
JAARVERSLAG 2017 

 

Organogram politiezone Kempenland in 2017: 

 

Personeelsontwikkelingen in 2017: 

Kwamen bij ons korps in dienst tijdens het jaar 2017: 

• 1 april:  burgerpersoneelslid voor de personeelsdienst 
• 1 mei:   inspecteur voor de dienst operaties 
• 1 juli:  inspecteur voor de dienst operaties 
• 1 juli:  hoofdinspecteur voor de recherche (benoemd na detachering) 
• 1 juli:   hoofdinspecteur voor de wijkpolitie (benoemd na detachering) 

Werd bevorderd tot hoofdinspecteur:  1 personeelslid van de recherche 

Verlieten ons korps in 2017: 

• 1 augustus:    inspecteur dienst operaties, non-activiteit voor pensionering 
• 1 september:   onderhoudspersoneel, voltijdse loopbaanonderbreking 
• 1 november:    inspecteur afhandelingsbureau, mobiliteit  

Aantal dagen ziekteverlof in 2017: 1 220 dagen. 

Aantal dagen verlet wegens arbeidsongeval in 2017:  110 dagen  

 

Transparantie met duidelijke cijfers: 

Verkeersongevallen met lichamelijk letsel (VO/LL) in PZ Kempenland: 

 

EVOLUTIE VO/LL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ongevallen met doden 3 4 6 3 1 2 

Ongevallen met lichamelijk 
letsel  

202 184 197 175 183 153 

Doden 30 dagen 3 4 6 3 1 2 

Doden ter plaatse 2 3 6 2 1 2 

Dodelijk gewonden 1 1 0 1 0 0 

Zwaar gewonden 35 26 39 22 24 13 

Licht gewonden 251 241 237 218 214 192 

 

Toelichting cijfers: 



Ongevallen met lichamelijk letsel = ongevallen met gewonden en/of doden 

Doden 30 dagen = Doden ter plaatse + Dodelijk gewonden (personen die overlijden binnen de 30 
dagen na het ongeval, ten gevolge van het ongeval, maar niet op het moment van het ongeval zelf) 

 

Inbraken in PZ Kempenland, evolutie: 

 

 2015 2016 2017 

Woninginbraak Vol. 94 97 60 

Pog. 48 42 37 

Totaal 142 139 97 

 

 2015 2016 2017 

Inbraak in bedrijf of handelszaak Vol. 19 29 12 

Pog. 13 5 7 

Totaal 32 34 19 

 

 2015 2016 2017 

Inbraak in openbare of overheidsinstelling Vol. 17 10 9 

Pog. 4 2 2 

Totaal 21 12 11 

 

 2015 2016 2017 

Ramkraak Vol. 2   

Totaal 2   

 

 2015 2016 2017 

Inbraak in gebouw (totaal) Vol. 130 135 81 

Pog. 65 49 46 

Totaal 195 184 127 

Toelichting: tabel uit criminaliteitsbarometer federale politie 

 



Drugproblematiek bij politiezone Kempenland, evolutie: 

De tabel hieronder geeft de evolutie van de drugscriminaliteit in de politiezone Kempenland weer 
van vorig jaar in vergelijking met de twee jaren die eraan vooraf gaan.  De cijfers komen uit de 
criminaliteitsbarometer van de federale politie. 

De weergegeven cijfers zijn de som van alle drugsdelicten in onze politiezone.  Het gaat dus om 
drugsmisdrijven van uiteenlopende aard.  De cijfers van drugsbezit, drugsgebruik, de invoer en 
uitvoer van drugs en het verhandelen van drugs vormen zo samen de som van het aantal 
drugsdelicten. 

 

Jaar 2015 2016 2017 

Aantal 
feiten 

297 339 330 

 

Anders dan bij het aantal verkeersongevallen en woninginbraken, is het bij de drugsdelicten gepast 
te vermelden dat een evolutie in het aantal feiten niet enkel te wijten is aan het meer of minder 
voorkomen van het probleem.  Ook de inspanningen die de politie doet om feiten vast te stellen en 
het opsporingsbeleid, beïnvloeden sterk het aantal vastgestelde feiten.  In onze zone is het 
drugsprobleem in al zijn facetten al jaren een prioriteit. 

 

Andere cijfers: 

In de tabel hieronder zijn de cijfergegevens opgenomen van een aantal interne indicatoren.  Het gaat 
om de cijfers van het aantal meldingen opgesteld bij het loket onthaal per politiekantoor, het aantal 
interventies (externe tussenkomsten van de mobiele ploegen) en het aantal processen-verbaal 
opgesteld door de dienst recherche naar aanleiding van technische vaststellingen 
(sporenonderzoeken).  Onze rechercheurs stellen proces-verbaal op van sporenonderzoeken waarbij 
zij bruikbare sporen of nuttige aanwijzingen konden aantreffen en opnemen.  Bij technische 
vaststellingen zonder resultaat wordt geen proces-verbaal opgesteld.   

Verder opgenomen in de tabel: cijfers inzake handhaving voor de meest voorkomende 
verkeerszaken. 

 

Cijfergegevens voor het jaar 2017 

Onthaal hoofdkantoor (Leopoldsburg) 3 530 

Onthaal Hechtel-Eksel   530 

Onthaal Peer 1 255 

Totaal aantal meldingen 5 315 

Interventies 6 406 



Sporenonderzoeken met positief resultaat    75 

Onmiddellijke inningen verkeer 17 317 

Processen-verbaal verkeer    907 

Aantal snelheidscontroles bemand 108 

Op snelheid gecontroleerde voertuigen 
(bemande controles) 

68 459 

Geflitste voertuigen (bemande controles) 14 926 

Geflitste voertuigen met flitspalen 1 337 

Processen-verbaal drugs i/h verkeer 302 

Aantal afgenomen ademtests alcohol 5 637 

Aantal S (save) 5 326 

Aantal A (alarm, 0,5 - 0,8 promille)   104 

Aantal P (positief, ≥ 0,8 promille)   207 

Aantal onmiddellijke intrekkingen rijbewijs   302 

Aantal aanvragen afwezigheidstoezicht 273 

Aantal uitgevoerde controles 
afwezigheidstoezicht 

1047 

Aantal informatieavonden 
diefstalpreventie 

6 

Aantal inschrijvingen nieuwe bewoners 1 734 

Aantal interne verhuizers 1 263 

Aantal ambtshalve adresuitschrijvingen 155 

Aantal ambtshalve adresinschrijvingen 9 

 

 


