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Beste lezer

2021 was alweer een bewogen jaar. De ene 
coronagolf was nog niet gaan liggen of de 
volgende bood zich alweer aan. Andermaal zag 
ik onze medewerkers buitengewoon flexibel 
en loyaal als partner in de eerste lijn om de 
maatregelen te handhaven en daarnaast het 
politiewerk te doen.

In veel van dat politiewerk schuilt menselijk 
leed. We werden opgeschrikt door twee gru-
welijke feiten. Een jongeman werd neergesto-
ken aan het station in Hemiksem en een kindje 
van anderhalve maand jong liet het leven in 
bizarre omstandigheden. Het wijkondersteu-
ningsteam dat we dit jaar opnieuw opstarten, 
zal zich samen met de casusregisseur huiselijk 
geweld buigen over een vernieuwde aanpak 
om vroegtijdig dramatische patronen te her-
kennen en feiten te voorkomen. 

Om het wijkondersteuningsteam herop te star-
ten, moeten we ons operationeel deficit zien 
aan te zuiveren. Hiervoor nemen we dit jaar 
een professioneel communicatiebureau onder 

EEN BEWO-
GEN JAAR

de arm. Ons team van ambassadeurs zal een 
actieve rol opnemen om dit bureau te onder-
steunen in zijn opdracht.

Daarnaast zullen we het fietsteam optimali-
seren en professionaliseren, maar evengoed 
zetten we in op een uitbouw van het honden-
team. We kijken uit naar het moment dat Ocho, 
een flink uit de kluiten gewassen Mechelse 
herdershond, Arras en Jim komt versterken. 
Als alles goed gaat, mogen we onze nieuwe 
patrouillehond eind van dit jaar verwachten. 

Dat zal tevens het moment zijn om de inzet van 
ons hondenteam te herbekijken en de sterkte 
ervan te kapitaliseren. We wensen Sue in juni 
alvast een welverdiende rust toe.

We leggen de lat hoog, ook in 2022. Wij zijn 
professionals en zullen garant blijven staan 
voor een integere, objectieve en neutrale aan-
pak van criminaliteit en onveiligheid in de Ru-
pelgemeenten. Om onze wettelijke opdrachten 
in alle legitimiteit te kunnen uitvoeren, moeten 
we het voorbeeld geven. In 2022 zullen we 
daarom onder meer verder inzetten op een 
gezond toegangsrechtenbeheer en op een 
systematische controle van het correct gebruik 
van onze databanken.

2022 wordt het jaar dat de PZR de langver-
wachte applicatie FOCUS zal integreren in 
haar werking. Omdat we door Covid eerst 
hebben moeten investeren in de uitrol van 
Mobile Office, is FOCUS verzet naar 2022. 
Mobile Office zorgt er sinds vorig jaar voor 
dat medewerkers maximaal van thuis kunnen 

werken op de beveiligde politiecomputers en 
biedt extra mogelijkheden op onze wijkposten. 
Focus zal binnenkort nog een stap verder gaan 
en digitale vaststellingen vanop het terrein 
mogelijk maken.

Tot slot gaan we bestaande processen en 
verantwoordelijkheden verder uitdiepen en 
professionaliseren. Onder meer de bevoegd-
heden van bestuurlijke politie, de bestuurlijke 
handhaving, de crisisinterventie en de handha-
ving van de openbare orde zullen in 2022 een 
belangrijke plaats innemen.

Dit alles kan niet zonder al onze medewerkers 
die respect verdienen. Ons respect. Mijn res-
pect. Onze medewerkers hebben één voor één 
onze nieuwe slogan vol overtuiging in prak-
tijk gebracht. We staan er. Van Covid-19 naar 
Covid-21, van Delta naar Omikron. Hier. Nu. En 
zeker Morgen. 

Peter Muyshondt — korpschef
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Op 10 februari testten onze medewerkers mee enkele oefenscenario’s voor de opstart van het Vaccinatiecentrum RupeLaar.
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4.384
woonst- en verblijf-
plaatsonderzoeken

1.099
bezoeken met  
deurwaarder

103
GAS-boetes voor ver-
oorzakers van overlast

2.391
uren opleiding

20
uren opleiding
per medewerker

9.252
dringende interventies

363
aanhoudingen
(235 gerechtelijke en
128 bestuurlijke)

30 
liter alcogel voor  
personeelsleden

6.000
mondmaskers voor 
personeelsleden
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NOTENDOP

17.249
verkeersinbreuken 
(vb. snelheid, gordel, 
gsm’en achter het 
stuur, voorrangsregels)

7.543
pv’s tijdens bemande 
snelheidscontroles.

175
reden onder invloed 
van drank of drugs

887
verkeersongevallen

46
effectieve inbraken

41
pogingen tot inbraak

49
herbezoeken 
inbraakslachtoffers

95
BIN-oproepen

696
tussenkomsten
huiselijk geweld
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VAN HET KORPS

Aan het hoofd van elk lokaal politiekorps staat 
een korpschef. Voor de lokale politiezone Ru-
pel is dit hoofdcommissaris Peter Muyshondt. 
Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het lokale politiebeleid en het zonale veilig-
heidsplan.

De korpschef staat in voor de leiding, de or-
ganisatie en de verdeling van de taken binnen 
het korps. De korpschef wordt bijgestaan door 
het managementteam,
bestaande uit de directeurs, directiesecretari-
aat en beleidsondersteuning.

KORPSCHEF

directie operaties

secretaris

bijzonder  
rekenplichtige

projectbureaudirectiesecretariaat communicatiestrategie / beleids-
ondersteuning

HRMFinLog en ICT

Q-zorg interventie GBORverkeer wijkwerking

juridisch adviseur

WOT recherche
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138*
MEDEWERKERS

>> WAARVAN 115 INGEVULD OP 31.12.21.  

(Verder werken nog 02 poetsmedewerkers  
en 01 polyvalente medewerker buiten dit kader.) 112

OPERATIONELE 
MEDEWERKERS (FTE)

04
AGENTEN

81
INSPECTEURS

03
NIVEAU A

21
HOOFD-
INSPECTEURS

07
NIVEAU B

06
COMMISSARISSEN 
(waarvan 01 hoofd-
commissaris)

16
NIVEAU C OF D

26
BURGER 
PERSONEELSLEDEN

*Opgelet: Dit theore-
tische maximumkader 
zijn de aantallen 
mochten er geen va-
catures zijn. Het 
effectieve aantal 
medewerkers kan vari-
eren.
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Ambassadeurs 

Maar ook in de politiezone Rupel zijn we niet 
bij de pakken blijven zitten. Medio 2021 zijn 16 
ambassadeurs (waaronder 6 beroepenvoor-
lichters) opgestaan die mogelijke geïnteres-
seerden in hun professionele of persoonlijke 
omgeving aanspreken, kandidaten helpen 
voorbereiden op hun selectieproeven en deel-
nemen aan rekruteringsevenementen om onze 
zone te vertegenwoordigen. 

Jobdag 

Bovendien organiseerden de ambassadeurs op 
24 oktober op het commissariaat in Boom zelf 
een jobdag om geïnteresseerde toekomstige 
collega’s van hun werk te laten proeven. Zo’n 
45 deelnemers hadden overwegend positieve 
en lovende reacties. Acht kandidaat-inspec-
teurs en 1 kandidaat-agent begonnen onder-
tussen aan hun voorbereidingstraject samen 
met een ambassadeur. 

Samenwerking PZ Antwerpen 

Om vacatures bij de dienst interventie op korte 
termijn in te kunnen vullen, werd op 1 maart 
2021 een samenwerkingsovereenkomst on-
dertekend met PZ Antwerpen. Dit gaf inspec-
teurs van PZA die nog niet in de mogelijkheid 
waren om mobiliteit te maken, de kans om via 
detachering te komen werken in PZR totdat zij 
effectief mobiliteit kunnen maken. In de loop 
van 2021 maakten 5 inspecteurs op die manier 
de overstap naar onze zone.  

Nieuwe selectieprocedure
 
In 2021 ging een nieuw nationaal rekrute-
ringsmodel van start. Een van de belangrijkste 
verschillen is dat kandidaten nu bij aanvang 
van hun opleiding een politiezone kiezen waar 
ze willen werken. 

Provinciale wervingsgroep 

Met een provinciale werkgroep waar PZR deel 
van uitmaakt, bundelen we de krachten om 
een gedragen en gemeenschappelijk plan 
van aanpak uit te werken waar alle Antwerpse 
politiezones baat bij hebben. De uiteindelij-
ke bedoeling is om meer kandidaten aan te 
trekken, hun slaagkansen te vergroten en de 
tekorten van de politiezones in de provincie 
aan te pakken. 
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2.391
 
UREN OPLEIDING 

7,94%
 
ABSENTEÏSMECIJFER

Voor 2021 stranden we op een absenteïsme-
cijfer van 7,94%. Het absenteïsmecijfer zon-
der langdurig afwezigen bedraagt 3,42%. Dit 
betekent dat ons korps nog vrij goed gespaard 
is gebleven van ziektes en quarantaines.

Via de zogeheten mobiliteit kunnen politieme-
dewerkers van de ene politiezone overstap-
pen naar een andere politiezone of naar een 
federale politiedienst. Vorig jaar zwaaiden we 
op die manier 10 mensen uit en verwelkomden 
we 13 collega’s (waarvan negen operationelen). 
Eén medewerker ging met pensioen en één 
nam ontslag.

12->
 
UIT 

->13
 
IN 

3,42%
 
ABSENTEÏSMECIJFER  
ZONDER LANGDURIG AFWEZIGEN

Vorig jaar waren er door de coronagolven 
minder opleidingen dan gewoonlijk, maar wel 
al bijna dubbel zo veel als in 2020. In totaal 
volgden onze medewerkers 194 opleidingen, 
samen goed voor 2.391 uren.



EN
DIENSTEN

THEMA’S
ONZE
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WE REDEN WEER  
WAT SNELLER

Ongevallen 

Vorig jaar reden we weer meer op de baan 
dan in het ‘blijf-in-uw-kot-jaar’ 2020 maar 
minder dan in de jaren daarvoor, zo blijkt uit 
de cijfers van het personenvervoer van het 
Vlaams Verkeerscentrum. En dat weerspie-
gelt zich evenredig in onze ongevallensta-
tistieken. Met 887 ongevallen in 2021 zitten 
we precies tussen de jaren er voor (1.011 en 
753).

Overtredingen
 
De PZR stelde 17.249 verkeersinbreuken vast. 
Overdreven snelheid genereerde de meeste 
boetes (12.244), gevolgd door gsm’en achter 
het stuur (618), onder invloed rijden (175) en de 
veiligheidsgordel vergeten vastklikken (129).

Eind 2021 kwam er in Hemiksem een dubbele 
trajectcontrole bij. Het aantal bestuurders dat 
op de vaste trajecten in de politiezone Rupel 
werd geflitst, steeg van 4.766 naar 5.677.

Geflitst 

We reden met zijn allen harder. Misschien om 
wat verloren tijd in te halen? In ieder geval za-
gen we tijdens de bemande snelheidscontroles 
een stevige 6,15% hardrijders (2020: 5,51%). 
7.543 van de 122.564 gecontroleerde bestuur-
ders ontvingen een attentie van de PZR.

Bij snelheidscontroles waarbij motards overtre-
ders meteen aan de kant zetten, werden nog 
eens 856 chauffeurs (7,13% tegenover 5,62%) 
met de neus op de feiten gedrukt. 

BESTUURDERS REDEN TE SNEL  
(BEMANDE + ONBEMANDE CONTROLES)

12.244
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INBRAAKVEILIG  
2021

Minder inbraken

Met 87 woninginbraken - of pogingen daartoe 
- is 2021 het inbraakveiligste jaar sinds de start 
van de geïntegreerde politie zo’n 20 jaar ge-
leden. Daarmee sneuvelt het diepterecord van 
2020 met toen 113 inbraken. Ter vergelijking: In 
2019 en 2018 telden we nog respectievelijk 186 
en 230 inbraken. 

De twee laatste jaren zijn enkele zaken ge-
wijzigd. Ten eerste zorgden de coronamaat-
regelen voor extra controles op de baan. De 
aanpak van de PZR is zo, dat we controledis-
positieven nu multidisciplinair organiseren. Dat 
wil zeggen dat wanneer we controleren op 
coronamaatregelen of rijden onder invloed, we 
tegelijk oog hebben voor bijvoorbeeld inbre-
kers(materiaal). 

Daarnaast patrouilleren we sinds eind 2020 niet 
meer alleen bij woningen van vakantiegangers die 
op voorhand extra toezicht aanvroegen, maar wel 
bij alle woningen. Inwoners hoeven dus geen af-
wezigheidstoezicht meer aan te vragen. We zetten 
extra in op sociale controle omdat buren elkaar 
terug beter kennen en sneller abnormale situaties, 
auto’s of mensen herkennen. 

Wanneer inwoners verdachte situaties aan de 
politie melden binnen een buurtinformatienetwerk 
(BIN), waarschuwt de politie de andere buurtbe-
woners met een BIN-oproep. Dat gebeurde het 
afgelopen jaar 95 keer. Er werden twee nieuwe 
BIN’s opgericht, waardoor het totaal aantal BIN’s in 
de PZR op 29 komt.

De PZR nam op verzoek van 49 gezinnen die 
ongewenst bezoek hadden gekregen contact op 
voor persoonlijk advies en om te vragen hoe het 
gaat. De diefstalpreventieadviseurs ontvingen 46 
aanvragen van inwoners hoe zij hun woning beter 
kunnen beveiligen. In 2022 lanceert de PZR een 
project waarbij opgeleide vrijwilligers laagdrempelig 
worden ingezet om medeburgers te adviseren hoe 
zij hun woning beter kunnen beveiligen.

Met 87 woninginbraken - of 

pogingen daartoe - is 2021 

het inbraakveiligste jaar sinds 

de start van de geïntegreerde 

politie zo’n twintig jaar geleden.  

ONZE THEMA’S 
WONINGINBRAKEN
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WONINGINBRAKEN



17

LOKALE 
POLITIEZONE
RUPEL

JAARVERSLAG
2021

ONZE THEMA’S 
OVERLAST

103
 
GAS-PV’S

LICHTE STIJGING 
OVERLAST

Iets meer werkuren  

In 2021 zette de politiezone Rupel 1.860 werk-
uren in om problemen door overlast tot een 
minimum te beperken. Dit is een lichte stijging 
tegenover een jaar eerder (1.844 werkuren) en 
vertaalt zich rechtstreeks naar het eveneens 
licht gestegen aantal overlastveroorzakers dat 
een GAS-pv kreeg: 103 tegenover 97 in 2020.

In 2022 wordt het wijkondersteuningsteam op-
nieuw opgestart in een vernieuwde samenstel-
ling, maar met dezelfde doelstellingen, namelijk 
bijdragen tot een verbeterde leefbaarheid in 
de dorpskernen van de politiezone en daar-
buiten door gericht overlastvormen aan te
pakken en het hoofd te bieden aan de moge-
lijke verschuivingseffecten van ondermijnende 
criminaliteitsvormen.



18

LOKALE 
POLITIEZONE
RUPEL

JAARVERSLAG
2021

ONZE THEMA’S
HUISELIJK GEWELD

MEER OMKADERING
MINDER FEITEN 
HUISELIJK GEWELD

Minder feiten

De dienst jeugd & gezin contacteert nu al 
twee jaar àlle betrokken partijen na feiten van 
huiselijke moeilijkheden. Daarnaast bespre-
ken zij wekelijks alle tussenkomsten waarbij 
een proces-verbaal werd opgesteld met het 
jeugdparket.

Het aantal feiten van huiselijk geweld zakte 
weer in 2021. De sterke ‘coronapieken’ die we 
in 2020 nog zagen, vlakten verder af. Dit zorgt 
voor een dalende grafiek in het aantal meldin-
gen en pv’s voor 2021 tot 696 feiten, of een 
daling met bijna 20% en daarmee het laagste 
in ruim tien jaar. 

Casusregisseur

Een andere nieuwigheid in 2021 was de 
komst van een casusregisseur huise-
lijk geweld. Jana Hansen werkt sinds 2 
augustus bij Vlotter maar dit in nauwe sa-
menwerking met de dienst Jeugd & Gezin 
van de politiezone Rupel en het Family 
Justice Center in Antwerpen. 

Het aantal feiten van huiselijk 

geweld zakte in 2021 tot 696 

feiten en staat daarmee op het 

laagste peil in ruim tien jaar. 
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ONZE THEMA’S
COMMUNICATIE

Mis geen enkele preventieve boodschap of 
nieuwsupdate van politiezone Rupel en volg 
ons op sociale media. 

11.641
VOLGERS

4.687
VOLGERS

2.102
VOLGERS

Op 31 december 2021

FA
C

EB
O

O
K

TW
IT

TE
R

IN
ST

A
G

R
A

M

politiezonerupel.be 

33.552
keer bezocht

22.088
verschillende bezoekers

RESULTATEN 
COMMUNICATIE 2021

PZR als werkgever

Door het nieuwe nationale rekruteringsmodel 
worden lokale politiezones meer en sneller 
betrokken. Kandidaten kiezen immers voor de 
start van hun basisopleiding de politiezone 
waar ze willen werken. De PZR zet zich daarom 
proactief in de markt als potentiële werkgever 
en heeft voor het eerst gebruik gemaakt van 
betaalde Facebook- en Instagramadvertenties. 
Voor enkele euro’s konden we zo duizenden 
potentiële nieuwe werknemers aanspreken. 
Met succes, want zo’n 60 kandidaten schreven 
zich in voor onze jobdag.
 

In 2022 zal deze aanpak verder geprofes-
sionaliseerd worden in samenwerking met 
een communicatiebureau.

Onze andere ‘organische’ Facebookbe-
richten werden in 2021 meer dan 300.000 
keer gelezen. We danken ook onze 4.687 
‘Tweeps’ om 68.000 keer een van onze 
tweets te bekijken en de meer dan 2.000 
volgers op Instagram voor hun duizenden 
likes! De website haalde een recordaantal 
van 33.000 bezoekers. 
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DIENSTEN
INTERVENTIE

EVENVEEL DRINGENDE  
OPROEPEN 

10 minuten 

Vorig jaar vroegen 9.252 mensen een dringen-
de tussenkomst van de politiezone Rupel, een 
lichte stijging in vergelijking met andere jaren.  

Als je de politie dringend nodig hebt, dan wil-
len we ook snel bij jou zijn. Vorig jaar waren we 
voor de helft van de tijd binnen de 10 minuten 
ter plaatse (49%). Bij echt dringende oproepen 
mag je ons in 69% van de gevallen binnen de 
10 minuten verwachten. 

Aanhoudingen

De PZR heeft vorig jaar 363 mensen aange-
houden. Denk hierbij aan mensen die misdrijven 
hebben gepleegd, de openbare rust verstoor-
den of van hun vrijheid moesten worden beno-
men tijdens een onderzoek. Daarmee wordt de 
dalende trend van de voorgaande jaren in ere 
gehouden (toen nog 429 en 511 aanhoudingen). 

363
 
AANHOUDINGEN

9.252
 
DRINGENDE
INTERVENTIES
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DIENSTEN
ONTHAAL

MINDER  
BEZOEKERS 

Onthaal 

Naast de invloed van de epidemiologische om-
standigheden werd op basis van een analyse 
van het aantal bezoekers de dienstverlening 
in de verschillende onthaalposten geoptimali-
seerd. Na het maken van een afspraak kunnen 
mensen hier gedurende 2u per week terecht. 

Het zonecommissariaat in Boom bleef steeds 
open, maar met strenge veiligheidsregels zoals 
de handen ontsmetten, een mondmasker 
dragen, afstand houden, één bezoeker tegelijk 
binnen, verhoren achter plexiglas... We noteer-

den 5.849 fysieke bezoekers. Dat is een kwart 
minder dan in 2020 en bijna de helft minder in 
vergelijking met voorgaande jaren.  

In het voorjaar van 2021 namen onze wijkin-
specteurs in Rumst hun intrek in vernieuwde 
lokalen in het gemeentehuis. Om nog dichter bij 
inwoners te staan, beginnen en eindigen zij hun 
dagtaak daar ter plaatse.

BEZOEKERS OP 
COMMISSARIAAT

-25%

We noteerden 25% minder 

bezoekers dan in 2020 en 

bijna de helft minder in verge-

lijking met voorgaande jaren. 
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DIENSTEN
WIJKWERKING

TERUG MEER  
WOONSTONDERZOEKEN 

Woonst- en verblijfplaats- 
onderzoeken 

Een van de vele taken van de wijkinspecteurs 
zijn woonplaats- en verblijfplaatsonderzoeken. 
Bij elke aangifte van adreswijziging op het ge-
meentehuis gaat de wijkinspecteur ter plaatse 
kijken of de mensen er effectief wonen en er 
geen seiningen actief staan. Verblijfplaatson-
derzoeken situeren zich dikwijls binnen domei-
nen als domiciliefraude, vreemdelingenproce-
dures, illegaliteit of ambtshalve schrappingen. 
In 2021 werden 4.384 dergelijke onderzoeken 
gevoerd. Dat is een kleine 7% meer dan in 
2020. Toen zagen we tijdens maanden met 
veel besmettingen minder dossiers.  

Gerechtsdeurwaarder

De wijkinspecteurs leveren op verzoek van de 
gerechtsdeurwaarder een sterke arm bij risi-
covolle huisbezoeken. Hier ontvingen we een 
gemiddeld aantal aanvragen van 1.099, precies 
tussen de 755 in 2020 en de 1.270 van 2019. 

1.099
BEZOEKEN MET  
DEURWAARDER4.384

 
WOONST- EN  
VERBLIJFPLAATS- 
ONDERZOEKEN
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DIENSTEN
EVENEMENTEN

FYSIEKE  
EVENEMENTEN

105

Betekent deze verdub-

beling het begin van 

meer feestelijkheden en 

activiteiten? Wij hopen in 

ieder geval mee van wel! 

HET BEGIN VAN  
HET EINDE?

Evenementen 

Mensen snakten naar ontspanning, bedrijven 
en firma’s in de amusementssector zochten 
naar winstmarges. Gelukkig noteerden we in 
onze Rupelstreek in 2021 een verdubbeling 
van het aantal evenementen tot 105 tegenover 
het rampjaar 2020. Maar als je weet dat we op 
andere jaren meer dan 400 evenementen rijk 
zijn, dan smaakt dit nog steeds bitter.

De PZR leverde politie-inzet op 32 evene-
menten zoals het wereldfestival Ubuntu, de 
gemeentelijke jaarmarkten en verschillende 
(wieler)wedstrijden. 

Betekent deze relatieve stijging alsnog het 
begin van meer feestelijkheden en activitei-
ten? We hopen in ieder geval mee van wel 
en bereiden ons alvast voor op drie edities 
Tomorrowland in 2022 en vele andere ver-
trouwde evenementen als Casa Blanca, de 
Rumstse Volksfeesten of Theater aan Twater. 
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ONZE PROJECTEN

Camera’s 

De meeste gemeenten hadden al came-
ra’s in gebruik vóór de wetswijzigingen van 
2018. Vorig jaar heeft de PZR samen met de 
gemeentebesturen grote inspanningen ge-
leverd in de evolutie naar een professioneel 
en wettelijk concept. 

In 2022 verwacht de politiezone Rupel een 
significante uitbreiding van de frontoffi-
ce-infrastructuur naar 37 ANPR-sites, 38 
trajectcontroles en 7 toegangscontroles in 
eigen beheer, alsook een upgrade van het 
backofficesysteem.

Naast deze tijdelijk vaste camera’s beschikt 
de PZR over 49 in realtime bekeken vaste 
camera’s in de gemeente Boom, de mobiele 
ANPR-camera’s op de dienstvoertuigen en 
de bodycams van de politieambtenaren. In 
de toekomst zal de politiezone hier inzetten 
op innovatie door video management en 
artificiële intelligentie.

Zorgcentrum na Seksueel Geweld 

Nieuw in 2021 was de opstart van een 
Zorgcentrum na Seksueel Geweld voor de 
provincie Antwerpen. Het zorgcentrum in 
Edegem ging open op 10 november 2021. 

Met een verdeelsleutel leveren de lokale 
politiezones opgeleide zedeninspecteurs 
om slachtoffers bij te staan. De PZR verzorgt 
tegen een financiële compensatie tevens de 
wachtbeurten van PZ ZARA.

Het zorgcentrum bood op minder dan twee 
maanden tijd aan meer dan honderd(!) 
slachtoffers een luisterend oor en meest-
al een verhoor, onderzoek en gerechtelijk 
dossier. De bedoeling is om slachtoffers van 
seksueel geweld (niet enkel in het kader 
van huiselijk geweld) op één plaats alle 
medische, psychologische en gerechtelijke 
zorg aan te bieden. Als slachtoffer kies je 
zelf welke stappen je liever wel of niet wilt 
nemen. Op seksueelgeweld.be vind je het 
adres en telefoonnummer van het dichtst-
bijzijnde zorgcentrum of contacteer jouw 
lokale politie. 

Vrijwilligers

Om het werk en de uitdagingen beter te 
verdelen en de werkdruk voor medewer-
kers te verminderen, zet de PZR in op een 
doorgedreven samenwerking met andere 
veiligheidssectoren zoals de gemeen-
schapswachten en de bijzondere veld-
wachters. Bovendien worden naar analogie 
met verschillende andere politiezones 
vrijwilligers ingezet om bepaalde taken 
over te nemen. 

In augustus 2021 zijn vier bijzondere veld-
wachters gestart. Dit zijn vrijwilligers met 
specifieke bevoegdheden die patrouille-
ren in de Kleiputten van Boom en Rumst.

In de nabije toekomst willen we vrijwilligers 
inzetten voor het afleveren van diefstal-
preventieadvies, het ondersteunen van 
scholen bij hun verkeerseducatie en het 
bemiddelen bij burenconflicten nog vóór 
de tussenkomst van een wijkagent.

Europese projecten 

De lokale politiezone Rupel neemt deel aan 
verschillende Europese projecten. 

Het INDEED-project telt 19 partners uit 15 
landen en loopt gedurende drie jaar. Het doel 
is om gewelddadig extremisme en radicalise-
ring vroegtijdig te detecteren en tegen te gaan 
via initiatieven op korte en lange termijn. Meer 
informatie op: https://www.indeedproject.eu/

Een tweede Europees project, UNCOVER, heeft 
als doel om geavanceerde software te ontwik-
kelen ten voordele van Europese politiedien-
sten om verborgen informatie in ogenschijnlijk 
onschuldige data te detecteren. Het UNCO-
VER-project loopt eveneens drie jaar.

Tot slot neemt PZR actief deel aan het pro-
ject TRACES om op informatiegestuurde wijze 
milieumisdrijven te voorkomen en te bestrijden 
zoals verboden handel in afval, olie- en gass-
mokkel en illegale dumping.
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BEGROTING

UITGAVEN  
GEWONE DIENST

Begroting

De Lokale PolitieZone Rupel heeft in 2021 het 
bedrag van 10.744.251,00 euro ingeschreven 
op de uitgaven van de gewone dienst. 
Aan de ontvangstenzijde werd de som van 
9.669.430,35 euro geboekt.  
De investeringen via de buitengewone dienst 
bedroegen 390.000,00 euro. 

ONTVANGSTEN

GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

Boom (31,77%)
dotatie
aandeel financiering gebouw
digitaal platform Eagle

1.779.120,00
81.326,34
4.751,00

Hemiksem (17,70%) dotatie
digitaal platform Eagle

991.200,00
3.004,50

Niel (15,34%)
dotatie
aandeel financiering gebouw
digitaal platform Eagle

859.040,00
39.268,05

2.759,00

Rumst (22,50%) dotatie
digitaal platform Eagle

1.260.000,00
3.997,00

Schelle (12,69%) dotatie
digitaal platform Eagle

710.640,00
4.356,00

 
FEDERALE TOELAGE + AANVULLENDE TOELAGE + AFLOSSING SCHULD HOGERE OVERHEID + SOCIALE TOELAGE

federale sociale toelage
federale sociale toelage II
bijdrage weddelast
federale toelage
aanvullende dotatie
toelage openbare orde
subsidie Salduz
verkeersveiligheidsfonds (raming)

612.258,01
120.500,00
107.000,00 

2.557.405,46
116.659,77

1.234,00
9.789,00
313.114,11

personeel 8.809.430,00

werkingskosten 942.588,00

overdrachtskosten 826.327,00

schulden 165.906,00
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In 2021 heeft de politiezone sterk 
geïnvesteerd in plaatsonafhan-
kelijke informatica-oplossingen 
zoals Mobile Office. Het nieuwe 
politieonthaal in het gemeentehuis 
van Rumst maakt zo verbinding met 
het zonecommissariaat, net zoals 
de vele thuiswerkers. Het creëert 
ook bijkomende bandbreedte voor 
alle wijkposten als alternatief 
voor het drukke reguliere netwerk.

Het overlastteam neemt binnen-
kort een semi-anonieme Skoda 
Octavia in dienst om zowel 
onopvallende observatieop-
drachten uit te kunnen voeren 
als zich prioritair naar hot-
spots te kunnen begeven.   

De verkeersdienst heeft sinds 2021 een mobie-
le weegbrug in een van de dienstvoertuigen. 
Dit betekent een enorme capaciteitswinst om-
dat (vracht)wagens niet meer hoeven begeleid 
te worden naar vaste weegbruggen enkele ki-
lometers verder, maar eventuele overladingen 
ter plaatse kunnen worden vastgesteld. 



2021

VERSLAG
JAAR-


