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JAARVERSLAG 2019 

 

Transparantie met duidelijke cijfers: 

 

Verkeersongevallen met lichamelijk letsel in PZ Kempenland: 

 

 
Leopoldsburg Peer Hechtel-Eksel PZ Kempenland 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Ongevallen met 

lichamelijk letsel  
62 67 58 60 48 54 168 181 

Aantal doden 1 1 1 0 2 4 4 5 

Aantal zwaar 

gewonden 
3 2 4 4 4 6 11 12 

Aantal licht 

gewonden 
67 77 78 72 67 65 212 214 

  Bron: verkeersongevallenbarometer strategische analisten CSD Limburg 

Inbraken in PZ Kempenland, evolutie: 

 2017 2018 2019 

Woninginbraak Vol. 61 58 47 

Pog. 37 29 13 

Totaal 98 85 60 

 

 2017 2018 2019 

Inbraak in bedrijf of handelszaak Vol. 12 13 18 

Pog. 7 4 12 

Totaal 19 16 30 

 

 2017 2018 2019 

Inbraak in openbare of overheidsinstelling Vol. 9 5 7 

Pog. 2 0 2 

Totaal 11 5 9 
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 2017 2018 2019 

Inbraak in gebouw (totaal) Vol. 82 75 72 

Pog. 46 32 26 

Totaal 128 107 98 

Bron : 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, de productie en het verhandelen van drugs vormen zo samen de som van het 

aantal drugsdelicten. 

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. 

 

 

Jaar 2017 2018 2019 

Aantal feiten 

drugscriminaliteit 

334 386 376 

 

Andere cijfers: 

De cijfers in onderstaande tabel zijn afkomstig van eigen tellingen in de politiesoftware ISLP of zelf 

bijgehouden registraties. 

Cijfergegevens voor het jaar                                        2018 2019 

Onthaal hoofdkantoor (Leopoldsburg) 3275 3327 

Onthaal Hechtel-Eksel 679 826 

Onthaal Peer 1135 860 

Totaal aantal meldingen 5089 5013 



3 
 

 

¹ Het aantal “positieve” vaststellingen is gedaald omdat de Federale Gerechtelijke Politie sedert 2019 de 

technische vaststellingen bij woninginbraken heeft overgenomen.  Onze eigen technische recherche voert dus 

minder technische vaststellingen uit, waardoor de positieve resultaten in verhouding dalen. 

² De stijging is gedeeltelijk te wijten aan het operationele ANPR systeem in onze zone. Dit zorgt voor een 

verhoging van inbreuken inzake keuring, verzekering enzovoorts…  

³ De significante verschillen in deze cijfers zijn eenvoudig te verklaren door de ingebruikname van de 

trajectcontrole in onze zone.  Zie hiervoor de bijkomende toelichting in Kempenland nieuws 2019, verderop in 

dit document. 

⁴ Het verschil in deze cijfers is te verklaren door het intensievere gebruik van de “alcohol sampler”  Dit toestel 

geeft een betrouwbare indicatie of een persoon al dan niet strafbaar geïntoxiceerd is. Zodra dit toestel een 

positief resultaat geeft, gebruikt met de werkelijke ademanalyse-toestellen.  Het is enkel het gebruik van de 

analyse-toestellen dat is weergegeven in de resultaten. 

  

Interventies 6808 6981 

Sporenonderzoeken met positief resultaat 58 21 ¹ 

Onmiddellijke inningen verkeer 9975 11793 ² 

Processen-verbaal verkeer 977 1239 ² 

Aantal snelheidscontroles bemand 78 76 

Op snelheid gecontroleerde voertuigen 

(bemande controles) 
35114 

33571 

Geflitste voertuigen (bemande controles) 7863 4176 ³ 

Geflitste voertuigen met flitspalen 254 6059 ³ 

Processen-verbaal drugs i/h verkeer 233 163 

Aantal afgenomen ademtests alcohol 4733 1980 ⁴ 

Aantal S (save) 4436 1678 

Aantal A (alarm, 0,5 - 0,8 promille) 98 99 

Aantal P (positief, ≥ 0,8 promille) 199 203 

Aantal onmiddellijke intrekkingen rijbewijs 241 182 

Aantal aanvragen afwezigheidstoezicht 253 285 

Aantal uitgevoerde controles 

afwezigheidstoezicht 
739 

895 

Aantal inschrijvingen nieuwe inwoners 2347 2085 

Aantal interne verhuizers 1844 1844 

Aantal ambtshalve adreswijzigingen 12 99 
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Personeelsontwikkelingen in 2019: 

 

Kwamen bij ons korps in dienst: 

 1 INP - Operaties (1 januari) 

 1 HINP - Dienst afhandeling (1 januari) 

 1 Administratieve medewerkster  (burgerpersoneelslid, 1 mei) 

 1 INP - Recherche (1 juli) 

 1 HINP -  Operaties (1 juli) 

 1 INP - Operaties (1 september) 

 1 INP - Operaties (1 september) 

 1 Administratieve medewerkster (burgerpersoneelslid, 1 oktober) 

 1 INP - Operaties (1 november) 

 

Verlieten ons korps: 

 1 INP  (Wijkpost Hechtel) trad uit dienst (NAVAP) op 1 februari 

 1 CP Jos D. ging met pensioen op 1 oktober 

 1 INP Luc M. ging met pensioen op 1 oktober 

Op 2 juli 2019, verloor onze gewaardeerde collega Christel Thijs haar strijd tegen kanker.  Zij overleed 

op 54 jarige leeftijd. Christel was tewerkgesteld als wijkinspecteur bij de wijkpost Peer. (zie 

“Kempenland nieuws 2019” hierna) 

                                                                    

Verlet wegens ziekte of arbeidsongeval :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 2019 

 

Dagen ziekteverlof  1009 1402 

Ziekteverlof nav arbeidsongeval 361 24 

Totaal : 1370 1426 
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Kempenland nieuws 2019 

In Memoriam 

Dinsdag 2 juli 2019 was een erg donkere dag voor onze Politiezone.  Op deze dag verloor 

onze collega Chris Thijs, onverwacht, haar strijd tegen kanker.  Chris was al een tijdje ziek, 

maar de behandeling die ze kreeg leek aan te slaan.  De hoop op een goede afloop kreeg 

einde juni 2019 echter een flinke deuk, toen er plots complicaties opdoken. Een paar dagen 

na het opduiken van deze complicaties is Chris overleden.  

Chris begon haar carrière bij de Politie als stagedoende agente in Peer op 01 juni 1996. 

Destijds noemde men dit nog de “Gemeentepolitie Peer”.  Op 17 oktober 1996 kreeg zij haar 

vaste benoeming als politieagente in Peer. 

Op 01 januari 2002 “ontstond” de huidige politiezone Kempenland.  Chris bleef op haar 

toenmalige werkplek in Peer. Haar opdrachten waren vanaf dat moment “wijkwerking”.   

Chris was erg geliefd bij de inwoners van haar wijk Grote Brogel.   

Chris was actief lid van de KVLV. Haar grote hobby en passie was bakken.  Haar taartjes en 

gebakjes waren wijd en zijd bekend.  Op haar massaal bijgewoonde afscheidsplechtigheid 

sprak men zelfs lovend over haar bakkunsten …  

Als we aan de collega’s, die met Chris hebben samengewerkt, vragen om haar in een paar 

woorden te beschrijven krijgen we de volgende reactie :  

“Betrouwbaar, altijd goedgemutst, niets was haar te veel, sociaal, liefdevol en een zeer zacht 

karakter… “ 

 

Op bovenstaande foto zien we Chris vooraan links, omringd door haar collega’s van het 

wijkteam Peer. 

Vaarwel Chris, wij troosten ons met de gedachte dat als je, net als de zon iedere avond, 

achter de horizon verdwijnt… dat je niet weg bent… we zien je alleen niet meer. 
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ANPR (Automatic NumberPlate Recognition) en trajectcontrole 

Sedert september 2018 beschikt onze politiezone over een ANPR systeem. De camera’s 

herkennen nummerplaten die opgenomen zijn in politionele databanken.  Op die manier 

kunnen onze medewerkers op terrein veel korter op de bal spelen.  Een significante 

verhoging van de veiligheid in onze zone.  Ook een afschrikmiddel tegen rondtrekkende 

dadergroeperingen. 

Vanaf mei 2019 zijn aan dit systeem 4 trajectcontroles gekoppeld. Sedert mei 2019 zijn de 

volgende zones operationeel : 

 

- Centrum Peer – fietsstraat 

- Lommelsesteenweg         (Leopoldsburg) 

- Peerderbaan                      (Wijchmaal – Hechtel) 

- Lommelsebaan                  (Hechtel-Eksel) 

De activering van deze trajectcontroles heeft een grote invloed op het aantal 

snelheidsovertredingen door “onbemande camera’s”.  Dit is zeer duidelijk te zien in 

bovenstaande cijfers : van 254 vaststellingen in 2018 naar meer dan 6000 vaststellingen in 

2019.   Vanaf begin 2020 is er nog een trajectcontrole op de Kamperbaan actief. 

De prognose is dat de vaststellingen voor 2020 zullen verdubbelen of zelfs verdriedubbelen. 

Als belangrijkste oorzaak hiervoor is het feit dat de trajectcontroles dit jaar het volledige jaar 

actief zullen zijn, en niet vanaf mei, en het feit dat er een trajectcontrole bij gekomen is. 

 

Vernietigen van vertrouwelijke documenten 

In de PZ Kempenland werken sinds einde 2019 twee visueel gehandicapte jongens.  Ze heten 

Sergio en Key en verblijven in Monsheide te PEER.  Beiden zijn volledig blind.  Ze helpen ons 

één keer om de twee weken met de vernietiging van gevoelige documenten.  Ze doen dit 

met bijzonder veel enthousiasme omdat ze het gevoel hebben ook deel uit te maken van 

“De Politie”.  Wij behandelen hen dan ook als collega’s. 
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Nieuwe collega’s 

In mei 2019 hebben we nog twee 

bijzondere collega’s mogen verwelkomen : 

Racky en Obi.  Beiden zijn Mechelse 

Herders. Samen met inspecteur Rik en Joren 

vormen zij twee volwaardige 

politiehondenteams. Zij ondersteunen ons 

bij diverse politionele taken zoals de 

opsporing en lokalisatie van verdachten of 

vermisten, ontradende patrouilles bij grote 

evenementen, bescherming van collega’s bij 

controles, huiszoekingen enzovoorts… 

Sedert de dag dat zij voor hun examen van 

“politiehond” slaagden trainen ze ook 

regelmatig samen met onze operationele 

collega’s van de diverse functionaliteiten. 

 Intussen is 2019 ook een derde bijzondere collega aan zijn opleiding begonnen : Quint.  

Quint is een “Springer Spaniël” en hij volgt samen met zijn begeleider Stevy een opleiding tot 

drughond.  Wij hopen dat ze hun opleiding in 2020 met vrucht kunnen afsluiten en dat ze 

vanaf dat moment ook de nodige ondersteuning kunnen bieden aan onze operationele 

diensten.   

We are airborne !! 

Sedert 2019 is onze politiezone twee piloten 

rijker, twee drone-piloten, Filip en Dave. Zij 

maken deel uit van het RED TEAM. Red als 

werkwoord is de eerste persoon enkelvoud van 

het werkwoord redden. Red staat ook voor de 

kleur rood, die in onze job een bijzondere 

dimensie heeft.  Maar RED staat hier als 

afkorting voor Regional Emergency Drones. 

 In het multidisciplinaire team zitten vertegenwoordigers van de politiezone Kempenland en 

Lommel, de dienst “Noodplanning” van de stad Lommel, alsook de hulpverleningszone Noord 

Limburg (11 gemeenten).  

Het team beschikt over 4 drones, 2 drones voor operationele inzet, en 2 drones die vooral voor 

trainingsvluchten gebruikt worden.  Ze beschikken eveneens over een prioritair voertuig voor 

het vervoer van de drones en piloten naar de locatie van inzet. 
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Het team kan voor een veelvoud van opdrachten 

die kaderen binnen bestuurlijke en gerechtelijke 

politie ingezet worden zoals :  

- Handhaving openbare orde 

- Opsporing van personen 

- Visualiseren van rampsites of zware 

verkeersongevallen 

- Opsporingen met warmtegevoelige 

camera’s 

- Algemeen toezicht met en ontradend 

effect 

- …………………. 

Kikker op dag 

Op 25 oktober 2020 organiseerden wij samen met 

PZ Lommel en HANO onze eerste “Kikker-op” dag.   

Onze personeelsdiensten stelden namelijk vast dat 

het ziekteverzuim binnen de politie hoger ligt dan 

gemiddeld, en zelfs jaarlijks toeneemt.  De oorzaken 

hiervan zijn reeds uitvoerig aan bod gekomen in 

geschreven en gesproken pers : “Een fysiek en 

mentaal zwaar beroep leidt tot 

gezondheidsproblemen.”  Een passend antwoord 

vinden op dit probleem is een hele uitdaging.  Uit 

deze zoektocht naar antwoorden ontstond het idee 

van de “Kikker-op-dag”.  Het is dus niet langer 

“Flikker op” maar “Kikker op”, zoals je op bijgaande 

affiche kan zien. 

 35 medewerkers van onze politiezone volgden 

gedurende deze dag diverse lezingen en workshops 

die rechtstreeks verband hielden met welzijn op het 

werk, dit in de ruime zin van het woord.  Het was 

een geslaagde dag die zeker herhaling verdient !! 

To be continued….  
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Oefening baart kunst, en redt levens…  

Tijdens onze tweemaandelijkse personeelsvergaderingen besteden wij aandacht aan de meest 

uiteenlopende zaken, die allemaal te maken hebben met het operationele politiewerk.  Zowel 

interne als externe sprekers komen toelichting geven bij bepaalde specialismen die allemaal kaderen 

binnen ons zeer diverse takenpakket.  Gaande van internetcriminaliteit, drugsherkenning, 

slachtofferhulp, het blussen van branden, EHBO, tot administratieve afhandelingen van bepaalde 

procedures. 

Dat deze interne opleidingsmomenten wel degelijk hun nut hebben is op vrijdag 11 oktober 2019 

heel erg duidelijk geworden, hierbij het verhaal van Luc en Alex :  

“Op 11 oktober 2019 was ik samen met Alex op ronde binnen onze wijkwerking toen wij in de 

namiddag op de Diestersebaan reden in de richting van de Groenstraat.  Op het betrokken kruispunt 

aangekomen zagen wij een man op de grond liggen op het voetpad.  Hij lag op zijn rug.  Op dat 

ogenblik zagen wij ook dat er twee voertuigen stopten en twee mannen begaven zich tot deze 

bewuste persoon.  Wij beseften dat wij hulp moesten bieden.  Wij zijn dan ter plaatse uitgestapt en 

bekommerden ons om de persoon op de grond.  In eerste instantie dachten wij aan 

stuiptrekkingen/Vallende ziekte.  De persoon ademde met diepe inhalingen en lag verstijfd met open 

ogen te kijken.  

 

 Eén van de omstaanders is met hartmassage begonnen na twee minuten wachten.  Op dat ogenblik 

heb ik na enkele hartmassages van de man die bezig was overgenomen omdat ik vond dat dat onze 

taak was.  Ondertussen hadden we de hulpdiensten verwittigd om ter plaatse te komen.  Ik heb, 

denk ik, een vijftal/tiental minuten hartmassage toegepast.  Alex heeft toen over genomen en kort 

daarop zijn de hulpdiensten ter plaatse gekomen die het van ons hebben overgenomen.  Deze zijn 

een dik uur met de persoon in kwestie bezig geweest en toen zij vertrokken lieten ze ons weten dat 

het er niet goed uit zag voor die man.  Uiteindelijk kregen we later de melding dat hij gezond en wel 

hersteld was en er niets aan over heeft gehouden.  Daar hadden wij de meeste voldoening van.  Later 

hebben wij die man nog kunnen spreken die ons bedankte voor onze gedane inspanningen…” 

 

 

 


