 Communicatie 

 Burenbemiddeling 

 Overlast 

 Crossborder traffic 

De digitale versie is 

raadpleegbaar op de 

website van onze 

politiezone.  
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NIEUWE WEBSITE OP MAAT VAN DE BURGER 

FACEBOOK 

136 berichten 

2447 volgers 

2018 



BELANGSTELLING VOOR ONZE POLITIEZONE 

STAGES 

In 2018 mochten wij opnieuw verschillende aanvragen ontvangen om een 

aantal stagiair(e)s  te begeleiden.  

4 aspirant-inspecteurs en 2 aspirant-commissarissen kwamen uit de 

politieschool (PLOT) bij ons ‘werkplekleren’. De aandacht tijdens deze 

stage gaat vooral naar het verwerven van competenties en het 

ontwikkelen van vaardigheden. Iedere aspirant krijgt een begeleider die 

vertrouwd is met de inhoud van de opdracht en hem/haar bijstaat tijdens 

de stageperiode. 

Vanuit het reguliere secundair onderwijs werden we op administratief 

vlak bijgestaan door 4 leerlingen. Zij liepen één/enkele dag(en) mee in 

onze politiezone om zo een beter beeld te krijgen van wat een job bij de 

lokale politie inhoudt. Misschien wel bepalend voor de studiekeuze die zij 

binnenkort maken?! 

BEDANKINGEN 

In 2018 registreerden we zo’n 
23 bedankingen van burgers, 
verenigingen, gemeente-
besturen, hulpdiensten, … voor 
de goede samenwerking, 
dienstverlening en bijstand. De 
inzet van onze mensen wordt 
erkend… Dit motiveert hen om 
steeds hun best te blijven 
doen, hoe moeilijk de situatie 
soms ook mag zijn. 
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“Hartelijk dank voor de 
fijne uitleg op het 

politiebureau. Volgens de 
begeleidende leerkrachten 
was het een degelijke en 

aangename uiteenzetting. 
Het was een geslaagde en 
leerrijke uitstap voor onze 

leerlingen.” 

“Bedankt aan de politie 
van Bilzen voor de 
professionele en 

geruststellende houding 
toen ik aangifte kwam 

doen van de verdwijning 
van mijn zoon. Hij is 
ondertussen thuis 

toegekomen.” 

“Bedankt om onze 
garagepoort te sluiten. Er 

is niets verdwenen uit 
onze woning.” 

“Bij deze willen wij alle 
agenten van harte 
bedanken voor het 

bewaken van ons huis 
gedurende onze lange 

afwezigheid. Het geeft ons 
een gerust gevoel aan de 

andere kant van de 
wereld.” 

“Ik keek enorm uit naar deze stage en heb 

ook echt het gevoel dat ik enorm gegroeid 

ben tijdens deze 5 maanden. De zone Bilzen-

Hoeselt-Riemst is een zone die bekend staat 

om te werken ‘by the book’ en dit is dan ook 

een grote meerwaarde geweest tijdens mijn 

stage. Ik heb de kans gekregen om 

zelfstandig te werken en werd niet te 

‘bemoederend’ opgevolgd. Dit maakte het 

niet altijd eenvoudig, maar hierdoor heb ik 

het meeste bijgeleerd. 

 

Graag wil ik de collega’s in de zone Bilzen-

Hoeselt-Riemst en mijn mentor bedanken. Zij 

hebben allemaal steeds hun uiterste best 

gedaan om mij professioneel te begeleiden.” 

                              © S.B. - aspirant-commissaris 
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VARIA 

Kleuters 

ontdekken het 

voertuigenpark 

van de politie 

tijdens een 

bezoek op 

school. 

Jobbeurs in 

Atheneum 

Martinus, in 

samenwerking 

met de 

cavalerie. 

 3 wijkagenten 

figureren voor 

de opnames 

van Bilzen 

Mysteries - Het 

Complot. 



GEWELD TEGEN POLITIE 

Ook het afgelopen jaar werden in onze politiezone helaas weer collega’s 

het slachtoffer van geweld door derden.  

In 2018 ontving onze interne preventieadviseur 14 meldingen van extern 

geweld, zowel fysiek als verbaal. 

Wij registreerden in 3 arbeidsongevallen ten gevolge van extern geweld. 

Maar ook in de rest van het land werden collega’s slachtoffer van extern 

geweld. In het bijzonder herdenken we hierbij de getroffen collega’s van 

Luik en Spa.  

 

INTERNE PREVENTIE 

Op 28 mei, 28 september 

en 25 oktober werden 

opfrissingscursussen EHBO 

georganiseerd voor alle 

geïnteresseerde 

personeelsleden. De 

basiscursus levensreddend 

handelen en reanimatie 

werd verzorgd door een 

verpleegster van de 

brandweer/ambulance.  

Het stelpen van bloedingen, 

wat te doen bij een flauwte, 

epilepsie, verstikking, … 

waren onderwerpen die aan 

bod kwamen.  

Maar ook de 

basisreanimatie en het 

werken met een AED-

toestel werden 

gerecapituleerd.  
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VZW EDDY STRIJCKERS 

Deze vzw werd opgericht naar aanleiding van het 
overlijden van onze collega Eddy Strijckers tijdens 
de uitvoering van zijn dienst op 14 maart 2010.  

Eddy had de gewoonte om hulpbehoevenden een 
hand toe te steken en dit willen de collega’s die de 
vzw oprichtten, in zijn nagedachtenis levend 
houden.  

De giften die de vzw ontvangt, schenken zij op hun 
beurt aan hulpbehoevenden, gewonde collega’s of 
andere goede doelen.  

In 2018 organiseerde de vzw onder meer een 
wafelverkoop in het kader van de Warmste Week 
van Studio Brussel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 7 december 2018 huldigde de Geïntegreerde Politie een gedenkplaat in als eerbetoon aan 
collega’s die tijdens de dienst overleden zijn. Familieleden van de overleden politiemensen woonden 
de intieme plechtigheid bij.  
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BIJLAGEN 
 



BIJLAGE 1: ORGANOGRAM 01.12.2018 

31 



BIJLAGE 2: PERSONEELSBEZETTING 01.01.2019 

32 

Graad Man Vrouw Totaal 

Agent van politie 1 0 1 

Inspecteur 43 26 69 

Hoofdinspecteur 15 2 17 

Hoofdinspecteur bijzondere 

specialisatie 
1 0 1 

Commissaris 3 1 4 

Hoofdcommissaris 1 0 1 

TOTAAL 64 29 93 (*) 

Graad Man Vrouw Totaal 

 Contractueel Statutair Contractueel Statutair Contractueel Statutair 

Niveau A 0 0 0 1 0 1 

Niveau B 0 3 0 5 0 8 

Niveau C 0 0 7 4 7 4 

Niveau D 2 0 5 2 7 2 

Graad < 31 jaar 31 - 40 jaar 41 - 50 jaar 51 - 55 jaar > 55 jaar 

Niveau A 0 1 0 0 0 

Niveau B 0 6 1 0 1 

Niveau C 0 2 3 4 2 

Niveau D 0 2 1 3 3 

Graad < 31 jaar 31 - 40 jaar 41 - 50 jaar 51 - 55 jaar > 55 jaar 

Agent van politie 0 1 0 0 0 

Inspecteur 12 21 25 6 5 

Hoofdinspecteur 0 8 5 3 1 

Hoofdinspecteur 

bijzondere 

specialisatie 

0 0 0 0 1 

Commissaris 1 2 0 1 0 

Hoofdcommissaris 0 0 0 1 0 

(*) waarvan 1 hoofdinspecteur en 4 inspecteurs gedetacheerd naar het CIC 



BIJLAGE 3: PERSONEELSGEGEVENS—AFWEZIGHEDEN (UITGEDRUKT IN DAGEN) 

33 
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BIJLAGE 4.1: AANWERVING, BEVORDERING, MOBILITEIT, MUTATIE, PENSIONERING 
EN NAVAP 
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BIJLAGE 4.2: AANWERVING, BEVORDERING, MOBILITEIT, MUTATIE, PENSIONERING 
EN NAVAP 
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BIJLAGE 5: CIJFERGEGEVENS—ALCOHOL– EN DRUGSTESTEN 
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BIJLAGE 6: CIJFERGEGEVENS—VERKEER 
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BIJLAGE 6: CIJFERGEGEVENS—VERKEER—VERVOLG 



BIJLAGE 7: VOORLEIDINGEN ONDERZOEKSRECHTER/JEUGDRECHTER 

39 



BIJLAGE 8: DOSSIERGEGEVENS IN EEN NOTENDOP 

40 

Dossier Aantal 

Bestuurlijke afhandeling 2.714 

Externe waarschuwingen 113 

Gerechtelijk niet-verkeer 8.128 

Mondelinge/gecontroleerde opmerkingen 727 

Verkeersongevallen 945 

Verkeer 35.034 

Waarschuwingen verkeer 1.324 

Binnenkomende brieven 5.693 

Uitgaande brieven 1.082 

APO 1.700 



BIJLAGE 9: CRIMINALITEITSCIJFERS—DIEFSTAL 

41 

Diefstal van 

een auto 
Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 7 2 6 15 

2016 6 4 6 16 

2017 8 3 6 17 

2018 10 6 4 20 

Diefstal van 
een 

motorfiets 
Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 1 0 3 4 

2016 0 1 0 1 

2017 1 1 0 2 

2018 0 0 0 0 

Diefstal van 

een 
bromfiets 

Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 5 3 4 12 

2016 7 0 0 7 

2017 2 2 0 4 

2018 5 1 0 6 

Diefstal van 

een fiets 
Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 32 7 14 53 

2016 45 1 8 54 

2017 33 2 9 44 

2018 30 8 6 44 

Grijpdiefstal 

van een 
handtas 

Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 1 0 0 1 

2016 0 0 0 0 

2017 2 0 0 2 

2018 1 0 1 2 

Diefstal in 

woning, met 
verzw. omst. 

Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 129 62 87 278 

2016 127 44 102 273 

2017 82 55 71 208 

2018 94 42 55 191 

Diefstal uit 

voertuig 
Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 21 5 17 43 

2016 22 7 4 33 

2017 25 6 16 47 

2018 40 7 18 65 

Afpersing Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 10 1 3 14 

2016 4 2 1 7 

2017 4 0 0 4 

2018 9 1 3 13 

Diefstal met 

geweld of 
bedreiging 

Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 8 0 1 9 

2016 7 1 1 9 

2017 4 1 2 7 

2018 7 1 3 11 

Dfst. zonder 

geweld of 

bedreiging 

Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 179 48 117 344 

2016 174 43 76 293 

2017 171 36 95 302 

2018 165 36 82 283 

Winkel-

diefstal 
Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 29 0 1 30 

2016 43 1 1 45 

2017 35 6 1 42 

2018 45 3 2 50 



BIJLAGE 10: CRIMINALITEITSCIJFERS—SLAGEN EN VERWONDINGEN 

42 

Opzettelijke 

slagen en 
verwondingen 

aan ouders 

Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 1 1 3 5 

2016 1 2 0 3 

2017 3 3 1 7 

2018 7 2 2 11 

Opzettelijke 

slagen en 
verwondingen 

aan een kind 
beneden de 16j. 

Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 5 0 2 7 

2016 4 1 1 6 

2017 12 1 2 15 

2018 8 4 1 13 

Opzettelijke 

slagen en 
verwondingen 

aan een agent 
of OGP 

Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 2 1 2 5 

2016 1 0 2 3 

2017 4 1 1 6 

2018 1 0 0 1 

Vechtpartij 
(wederzijdse 

opzettelijke slagen en 
verwondingen) 

Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 38 6 9 53 

2016 39 8 15 62 

2017 40 3 8 51 

2018 25 7 16 48 

Opzettelijke 

slagen en 
verwondingen 

(niet nader 
gespecifieerd) 

Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 28 10 14 52 

2016 32 9 7 48 

2017 48 5 10 63 

2018 45 10 9 64 

Opzettelijke 

slagen en 
verwondingen 

tussen (ex-) 
partners 

Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 31 13 19 63 

2016 36 5 12 53 

2017 36 6 15 57 

2018 64 13 13 90 

Onopzettelijke 

slagen en 
verwondingen 

Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 6 1 2 9 

2016 8 4 7 19 

2017 6 3 3 12 

2018 11 0 1 12 



BIJLAGE 11: CRIMINALITEITSCIJFERS—MISDRIJVEN TEGEN DE EIGENDOM 

43 

Misbruik van 

vertrouwen en 
aanverwante 

misdrijven 

Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 9 6 1 16 

2016 12 1 1 14 

2017 11 4 3 18 

2018 13 5 4 22 

Oplichting Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 33 11 16 60 

2016 35 12 15 62 

2017 44 12 9 65 

2018 51 17 21 89 

Informatica- 

fraude 
Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 25 3 8 36 

2016 15 1 2 18 

2017 20 6 5 31 

2018 17 6 10 33 

Vernieling Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 193 41 78 312 

2016 180 36 67 283 

2017 170 36 54 260 

2018 177 45 70 292 

Bedriegerij Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 7 0 4 11 

2016 13 0 0 13 

2017 2 0 1 3 

2018 0 0 1 1 

Heling Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 0 0 0 0 

2016 1 0 0 1 

2017 0 0 0 0 

2018 1 0 1 2 

Flessentrekkerij Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 1 1 

2017 0 0 0 0 

2018 1 0 0 1 

Opzettelijke 

brandstichting 
in een 

bewoonde 
plaats 

Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 1 3 0 4 

2016 0 1 0 1 

2017 0 0 0 0 

2018 1 0 0 1 

Opzettelijke 

brandstichting: 
andere 

Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 16 1 3 20 

2016 9 3 2 14 

2017 5 1 6 12 

2018 5 0 4 9 

Onopzettelijke 

brandstichting 
Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 10 4 11 25 

2016 13 1 4 18 

2017 7 1 3 11 

2018 7 4 2 13 



BIJLAGE 12: CRIMINALITEITSCIJFERS—VERDOVENDE MIDDELEN 
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Wederrechtelijk 

bezit 
Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 86 16 37 139 

2016 90 33 23 146 

2017 150 23 38 211 

2018 178 19 63 260 

In- en uitvoer 

zonder 
machtiging 

Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 25 2 12 39 

2016 6 1 8 15 

2017 7 1 9 17 

2018 7 0 5 12 

Wederrechtelijke 

of onwettige 
fabricatie 

Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 2 0 0 2 

2016 0 0 1 1 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

Handel zonder 

machtiging 
Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 22 5 14 41 

2016 25 8 8 41 

2017 42 4 6 52 

2018 35 4 7 46 

Plantages Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 8 3 10 21 

2016 17 1 9 27 

2017 7 0 1 8 

2018 8 1 3 12 

Voorbereidende 

handelingen 
Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2016 1 0 1 2 

2017 0 0 1 1 

2018 2 0 0 2 



BIJLAGE 13: CRIMINALITEITSCIJFERS—MILIEU 
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Afvalverbranding Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 3 4 8 15 

2016 6 7 5 18 

2017 2 2 7 11 

2018 5 3 3 11 

Sluikstorten Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 148 1 48 197 

2016 92 6 12 110 

2017 21 4 23 48 

2018 14 5 22 41 



BIJLAGE 14: CRIMINALITEITSCIJFERS—ANDERE 
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Belaging 

(stalking) 
Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 32 12 15 59 

2016 41 17 11 69 

2017 36 5 13 54 

2018 36 9 14 59 

Vreemdelingen- 

wetgeving 
Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 19 2 7 28 

2016 20 0 9 29 

2017 19 0 5 24 

2018 19 1 3 23 

Vermiste 

(verdwijning) 
Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 24 4 7 35 

2016 43 2 4 49 

2017 31 3 4 38 

2018 55 2 2 59 

Nachtlawaai Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 1 0 2 3 

2016 9 0 1 10 

2017 0 1 1 2 

2018 0 0 2 2 

Zelfmoord 

(poging) 
Bilzen Hoeselt Riemst Totaal 

2015 12 2 4 18 

2016 12 1 2 15 

2017 8 6 1 15 

2018 12 2 1 15 



BIJLAGE 15: FINANCIËLE SITUATIE (BEGROTINGSCIJFERS OP 31.12.2018) 
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In 2018 ontving onze politiezone € 9.586.451. Deze inkomsten zijn grotendeels 
samengesteld uit een federale toelage, aangevuld met gemeentelijke dotaties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ontvangen budget werd gespendeerd aan volgende uitgaven: 



 

COLOFON 

 

Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst 

Schureveld 11 

3740 Bilzen 

 

Tel 089 366 800 

Fax 089 366 809 

 

Pz.bhr.info@police.belgium.eu 

 

http://www.lokalepolitie.be/5381 

 

Verantwoordelijke uitgever: HCP Dirk Claes, politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst 

 

 

De artikels en foto’s mogen enkel gereproduceerd worden mits schriftelijke toestemming van de Korpschef, overeenkomstig de wet van 
30/06/1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten. Alle verzoeken hieromtrent moeten gericht worden aan het redactieadres.  
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