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1 officier (cumul) - 6 middenkader
34 basiskader
3 assistenten
1 officier  - 2 middenkader
9 basiskader

LEOPOLDSBURG
1 middenkader – 5 
basiskader
1 assistentHECHTEL-EKSEL
1 middenkader – 
4 basiskader
1 assistentPEER
1 middenkader – 
4 basiskader
1 assistent

1 officier

2 basiskade
r

polyvalent 
inzetbaar

1 officier (cumul) - 3 middenkader
4 assistentenAFHANDELING
1 adviseur (cumul) – 2 consulenten
1 assistent - 1 gespec vakman - 4 hulpkrachtenSTEUN LOGISTIEK

PERSONEEL 1 adviseur - 1 consulent 
1 assistent

DIRECTIESECRETARIS
1 consulent

REKENPLICHTIGE
1 adviseur (cumul)

BELEID EN COMMUNICATIE
1 officier



Beleid



Politiecollege
Het politiecollege bestaat uit de burgemeesters van de drie gemeenten die deel 
uitmaken van onze zone: Leopoldsburg, Hechtel-Eksel en Peer. 
Steven Matheï is voorzitter van het college.
De korpschef, de secretaris en de bijzondere rekenplichtige informeren hen over alles wat met de werking 
van de zone te maken heeft en alle initiatieven die betrekking hebben op het veiligheidsbeleid. Ze leggen 
dossiers voor ter bespreking of goedkeuring over o.a. betalingen en personeelszaken. Meer weten…?

Politieraad
Het politiecollege wordt bijgestaan door raadsleden Jos Berghmans, Danny Bloemen, Marie De Rycke, Yoshi 
Gordijn, Liliane Hinoul, Gilbert Hulsmans, Uzeyir Karaca, William Linmans, Benny Maes, Hanne Palmans, Eddy 
Schrooten, Kathleen Soors, Wouter Van Elsacker, Jan Vangenechten, Jordy Verlinden, Koen Winters, Jos Wouters.
Ze hebben bevoegdheden over de begroting, personeelsformatie en aanwervingen. 
Ze kunnen interpelleren over alle kwesties met betrekking tot de organisatie van de zone, de werkzaamheden 
en de veiligheid. Meer weten…?

Marleen Kauffmann
gemeente Leopoldsburg

Jan Dalemans
gemeente Hechtel-Eksel

Steven Matheï
stad Peer

Zonale veiligheidsraad
Samen met de procureur des Konings, de bestuurlijke en gerechtelijke directeur-coördinator en de 
arrondissementscommissaris waakt het politiecollege over de actieplannen die genomen worden met 
betrekking tot de prioriteit van onze zon: “Oog voor burgers, oog voor veiligheid.” Meer weten…?

#page18
#page18
#page18
https://bpolb-my.sharepoint.com/personal/corine_vanbroekhoven_police_belgium_eu/Documents/jaarverslag/PR.pptx
#page19
https://bpolb-my.sharepoint.com/personal/corine_vanbroekhoven_police_belgium_eu/Documents/jaarverslag/PR.pptx
#page20


Interventies

INTERVENTIE
S VERKEER LOT HONDENTEA

M DRONETEAM M-WERKING



Recherche

Maar liefst 3 personeelsleden van het team startten in 2021 een 
langdurige opleiding in het kader van bevordering! Iedereen krijgt de 
kans zijn loopbaan uit te bouwen, maar het feit dat ze op de payroll 
blijven is een enorme belasting voor een klein team. Toch willen we 
niemand de kans ontnemen.

Niettegenstaande deze verminderde bezetting, werden 63 lokale 
dossiers gedraaid in het kader van:

10 draaiboeken verdacht overlijden werden opgestart 
11 meldingen werden behandeld die binnen kwamen via het 

drugsmeldpunt.

• labo/dump
 (1)

• eigendommen 
(15)

• drugshandel 
(10)

• zeden (17)

• plantages (5)
• financiële zaken (2)
• personen (8)
• andere feiten (5)

Recherche



Recherche

Er werden 912 processen-verbaal opgemaakt.
125 aanvankelijke processen-verbaal werden aangemaakt.
125 inforapporten.
155 kantschriften werden uitgevoerd.
9 onderzoeksdossiers werden opgesteld.

De recherche werkt nauw samen met 

• gerechtelijke en bestuurlijke overheden (bv. rond cybercrime, 
motorbendes…)

• andere lokale politiezones voor grensoverschrijdende 
onderzoeken

• de federale gerechtelijke politie (bv. gijzelingen, home invasion, 
nachtwinkels…)

Recherc
he



 nieuw diensthoofd 1HINP Serge 
Kuyken

 opleiding 
bodycam/domiciliefraude

 Ordediensten EK 
voetbal/Sanicole/Harley treffen 
/Kamp Zingt, Swingt, Leeft etc

 begeleiding scholen met 
fietstochten, fietsexamen en 
fietscontrole 

 toezicht vaccinatiecentrum  / 
Noodopvang Centrum Kwartier 
Moorslede

 bijstand wooninspectie 
 bijstand deurwaarder (63 x)
 2 326 aanvragen 

woonstcontroles
 820 PV’s
 115 GAS-boetes

 opleidingen bodycam en EDS
 project Mega aan lagere scholen
 begeleiding ordedienst 

boerenprotest
 verkeerswandeling met 

leerlingen van het eerste jaar 
van het Agnetencollege mho 
veiligheid in de schoolomgeving 

 fietscontroles begin schooljaar
(5 scholen – 867 fietsen 
gecontroleerd – 762 volledig in 
orde)

 begeleiding ‘Vredesactie’ 
vliegbasis Kleine Brogel

 deelname hulpverleningsspel 
Agnetencollege

 1 254 woonstcontroles 
 564 PV’s

 nieuw diensthoofd HINP Nicky 
Kuyken

 één wijkinspecteur migreerde 
(niet vervangen)

 begeleiding ordedienst 
boerenprotest

 project Mega aan lagere scholen 
 fietsexamen lagere school + 

begeleiding fietstocht
 preventieve controles 

drankgelegenheden nav EK 
voetbal

 Opstart opgravingen oud kerkhof 
Eksel

 Introductie M-werking en Focus
 Fietscontroles begin schooljaar

(5 scholen – 426 fietsen 
gecontroleerd waarvan 285 in 
orde!)

 730 woonstctonroles
 470 PV’s
 37 controles team dierenwelzijn

PEER HECHTEL-
EKSEL

LEOPOLDSBURG

Wijkpoli
tie



Afhandelingsbureel
Het Afhandelingsbureel is een kruispunt tussen de eigen medewerkers en in-/externe 
belanghebbenden.

Een niet-limitatieve opsomming van onze taken: 

• Inhoudelijke controle van alle opgestelde processen-verbaal
• Kwaliteitscontrole van de gegevens die doorgaan naar de politionele bestanden (vatten) 
• Uitvoeren dringende seiningen ( bv, gestolen voertuigen, nummerplaten maar ook 

verdwijningen,…)
• Aanzuiveren van de gegevens door ons gevalideerd in de Algemene Nationale 

Gegevensbank
• Controle en administratieve verwerking van de inbeslaggenomen voorwerpen (PACOS, 

griffie)
• Bewaken van de correcte afhandelingswijzen van processen-verbaal: APO, GAS, OMS, LIM, 

M-werking
• Opstellen PV’s trajectcontrole en de hierbij gerelateerde andere verkeersovertredingen.
• Het functionele beheer van onze politionele software toepassingen (oa. rechtenbeheer)
• Beantwoorden op vragen van derden (parketten, verzekeringen, politiezones, burgers, 

medewerkers)
• Deelname aan diverse overlegplatformen en stuurgroepen
• Relevante richtlijnen en regelgevingen implementeren in onze werking 
• Bijhouden van het digitale alsook het fysieke archief door inscannen
• Verzenden van de verwerkte administratie naar de juiste bestemmeling



 In totaal werden 26 264 registraties verwerkt.
• 14 198 PV’s trajectcontrole (snelheidsovertredingen via het netwerk)
• 6 193 PV’s gerechtelijk
• 3 488 PV’s verkeer
• 1 684 kantschriften (onderzoeksverzoeken van het parket/federale politie/andere 

zones/politierechtbank)
• 701 andere 

 Ter ontlasting van het parket worden er heel wat verantwoordelijkheden 
doorgesluisd naar de politiezones, waardoor verschillende werkwijzen moeten 
gekend zijn en toegepast worden. 
Een heel kluwen qua afhandeling en extra inspanningen voor de vaststellers 
én verwerkers!
• OMS = onmiddellijke minnelijke schikking
• LIM-project = vaststellingen drugsbezit met verwijzing naar hulpverlening
• M-werking = snelrecht voor daders van ‘kleine’ feiten
• ‘gewone’ APO-dossiers = verdere onderzoeksdaden/opdrachten aan eigen medewerkers of 

andere politiezones

Afhandelingsbure
el



 Het team wordt gecoördineerd door maatschappelijk assistente Els Poelmans. Zij 
focust zich voornamelijk op het sociale luik.

 7 opgeleide slachtofferbejegenaars
 Bovenzonale samenwerking met de naburige zones Lommel en HANO (Hamont-Achel 

en Pelt): 
16 slachtofferbejegenaars verzekeren een permanente bereikbaarheid.

 Bij vaststellingen die een zware mentale impact hebben op de vaststellers vindt er 
altijd een emotionele debriefing plaats die wordt georganiseerd door de 
maatschappelijk assistente. 
Alle betrokken collega’s, indien mogelijk ook andere aanwezige hulpverleners (bv. 
brandweer), worden zo snel mogelijk uitgenodigd om over de feiten te praten en te 
luisteren naar de beleving van andere collega’s. Vaak gaat alles zo snel en is ieder 
met een deeltaak bezig dat het overzicht verloren gaat. De puzzelstukjes op die 
manier samenleggen kan louterend zijn en versterkt ook het samenhorigheidsgevoel 
en de teamspirit. We kunnen altijd beroep doen op het Stressteam van de federale 
politie voor bijstand of verdere opvolging. Ook ons eigen Zorgteam betekent een grote 
meerwaarde in de verdere opvolging. 
Het mentale welzijn van onze medewerkers is een absolute prioriteit!

Slachtofferbejegening



 Uitbreiding van het team met één voltijdse inspecteur Kathleen Vanrusselt die 
zich voornamelijk toelegt op het gerechtelijke luik (bv. intrafamiliaal geweld) en 
dossiers rond verontrustende opvoedingssituaties (VOS).

 Sinds juni 2021 leidt Els een gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding, 
bijgestaan door een rouwconsulent in opleiding en een ervaringsdeskundige. De 
politie verleent een ondersteunende maatschappelijke rol om vragen van de 
deelnemers zo goed mogelijk te beantwoorden en ook te leren uit de ervaringen 
van ons doelpubliek om de eerstelijnszorg te optimaliseren.

 Het Family Justice Center, een regionale netwerkorganisatie rond intrafamiliaal 
geweld, zorgt ervoor dat zowel hulpverlening en politie op een lijn staan in deze 
gevoelige dossiers. De bedoeling is dat slachtoffers van intrafamiliaal geweld op 
een laagdrempelige manier bij een hulpverlener raad kunnen vragen en indien 
nodig klacht kunnen indienen bij de politie.

Slachtofferbejege
ning



Personeelsdien
st

 18 aangiften arbeidsongevallen
 23 dossiers rechtsbijstand
 165 opleidingen ingeschreven en opgevolgd
 8 vacantverklaringen gepubliceerd en opgevolgd
 2 pensioneringen en 1 dossier non-activiteit voorafgaand aan het pensioen (NAVAP)
 3 vertrekkers (mobiliteit naar andere zones)
 6 nieuwe personeelsleden

• 3 aanwerving via interne mobiliteit
• 1 aanwerving via aspirantenmobiliteit
• 2 externe contractuele wervingen

 11 aanvragen deeltijds werken
 2 bevorderingen in graad (inspecteur naar hoofdinspecteur) 
 Jaren geleden koos de zone om samen te werken met de firma Ortec omdat deze een automatische 

planmotor aanbood, iets wat de federale politie beweert nooit te kunnen ontwikkelen. Voor de 
operationele planners een grote meerwaarde, maar voor de personeelsdienst geen sinecure om te 
checken of al de hieraan gekoppelde vergoedingen correct werden verzameld in het maandelijks 
overzicht. In 2021 was een systeemupdate noodzakelijk en slorpte deze overgang veel capaciteit omdat 
alle koppelingen moesten getest worden.

Op een  personeelsdienst is heel wat knowhow vereist en de politie heeft niet het eenvoudigste personeelsstatuut... Een 
belangrijke partner is het sociaal secretariaat (SSGPI), maar ook een goed uitgebouwd netwerk waar je snel een antwoord kan 
krijgen van collega's is onontbeerlijk! In de loop van 2021 is de samenstelling van deze dienst veranderd en zijn Ine Van Loock en 
Kim Rosseel een geolied team dat onze medewerkers met de glimlach bijstaat en ondersteunt. 



FINANCIËN

LOGISTIEK

ICT



Preventie en 
welzijn

Naast de reguliere zaken, werden ook een aantal extra’s 
opgenomen in het jaarplan.

 De 6 recenst aangeworven personeelsleden volgden 
de opleiding prioritair rijden, dat maakt dat in 2022 elk 
lid van het team interventie die opleiding gevolgd 
heeft. Safety first!

 
 8 personeelsleden volgden de opleiding “eerste 

interventieploeg brandbestrijding”, zij zijn dus 
inzetbaar zou er ooit een brand uitbreken op het 
hoofdkantoor.

 
 Het vertrouwensteam groeide van 1 naar 4 

personeelsleden.
 
 Een andere zone informeerde naar onze TECC trousse, 

samen met een gedegen opleiding blijkt dit een 
waardevol werkinstrument te zijn in de meest ernstige 
noodgevallen.



Pieter poetste jarenlang de dienstvoertuigen, 
tot grote voldoening van de medewerkers.
Dit kaderde in een samenwerking met Sint-
Elisabeth, een begeleidingscentrum voor 
jongeren met een beperking, dat op ons 
grondgebied gelegen is. Op die manier probeert 
de politiezone op een creatieve manier een 
maatschappelijke rol te vervullen voor onze 
kwetsbare inwoners.

Een poetsvrouw die haar 75ste verjaardag viert op de 
werkvloer is best bijzonder, zo niet een hele grote 
uitzondering!
Corona gooide jammer genoeg roet in het eten 
waardoor de pensionering niet onmiddellijk kon gevierd 
worden, maar we lieten deze gelegenheid niet zomaar 
voorbij gaan om haar uitgebreid te bedanken voor haar 
toewijding en vriendschap en eeuwig gulle glimlach!
Bedankt Marie-Rose voor je goede zorgen al die jaren!

Monsheide, zorgaanbieder voor volwassenen 
met een verstandelijke beperking in Peer, 
bezorgde ons een heel bijzondere sollicitatie. 
Twee van hun blinde cliënten wilden graag 
hun vrijwillige medewerking bieden om 
vertrouwelijke documenten te versnipperen.
Sergio en Kay doen dat schitterend en hun 
fascinatie voor de politie werd alleen groter!

Be
da

nk
t

!
Korpschef Marleen Hellemans voerde tijdens haar 5-
jarig mandaat haar beleid in onze zone en wilde 
graag meewerken aan een fusieverhaal, maar de 
zekerheid om in de politiezone Turnhout eerste in 
rang te worden liet deze ambitieuze dame niet aan 
haar voorbijgaan.
We wensen haar veel succes toe!



Dank voor je tijd 
en interesse ! 
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