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Voorwoord 

 

Met het opstellen van het jaarverslag wil de politiezone Hageland transparantie bieden aan de opdrachtgevers en 

de beleidsvoerder inzake de werking van de zone.  In het verleden werd het jaarverslag opgemaakt in de periode 

mei.  Dit gaf als nadeel dat nieuwe fenomenen soms te laat werden gedetecteerd.  In 2020, met de opmaak van 

het jaarverslag van 2019, zijn we gestart met deze analyses in het begin van het kalenderjaar net om het beheer 

en de beheersing van nieuwe trends mogelijk te maken.  Eenzelfde analyse gebeurt in juli, waarbij het eerste 

semester onder de loep wordt gehouden. 

De aandachtige lezer zal merken dat dit document elke editie wijzigt en net iets lijviger wordt.  Enerzijds is het zo 

dat wij afhankelijk zijn van de analysetools ( en -gegevens) die ons worden aangereikt en anderzijds wordt de basis 

van het document steeds breder zodat het makkelijker wordt om bijkomende informatie aan te leveren. 

COVID 19 

In alle regionen van de maatschappij heeft corona zwaar doorgewogen op de mensen, hetzelfde was het geval 

met onze organisatie in het algemeen en de individuele medewerker in het bijzonder. 

De eerste coronagolf was vooral damage control.  Niemand wist wat er stond te gebeuren of waar we ons aan 

konden verwachten.  BCP’s werden opgesteld, mondmaskers werden in eigen beheer gemaakt door Calog 

medewerkers, plexiglas wanden werden uitgesneden door de klusjesman, denkoefeningen werden uitgevoerd om 

de dienst te laten draaien met een maximum aan bescherming voor de medewerkers, …  

Het waren uitermate vermoeiende maanden waarbij corona niet tot effect had dat het aantal tussenkomsten 

drastisch daalde, maar waar “corona-handhaving” net bovenop de reguliere werking een bijkomende opdracht 

was. 

Maar net zoals elk nadeel z’n voordeel had, had elk voordeel z’n nadeel.  Vele evenementen  in de lente- en 

zomermaanden werden geschrapt, wat betekende dat er capaciteit vrijkwam om andere dingen te doen.  Maar 

wat ontspanning is voor de bevolking, is dit ook voor de medewerkers.  Niet dat onze mensen tijdens de diensturen 

mee staan te dansen op de weide van Werchter, maar ze werken ook niet 24/7.  De mogelijkheden tot ontspanning 

na de dienst ( en ook tijdens de pauzes op de werkvloer) vielen hierbij ook weg.   

Tijdens de tweede coronagolf was dit gegeven dan ook de zwaarste factor.  Er was wel een gewoonte gekweekt 

om permanent een mondmasker te dragen, of om afstand te behouden, het gemis aan sociaal contact was 

duidelijk merkbaar zowel bij de bevolking als bij de medewerkers. 

Als beleid zijn wij ons dan ook bewust van deze druk die leeft op de werkvloer.  Het is dan ook onze uitdaging om 

permanent aandacht te besteden aan het mentale welzijn van de medewerker en om, zodra de hemel opklaart, 

een bijzondere inspanning te leveren om iedereen te begeleiden naar het leven van weleer. 

U zal ook kunnen vaststellen dat corona ook op de resultaten een invloed hebben gehad.  Zo daalde het aantal 

inbraken, maar stegen het aantal meldingen inzake dierenwelzijn.  Wat niet wijzigde was de inzet en 

betrouwbaarheid van de inspecteurs en hoofdinspecteurs die dagdagelijks op straat stonden ten dienste van de 

bevolking en de overheden.  Tussen alle beslommeringen door hebben zij er voor gezorgd dat de maatschappij 

veilig bleef en hebben zij bewezen dat er op hen kan worden gerekend in moeilijke tijden.  

Omdat de doelstellingen niet konden worden bereikt omwille van de COVID 19 pandemie, zullen deze ook in 2021 

worden weerhouden. 
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Het is niet meer wat het geweest is en het zal nooit meer worden zoals het was. 

De gewijzigde omstandigheden in de maatschappij hebben er, in een versneld tempo, voor gezorgd dat een “New 

Way Of Working” ontstond.  Thuiswerk werd bij de politie “uitgevonden” en evolueerde naar het nieuwe normaal.  

Nieuwe informaticatoepassingen werden geïmplementeerd en zorgden er voor dat (administratieve) taken vanuit 

de veilige thuisomgeving kon worden uitgevoerd. 

Maar niet enkel op het gebied van thuiswerk werden er stappen vooruit gezet.  Er werd een solide basis gelegd 

voor een toekomst in een steeds meer digitaal ingestelde wereld.  De organisatie werd klaargemaakt om in 2021 

over te schakelen op nieuwe platformen en toepassingen die het mogelijk moeten maken om sneller, eenvoudiger 

en transparanter te werken.   

In een permanent veranderende wereld moet ook de politie vinger aan de pols houden en trachten mee te 

evolueren met de heersende trends.  Sommige van die trens zijn eendagsvliegen, andere trends nestelen zich in 

de dagelijkse gewoonten van de mensen.  Het is dan ook bijzonder moeilijk om in te schatten in welke 

ontwikkelingen de politie moet meegaan. 

Maar hoe de maatschappij ook evolueert, de kerntaak van de politie is instaan voor een kwalitatieve 

dienstverlening aan de burger, en dat zullen wij ook in 2021 blijven doen.  Beloofd! 

 

MARCOEN Kurt 

Commissaris 

Diensthoofd Operaties 
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1 Prioriteiten 2020 - 2025 

1.1 Criminaliteit 

1.1.1 Prioriteit Intrafamiliaal Geweld 

Doelstelling: Politiezone Hageland zal een substantiële bijdrage leveren aan het beheersen van feiten van 

intrafamiliaal geweld. 

We doen dit door:  

- De kwaliteit van de tussenkomsten en vaststellingen door de politiediensten verhogen, door onder 

andere het uitvoeren van controles op alle dossiers IFG, en dit door de referentiepersoon IFG 

- Bij de behandeling van de dossiers IFG bijzondere aandacht te hebben voor de kinderen binnen het 

betrokken gezin, en de kwetsbare groepen, die een verhoogd risico lopen binnen dit 

fenomeen(multi–problem gezinnen, …), specifiek te monitoren en op te volgen 

- Het afsluiten van protocollen met externe partners (CAW, …) waardoor verdachten van feiten IFG 

kunnen doorverwezen worden met het oog op verdere opvolging en begeleiding op maat 

- Het permanent en in real time sensibiliseren van partners en overheden om adequaat en to the 

point te reageren naar aanleiding van crisissituaties, dit met het oog op het regulariseren van de 

toestand en het garanderen van de veiligheid van alle betrokkenen  

- Het permanent monitoren van de meldingen en interventies die bij onze diensten worden 

geregistreerd in deze materie, met het oog op het adequaat opstarten en opvolgen van dossiers, 

waardoor een bijdrage kan geleverd worden aan de gevolgen en ernst van de feiten 

- Het sensibiliseren van de medewerkers in deze materie door het organiseren van informatiesessies 

en vormingsmomenten, het gericht verspreiden van parketnota’s/richtlijnen en werkwijzen, … 

- Het stimuleren van slachtoffers van IFG om de stap te zetten richting hulpverlening  

 

 

1.1.2 Prioriteit Inbraken in gebouwen  

Doelstelling: Politiezone Hageland zal een substantiële bijdrage leveren aan het beheersen van de diefstallen met 

braak in gebouwen. 

We doen dit onder andere door: 

- Het sensibiliseren van de bevolking in samenwerking met preventieambtenaren van de 

verschillende gemeenten en de provincie Vlaams Brabant (DPA, 1 Dag Niet, …) 

- Het ondersteunen van burgerinitiatieven (BIN, WIN, ZIN, …) 

- Gerichte controleacties (ANPR, …) 

- Preventieve patrouilles 

- Het uitwerken en handhaven van een kwalitatief recherchebeleid met bijzondere aandacht voor het 

opvolgen van veelplegers, sporenbewust handelen, informatieuitwisseling met interne en externe 

partners, navolgende onderzoeken zoals buurtonderzoeken, … 
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1.1.3 Prioriteit Gouden kruispunt  

Doelstelling: Politiezone Hageland zal, als bevoorrechte partner in de veiligheidsketen, een bijzondere bijdrage 

leveren aan het voorkomen en beheersen van overlast en misdrijven op het Gouden Kruispunt te Tielt-Winge 

We doen dit onder andere door: 

- Het verhogen van de patrouillefrequentie op het Gouden Kruispunt, ten opzichte van de rest van 

het grondgebied van de politiezone,  door het gericht aansturen van de permanentieploegen via 

dienstbulletins 

- Het dagelijks opvolgen van de geregistreerde feiten op het Gouden Kruispunt met het oog op het 

adequaat opstarten en opvolgen van dossiers 

- Het permanent bijsturen van de patrouilleploegen op het Gouden Kruispunt in functie van de 

vastgestelde fenomenen 

- Het ondersteunen van de handelaars op het Gouden Kruispunt, al dan niet in samenwerking met 

andere externe partners, bij de organisatie van preventieacties 

- De prioriteit Gouden Kruispunt als Project in totaliteit te bekijken en een integrale en geïntegreerde 

aanpak van fenomenen verzekeren 

- Een aanspreekpunt voor de handelaars en overheden te voorzien die de contacten tussen de 

verschillende actoren faciliteert en onderhoudt, acties op het terrein coördineert, de inspanning 

van de politie inventariseert, … 

- Het verhogen van de betrokkenheid van alle medewerkers van de politiezone ten aanzien van het 

project Gouden Kruispunt door het afleggen van verantwoording door de leidinggevenden inzake 

de ondernomen acties en de hieraan gekoppelde resultaten 

 

 

1.1.4 Aandachtspunt Drugs  

Drugs is een fenomeen waarvan de objectief geregistreerde resultaten met de nodige argwaan dienen te worden 

bekeken.  Het is namelijk zo dat hoe meer controles er worden uitgevoerd, gericht op drugs, hoe meer resultaten 

er zullen beschikbaar zijn in de tabellen. 

Anderzijds is het zo dat bij het aantreffen van een cannabisplantage, waarbij meerdere personen worden 

aangehouden, en waar een zeer grote capaciteit aan uren worden gepresteerd, dit slechts meetelt als 1 nummer 

in de tabellen. 

Als lokale politiedienst moeten wij een goed beeld kunnen houden van de lokale drugsscene, waarbij tot doel kan 

gesteld worden dat de plaatselijke handel moet worden bemoeilijkt en dat vooral jongeren, welke als een 

bijzonder kwetsbare groep kunnen worden bestempeld, de nodige bescherming dienen te krijgen. 

Derhalve wordt het fenomeen drugs, niettegenstaande dit niet onmiddellijk in de matrix naar voor komt als 

prioriteit, weerhouden als aandachtspunt. 

De reeds in het verleden opgestarte initiatieven, welke onderwerp uitmaakten van het vorige zonale 

veiligheidsplan, worden derhalve verdergezet en worden opgenomen in de reguliere werking van de zone. 

 

 



 
Jaarverslag PZ Hageland 2020 - 9 

1.1.5 Aandachtspunt Cybercriminaliteit 

Oplijsting van de feiten, geregistreerd door onze zone, heeft aan het licht gebracht dat het fenomeen 

“Cybercriminaliteit” aan een sterke opmars bezig is. 

Het nadeel bij deze feiten is evenwel vaak vrij beperkt, waardoor de maatschappelijke impact meestal niet erg 

hoog is. 

De aanpak van cybercriminaliteit is echter een zeer gespecialiseerde materie, waarvoor gespecialiseerde 

medewerkers nodig zijn.  Als politiezone hebben wij geoordeeld dat het aanwerven van dergelijk gespecialiseerd 

personeel voorlopig nog niet aan de orde is.  De opvolging van de evolutie van dit fenomeen zal gebeuren vanuit 

de reguliere werking, waarbij de collega’s van het LIK een bijzondere bijdrage kunnen leveren aan de medewerkers 

op het terrein. 

 

 

1.1.6 Aandachtspunt Radicalisme 

Het fenomeen van radicalisering in het algemeen is de afgelopen jaren sterk aanwezig geweest in de samenleving. 

Uit de bevragingen is gebleken dat dit fenomeen niet diende te worden weerhouden als prioriteit.  Toch mogen 

we niet blind zijn voor de veranderingen in de maatschappij rond ons.  Daarom heeft politiezone Hageland 

besloten om de opsporing, aanpak en opvolging van dit fenomeen op te nemen in de reguliere werking van de 

zone, dit door onder meer:  

 

- consequent te participeren aan de LocalTask Force (LTF) op supralokaal/Arrondissementeel niveau 

- zich bereid te verklaren om deel te nemen aan de LIVC, onder regie van de bestuurlijke autoriteiten 

- zich bereid te verklaren om de informatiestroom vanuit de LTF te faciliteren naar de opgestarte LIVC 

- blijven te investeren in beeldvorming en infogaring inzake radicalisering door de medewerkers en 

dit in samenwerking met de gemeentelijke diensten, in het bijzonder de dienst burgerzaken  

- beschikbaar stellen aan operationele medewerkers van informatie over vluchtelingen en 

vreemdelingen via tablets  

- toegang van korpschef en verantwoordelijke radicalisering tot de dynamische database 

- nauwe samenwerking met wijkinspecteurs om oog te hebben voor mogelijk radicaliseren mensen, 

terugkerende Syriëstrijders, ..  
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1.2 Verkeer  

1.2.1 Prioriteit Snelheid 

Doelstelling: Politiezone Hageland zal een substantiële bijdrage leveren tot de realisatie van de aanbevelingen van 

de Staten Generaal Verkeersveiligheid door de aanpak van het fenomeen snelheid.  

We doen dit onder andere door: 

- Het blijvend inzetten op het verhogen van de pakkans van chauffeurs die de snelheidslimieten 

negeren door het uitvoeren van snelheidscontroles op dagelijkse basis  

- Het gestructureerd vastleggen van de nodige capaciteit voor de uitvoering van de acties ter 

bestrijding van het fenomeen overdreven snelheid 

- Het samenwerken met partners en overheden door het afleveren van adviezen, het uitvoeren van 

gezamenlijke en geïntegreerde acties, … 

- Open te staan voor de suggesties van de bevolking en overheden ter bestrijding van het fenomeen 

- Het permanent opvolgen en evalueren van de geregistreerde gegevens van de uitgevoerde 

controles en bijsturen van de acties 

- Het afleggen van rekenschap aan de bevolking, de partners en de overheden van de resultaten van 

de acties 

 

 

1.2.2 Prioriteit Alcohol en drugs in het verkeer  

Doelstelling: Politiezone Hageland zal een substantiële bijdrage leveren tot de realisatie van de aanbevelingen van 

de Staten Generaal Verkeersveiligheid door de aanpak van het fenomeen alcohol en drugs in het verkeer.   

We doen dit onder andere door: 

- Het blijvend inzetten op het verhogen van de pakkans van chauffeurs die rijden onder invloed van 

alcohol en/of drugs door het uitvoeren van gerichte en gestructureerde acties op periodieke basis 

- Het blijvend inzetten op het verhogen van de pakkans van chauffeurs die rijden onder invloed van 

alcohol en/of drugs door het uitvoeren van controles tijdens de reguliere diensten 

- Het aansturen van de medewerkers tot het uitvoeren van controles door het vermelden van deze 

opdrachten op de dienstbulletins 

- Het permanent opvolgen en evalueren van de geregistreerde gegevens van de uitgevoerde 

controles en bijsturen om een optimaal rendement van de inspanningen van de medewerkers te 

bekomen 

- Het participeren aan bovenlokale acties, in samenwerking met zowel interne als externe partners 

- Het samenwerken met partners en overheden 

- Het permanent sensibiliseren van de medewerkers van de pool interventie om tijdens de uitvoering 

van de reguliere diensten aandacht te hebben voor het fenomeen rijden onder invloed van alcohol 

en drugs 

- Het organiseren van bijscholingen en informatiesessies ten behoeve van de medewerkers 
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1.2.3 Aandachtspunt Zwaar vervoer 

De impact van (doorgaand) zwaar vervoer op de inwoners van de politiezone valt niet te onderschatten en is ook 

duidelijk gebleken tijdens de bevragingen en de analyses van de cijfergegevens. 

Zwaar vervoer zoekt zich steeds meer een weg door het vermijden van (betalende) autosnelwegen en door 

gebruik te maken van de dorpskernen en de wegen rond de woonkernen.  De toename van vrachtwagens op deze 

wegen geeft niet alleen een verhoogde druk op de verkeersdichtheid, het brengt ook een potentiële verhoging 

van potentieel gevaarlijke situaties met zich mee, waar vooral de zwakkere weggebruikers geviseerd zijn. 

Het gericht optreden naar zwaar vervoer vergt een inzet van gespecialiseerd personeel, vooral dan inzake de 

specifieke wetgevingen ter zake.   

De politiezone zal zich derhalve richten naar de factoren die de gevolgen van ongevallen met vrachtwagens 

negatief beïnvloeden, zoals onaangepast rijgedrag, onaangepaste snelheid, hinder voor zwakke weggebruikers, … 

en zal deze maatregelen opnemen in de reguliere werking van de zone. 

De personeelsleden die zich als taakaccent “Verkeer” hebben toegeëigend zullen de mogelijkheid krijgen om zich 

verder te bekwamen in deze materie door het volgen van cursussen en het samenwerken met interne en externe 

partners. 
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1.3 Overlast  

1.3.1 Prioriteit Overlast gebonden aan alcohol - of druggebruik  

We willen werken aan het verminderen van alcohol- en druggebruik door gerichte acties alcohol en drugs in het 

verkeer. Deze prioriteit zal mee worden opgenomen in het actieplan Verkeer. 

 

 

1.3.2 Aandachtspunt Vandalisme 

Het beschadigen van goederen wordt door de bevolking en de overheden beschouwd als een item dat door de 

politie dient te worden opgevolgd. 

Dit fenomeen wordt door onze zone niet als prioriteit weerhouden, maar permanent opgevolgd.  

Een adequate opvolging van de geregistreerde feiten in onze zone zal er toe bijdragen dat feiten van vandalisme 

van nabij én korpsbreed kunnen worden opgevolgd en de nodige maatregelen kunnen gekoppeld worden aan het 

voorkomen van dergelijke feiten, opsporen van de daders en het adviseren van de verantwoordelijke overheden 

inzake preventie. 

 

 

1.3.3 Aandachtspunt Hangjongeren  

Het fenomeen “Hangjongeren” werd door ons weerhouden als aandachtspunt, niettegenstaande het niet direct 

uit de statistieken en analyses gebleken is dat dit een item was waar de bevolking of de opdrachtgevers en 

overheden wakker van lagen, omdat wij als politiezone tijdens bepaalde periodes in het jaar geconfronteerd 

werden met overlast welke aan deze groep kon worden gelieerd. 

Tijdens schoolvrije momenten in het algemeen, en tijdens de schoolvakanties in het bijzonder, gebeurt het dat de 

interventieploegen gestuurd worden naar locaties die een zekere aantrekkingskracht uitoefenen op jongeren 

omwille van diverse redenen, soms is dit de rust en discretie, soms is dit net de nabijheid van allerlei activiteiten. 

Gezien feiten welke mogelijk in verband kunnen worden gebracht met dit fenomeen (sluikstorten en vandalisme, 

overlast door alcohol, …) eerder wel als belangrijk worden gezien, en gezien het weerkerend karakter van de 

“hangjongeren”, werd er binnen de zone een methodiek uitgewerkt waarbij de diverse locaties, waar 

hangjongeren werden gesignaleerd of waar vandalisme door deze doelgroep werd gepleegd, werden in kaart 

gebracht. 

De ploegen van de zone (zowel de reguliere patrouilles interventie, als de piekploegen en de wijkagenten) krijgen 

deze locaties mee via dienstbulletins en vermeldingen op het platform Sharepoint, worden actief aangestuurd om 

deze locaties te onderwerpen aan een controle tijdens hun reguliere dienstuitvoering. 

Bij de opmaak van de dienstbulletins, en de vermelding van de uit te voeren controles van de locaties, wordt 

rekening gehouden met eventuele geregistreerde meldingen van omwonenden, overheden en slachtoffers. 
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Na afloop van de shift worden de resultaten steevast geanalyseerd en de opdrachten bijgestuurd en desnoods 

aangepast. 

Gezien deze aanpak volledig is ingebed in de reguliere werking, opteren wij om dit toch te weerhouden als 

aandachtspunt. 

De beeldvorming van de locaties en de geïdentificeerde hangjongeren wordt korpsbreed opgevolgd. 

 

 

1.3.4 Aandachtspunt Sluikstorten  

 

Sluikstorten is terecht een bron van ergernis.  Niet alleen is zwerfvuil een belasting voor het milieu, de 

opruimkosten vallen evenmin te onderschatten.  Mensen of bedrijven die hun afval bewust dumpen, kiezen er 

bewust voor om de kosten voor de opruiming en verwerking van het afval te laten dragen door de gemeenschap.  

Wij willen, als partner in de veiligheidsketen, een constructieve bijdrage leveren aan de bestrijding en de 

voorkoming van deze feiten, door preventieve patrouilles te richten naar de gekende stortplaatsen, en bij de 

vaststellingen van deze feiten maximaal in te zetten op identificatie van de overtreders. 

De aanpak van dit fenomeen wordt derhalve opgenomen in de reguliere werking van het korps. 
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1.4 Strategische prioriteiten Optimale bedrijfsvoering 2020 – 2025 

1.4.1 Prioriteit Interne communicatie 

Doelstelling: Politiezone Hageland zal permanent aandacht schenken aan het verbeteren  van de interne 

communicatie en aan het sensibiliseren van de medewerkers om gebruik te maken van de nieuwe communicatie 

en registratietools.  

We doen dit onder andere door:  

- Actief te blijven inzetten op de overschakeling van het “oude” Intranet, naar vernieuwde 

toepassingen als Sharepoint, Teams, I-police, Focus, … én een evolutie van de “huidige” 

Sharepoint “on premise” , waarvan de toepassingen te beperkt zijn gebleken, te bewerkstelligen 

naar de Microsoft Cloud 

- Aandacht te blijven hebben voor de vernieuwingen en de sleutelmedewerkers toe te laten zich 

permanent bij te scholen in de specifieke domeinen en communicatietoepassingen 

- Informatiesessies te organiseren voor de medewerkers binnen de zone zodat de implementatie en 

het gebruik van de nieuwe tools in optimale omstandigheden kan verlopen, én de kennis up-to-

date blijft 

 

De huidige Sharepoint “on-premise”, die momenteel door onze zone wordt gebruikt, is te beperkt gebleken in 

toepassingsmogelijkheden.  Er wordt gekeken om zo snel mogelijk te migreren naar Microsoft cloud. 

De diversiteit van de aard  en de hoeveelheid van de uit te voeren, geplande, opdrachten, alsook opeenvolging 

van niet geplande tussenkomsten naar aanleiding van meldingen van burgers, noodzaken de implementatie van 

toepassingen. 

Het gebruik van “PowerApps” zal op korte termijn er toe kunnen leiden dat de medewerkers op het terrein 

kennis kunnen nemen van de geplande en niet geplande opdrachten, hieraan het nodige gevolg kunnen geven, 

én bijkomend ter plaatse (een deel van ) de administratie, hieraan vasthangend, kunnen vervolledigen.  Deze 

vereenvoudiging van registratie zal niet enkel een positieve weerslag hebben op het “Blauw op straat”, maar zal 

ook voor de leidinggevenden, die nu handmatig de dienstbulletins dienen op te stellen, meer ruimte creëren om 

zich toe te leggen op hun taakaccenten, een adequate opvolging te geven aan fenomenen en een 

geautomatiseerde registratie van de uitgevoerde opdrachten toelaten. 

Aansluitend hierbij is het belangrijk dat de medewerkers vanop het terrein toegang hebben tot ons 

informaticasysteem. Om dit te verwezenlijken zal er nog in 2019 geïnvesteerd worden in de vervanging van de 

servers en de aankoop van de nodige hard- en software. Zodoende zijn we ook ineens reeds (grotendeels) 

voorbereid op de komst van FOCUS. 

Vanuit de wapendienst is de vraag gekomen om de immense hoeveelheid aan papieren archieven, op termijn te 

digitaliseren. Er wordt bekeken wat hier de beste oplossing kan zijn. Een mogelijkheid is om dit te integreren 

binnen ons elektronisch archief Archipol. 
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1.4.2 Aandachtspunt Leiderschap en beleidsvoering  

De voortdurende ontwikkelingen binnen de maatschappij als binnen de politiewereld vereisen dat de leiding “mee 

is”, met andere woorden dat ze weet wat er leeft. 

Leiderschap “draagt” de gehele organisatie.  De leiding van de organisatie, en dat is niet alleen de korpschef, heeft 

een duidelijke visie.  Ze weet waar ze met de organisatie naar toe wil op langere termijn.  Ze zorgt ook voor een 

gepaste structuur en cultuur om de visie te realiseren.  Haar daden zijn belangrijker dan haar woorden, want 

voorbeeldgedrag stimuleert het gros van de medewerkers. Dát is de essentie van leiderschap. 

Om een gepaste cultuur te stimuleren zal de leiding aandacht schenken aan het creëren van draagvlak, 

betrokkenheid en veranderbereidheid. 

Onder meer zal dit gebeuren door :  

- Voorbeeldgedrag en enthousiasme van de leiding 

- Responsabilisering van medewerkers 

- Verduidelijken van de nood tot voortdurende verandering 

- Leiderschap met lef 

 

 

1.4.3 Aandachtspunt Partnerschap  

Als politiezone zijn wij een partner in de veiligheidsketen, en moeten wij ons ervan bewust zijn dat wij niet alleen 

staan in deze functie.  Partnerschap is bij deze een onontbeerlijk gegeven. 

Het is een cruciale rol van de leiding om in te staan voor het opbouwen van duurzame relaties met diverse 

belanghebbenden.  Bouwen aan relaties gebeurt heel dikwijls onbewust en op toevallige wijze.  Als beleid willen 

wij dit echter ook zelf in de hand nemen en bewust en gestructureerd werken aan het uitbouwen van netwerken 

met contactpersonen. 

Netwerken is een werkwoord en vergt inspanningen. Netwerken is niet alleen “nemen”, maar ook “geven”. Een 

uitgelezen moment om de samenwerking en verstandhouding met onze partners onder de aandacht te brengen 

van de burger, én onze dankbaarheid uit te drukken naar deze partners toe, betreft de opendeurdag van onze 

politiezone.  
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1.4.4 Aandachtspunt Draagvlak en betrokkenheid  

Binnen de politiezone is een BOT (Beleidsondersteunend Team) opgericht. Het doel van deze samenwerking is 

onder meer het creëren van meer draagvlak bij de medewerkers, maar ook het verhogen van de transparantie 

van het beleid naar het korps. 

De samenstelling van het BOT is dan ook in die mate gebeurd, dat elke dienst van de zone hierin vertegenwoordigd 

is. 

Op het tactisch/operationeel niveau bestaat er een tweemaandelijks HINPO.  Dit betreft een overleg met alle 

middenkaders (hoofdinspecteurs) van de politiezone.  Tijdens deze vergaderingen worden de beleidsbeslissingen, 

welke werden genomen door de korpsleiding, verduidelijkt en worden nieuwe richtlijnen, werkwijzen en 

procedures verduidelijkt en besproken. 

De stafvergaderingen, waaraan de korpschef, de officieren en de beleidsmedewerker aan deelnemen, wordt 

punctueel georganiseerd in functie van de noodwendigheden. 
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2 Activiteitenverslag JSPD 

2.1 Jeugd en Sociale Politiedienst  

2.1.1 Samenstelling dienst 

De dienst JSPD van de PZ Hageland wordt aangestuurd door hoofdinspecteur Barbara Houben. 

Barbara Houben maakt deel uit van de pool Wachtofficieren (Hoofdinspecteurs bij de dienst Interventie), waarbij 

haar dagelijkse functie bestaat uit het invullen van de shiften “bereikbaar en terugroepbaar Officier van 

Gerechtelijke Politie”, permanentiediensten “dagcoördinator”. 

Zij is teamchef van Team 2 van de interventiepool, en tevens referentiepersoon van het project Dierenwelzijn. 

Tenslotte levert Barbara Houben steun bij het beheren van evenementen en noodplanning. 

Inspecteur Dominique Verpoorten is als vast lid van de dienst JSPD de coördinator en behartigt de dagelijkse 

opvolging van de dossiers.  

Inspecteur Elke Vanderstukken ondersteunt de coördinator JSDP.  Zij oefent de functie uit van waarnemend 

coördinator naast haar taken als interventie inspecteur. 

De dienst JSPD kan voor de behandeling van de dossiers rekenen op de steun van medewerkers van andere 

diensten: 

 Medewerkers:   

  • Inspecteur Sven Paulus (lid Interventie) 

  • Inspecteur Tom Nuyts (lid Interventie) 

• Inspecteur Joke Celen (wijkdienst Tielt-Winge) 

  • Inspecteur Ilse Beeken (lid Lokale Onderzoeksdienst sedert januari 2016) is lid  

   van het Team Audiovisueel verhoor Minderjarigen (TAM) 

• Inspecteur Bart Cosemans (lid VOK: Verhoor – Onthaal – Kantschriften) 

 

 Deeltaken die door JSPD worden uitgevoerd: 

  • Coördinator slachtofferbejegening;  

  • Coördinator MEGA-project; 

  • Referentiepersoon intrafamiliaal geweld; 

  • Referentiepersoon spijbelen. 

 

Eindverantwoordelijke: Commissaris Kurt Marcoen  
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2.1.2 Overzicht activiteiten 

2.1.2.1 Overzicht aantal behandelde dossiers door de dienst JSPD in 2020  

• 84 aanvankelijke processen-verbaal; 

• 105 navolgende processen-verbaal; 

• 108 nieuwe opdrachten van het Parket (kantschriften) (111 in 2019; 110 in 2018); 

• 20 nieuwe opdrachten van het Parket inzake het verhoor van minderjarige verdachten.  

In de vorige edities van het jaarverslag werden enkel de (aanvankelijke en navolgende) processen-verbaal van de 

coördinator JSPD in rekening gebracht.  Door de uitbreiding van het team waren deze evenwel niet meer 

voldoende representatief. 

 

 

2.1.2.2 Overzicht aantal dossiers van sociale aard opgemaakt door PZ Hageland in 2020 

 

 2020 2019 2018 

Wet op de 

jejeJeugdbescherming 

 60 48 32 

 Verontrustende 

Opvoedings Situatie 

47 39 24 

Onbuigzaamheid 9 4 3 

Verdwijning-

ontvluchting 

4 4 3 

Wet op de leerplicht 0 1 2 

Intrafamiliaal geweld  131 134 125 

Ziek persoon  22 22 20 

Verdwijning meerderjarige  5 5 8 

Zelfmoord  13 (11) 7 13 

 Effectief 3 4 7 

Poging 10 (8) 3 6 

Verdacht overlijden  11(1)   
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2.1.2.2.1 TOELICHTING VERONTRUSTENDE OPVOEDINGSSITUATIE 

De toename in het aantal “Verontrustende Opvoedingssituaties” zou kunnen worden verklaard doordat deze 

feiten bijzondere aandacht kregen tijdens een interne opleiding rond “Intrafamiliaal geweld”. 

Ook werd er vastgesteld dat de initiële vaststellers van feiten meer aandacht besteedden aan het welzijn van 

minderjarige kinderen in de betrokken gezinnen. 

 

 

2.1.2.2.2 TOELICHTING ZELFMOORD 

De cijfers tussen haakjes in de rubriek “Zelfmoord” betreffen het aantal gezinnen waarbinnen een tussenkomst 

diende te worden uitgevoerd.  Zo werden er drie pogingen tot zelfmoord ondernomen door eenzelfde vrouw.  

 

 

2.1.2.2.3 TOELICHTING VERDACHT OVERLIJDEN 

In 2020 werden 11 dossiers opgesteld inzake verdachte overlijdens.  Eén van deze dossiers werd overgenomen 

door de collega’s van de Federale Gerechtelijke Politie van Leuven. 

 

 

2.1.2.2.4 TOELICHTING WERKING JSPD 

Door PZ Hageland werden in 2020 13 audiovisuele verhoren minderjarigen georganiseerd (10 in 2019).  Hierbij 

viel het op dat het twee keer ging over een gezin met vier kinderen en één keer over een gezin met twee 

kinderen. 

Inspecteur Beeken Ilse heeft, als lid van het Team Audiovisuele verhoren Minderjarigen (TAM), volgende 

activiteiten uitgevoerd: 

 2020 2019 

Deelname aan verhoren totaal 23 13 

 Deelname aan verhoor als verhoorder 12 8 

 Deelname aan verhoor in regie 11 5 

Soms gebeuren er meerdere verhoren op één dag waarbij zij dan afwisselend het verhoor en de regie doet.  Zij is 

de enige persoon die binnen de zone is opgeleid voor deze materie.  
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2.1.3 Overlegstructuren 

Het diensthoofd Barbara Houben, de coördinator Dominique Verpoorten en de waarnemend coördinator 

Vanderstukken Elke van de JSPD nemen deel aan : 

• Arrondissementeel Fenomeenoverleg Jeugd/Gezin   

• Overleg van het Welzijnsteam   

Beide vergaderingen worden in de mate van het mogelijke op dezelfde dag georganiseerd en duren dan 

respectievelijk een halve dag.  Tijdens de eerste helft van 2020 werden beide vergaderingen die gepland stonden 

op 12/05/2020 geannuleerd ingevolge corona..   

 

 

2.1.4 Opleidingen en infosessies 

 

• 27/01/2020 en 10/02/2020 interne opleiding binnen PZ Hageland : gedurende een ganse dag 

wij gaven zelf les.  Inspecteur Dominique Verpoorten heeft schematisch een voorstelling 

gegeven van hoe de operationele personeelsleden een kwaliteitsvol proces-verbaal IFG kunnen 

opstellen en nogmaals de uitleg over slachtofferzorg in de ruime en nauwere zin toegelicht.  

Inspecteur Tom Nuyts heeft uitleg gegeven bij het opstellen van een VOS (Verontrustende 

Opvoedings Situatie). De voorbereiding van de interne opleiding, luik JSPD, werd uitgevoerd 

door het ganse team JSPD. 

• Op 17/03/2020 was er een baremische opleiding aangaande Drugs voorzien in het PLOT te Genk.  

Deze opleiding werd geannuleerd ingevolge Corona.   

• Op 03/04/2020 was er een bezoek gepland met een aantal leden van de dienst JSPD en 

verschillende wijkagenten bij het CAW te Diest.  Ook deze afspraak diende te worden 

geannuleerd omwille van corona. 

• Op 08/06/2020 kregen wij intern een halve dag opleiding aangaande PACOS.  Dit betreft een 

programma waarmee overtuigingsstukken (pièce a conviction) digitaal moeten neergelegd 

worden vanaf 01/07/2020.  Deze opleiding stond aanvankelijk gepland voor 1/04/2020 maar 

werd door Corona uitgesteld. 
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2.1.5 Varia  

De dienst JSPD heeft nog steeds een zeer hoge werkdruk gezien het aantal opdrachten van het Parket jaarlijks 

blijft stijgen en de problematiek niet lijkt te verminderen.   

De draaglast van het werk is nu wel beter verdeeld daar er een aantal mensen (team en bepaalde wijkinspecteurs) 

op regelmatige basis inspringen bij het uitvoeren van de kantschriften.  De verdeling hiervan gebeurt op initiatief 

van het diensthoofd. 
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2.2 Slachtofferbejegening 

2.2.1 Samenstelling dienst 

Coördinator:  Inspecteur Dominique Verpoorten (JSPD) 

Medewerker: Inspecteur Elke Vanderstukken (Interventiedienst) 

Eindverantwoordelijke: Commissaris Kurt Marcoen 

 

De dienst Slachtofferbejegening heeft als voornaamste taken : 

 

• Sensibiliseren van de collega’s. 

• Bijstand aan collega’s als zij de slachtoffers niet alleen of op optimale wijze kunnen bijstaan. Dit 

kan bijvoorbeeld het geval zijn bij zwaar emotionele crisissituaties of bij zeer ernstig 

slachtofferschap. 

• Hercontactnames met slachtoffers. 

 

Tijdens de dagelijkse ochtendbriefings wordt er regelmatig gewezen op het feit dat ELKE politieambtenaar garant 

dient te staan voor een correcte bejegening van burgers. Het is opvallend dat er steeds minder beroep op de 

gespecialiseerde slachtofferbejegenaar wordt gedaan buiten de werkuren. Wij dienen enkel nog bijstand te 

verlenen aan onze collega’s als zij de slachtoffers niet alleen of op een optimale wijze kunnen bijstaan.  Omwille 

van het feit dat inspecteur Elke Vanderstukken ook nog meedraait in de interventiedienst, is de kans dan ook 

groter dat er tijdens haar dienst een beroep wordt gedaan op haar expertise. 

 

Voor de leden van het team slachtofferbejegening is er geen permanentiedienst en wordt er nog steeds gebruik 

gemaakt van het arrondissementeel stand-by systeem. Het is de Officier met wachtdienst die in eerste instantie 

beslist of deze leden dienen gecontacteerd te worden en ook de contactname doet.  Hierbij blijft de werkwijze 

behouden dat in eerste instantie Inspecteur Dominique Verpoorten wordt gecontacteerd, en dat Inspecteur Elke 

Vanderstukken wordt opgeroepen bij het onbeschikbaar blijken van haar collega. 
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2.2.2 Overzicht activiteiten 2020 

2.2.2.1 Bijstand tijdens permanentie 

In 2020 dienden wij geen bijstand te verlenen aan andere politiezones in het kader van het stand-by systeem.  

Politiezone Hageland diende tevens geen beroep te doen op andere zones.  Wij werden 1 keer buiten onze 

werkuren opgeroepen om bijstand te verlenen aan onze eigen zone. (0 keer in 2019). 

Op 02/04/2020 worden wij tijdens ons verlof ingelicht dat er een man vermist is.  Op 03/04/2020 nemen wij gezien 

de coronamaatregelen telefonisch contact met de dochter van de vermiste.  Wij geven haar praktische informatie 

en verwijzen haar door naar het CAW.  Wij nemen, zoals afgesproken, tijdens ons verlof nogmaals contact met de 

dochter.  Op 09/04/2020 wordt vermiste dood aangetroffen.  Het CAW was ondertussen betrokken en deze 

werden door ons ingelicht. Er waren op dat ogenblik vrij veel collega’s aanwezig samen met de korpschef.  

Inspecteur Elke Vanderstukken heeft achteraf nog iemand die getuige was van het terugvinden opgevangen en 

doorverwezen naar het CAW. 

 

 

2.2.2.2 Uitgevoerde opdrachten tijdens de reguliere werking 

• Op 11/02/2020 werd er een slechtnieuwsmelding uitgevoerd bij een minderjarige.  Naar aanleiding van 

het verdacht overlijden van de (stief) grootvader werd de minderjarige door onze diensten in kennis 

gesteld van de feiten en opgevangen. 

• Op 12/02/2020 werd de vader opgevangen van wie de zoon dood werd aangetroffen in zijn appartement.  

Deze man werd door de medewerkers doorverwezen naar het CAW. 

• Op 09/03/2020 werd een slechtnieuwsmelding uitgevoerd bij een vrouw en haar elf jarige dochter naar 

aanleiding van een zwaar verkeersongeval waarbij de ex-partner/papa zwaar gewond raakte. 

• Op 18/04/2020 werd, naar aanleiding van een verdacht overlijden in een Rendez-Vous huis, de opvang 

verzekerd van de dochter van het slachtoffer en van de uitbaatster van de zaak.  De nodige 

doorverwijzingen naar het CAW werden uitgevoerd. 

Bijzonder aan deze casus was dat er sprake was van een mogelijke COVID-19 besmetting. 

• Op 27/04/2020 werd een slechtnieuwsmelding uitgevoerd naar aanleiding van een verkeersongeval met 

dodelijke afloop waarbij een fietser werd aangereden op het fietspad.  Door de diensten van de PZ 

Hageland werd de nodige opvolging verzekerd. 

• Op 13/05/2020 werd naar aanleiding van een verdacht overlijden de opvang van de getuigen en 

buurtbewoners uitgevoerd.  De doorverwijzingen naar het CAW werden uitgevoerd. 

• Op 30/05/2020 worden de dochter, schoonzoon en kleindochter van een dame opgevangen naar 

aanleiding van het verdachte overlijden van de vrouw in kwestie.   

• Op 16/07/2020 heeft Inspecteur Vanderstukken de slechtnieuwsmelding gedaan bij de familie van een 

vrouw die verdwenen was en die samen met haar voertuig werd teruggevonden in het water in Arnhem.   

• Op 22/07/2020 heeft er een man zich verhangen in zijn woning. Zijn echtgenote werd door ons 

opgevangen, verhoord en doorverwezen naar de hulpverlening.   
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• Op 08/08/2020 vindt er een vliegtuigongeval plaats te Tienen waarbij twee personen overlijden. De 

slechtnieuwsmelding werd uitgevoerd door hoofdinspecteur Barbara Houben. Een hercontactname met 

de echtgenote en de zoon van de piloot wordt enkele dagen na de feiten uitgevoerd.   

• Op 14/09/2020 worden de gezinsleden opgevangen van iemand die zelfmoord had gepleegd op de 

sporen.  

• Op 27/10/2020 wordt een slechtnieuwsmelding uitgevoerd bij een dame wiens vader op natuurlijke wijze 

is gestorven in Thailand. 

• Op 01/12/2020 wordt een slechtnieuwsmelding uitgevoerd bij een man nadat diens moeder overleden 

is te Tienen. Dit was aanvankelijk een verdacht overlijden. 

• Op 06/12/2020 worden twee slechtnieuwsmeldingen uitgevoerd door inspecteur Elke Vanderstukken bij 

twee verschillende families. 

 

 

2.2.2.3 Doorverwijzingen 

Door onze diensten werden in 2020 in totaal 58 personen doorverwezen naar de dienst slachtofferhulp.  Tijdens 

2019 werden er 30 personen doorverwezen.  

Er wordt getracht om bij elke tussenkomst betreffende een overlijden op het grondgebied van onze zone zo snel 

mogelijk de nodige gegevens over te maken aan de dienst slachtofferonthaal. 

 

 

2.2.3 Opleidingen 

10/04/2020 stond er een opleiding gepland naar aanleiding van het protocolakkoord tussen het DVI (disaster 

Victim Identification Team) en de diensten politionele slachtofferbejegening van de Geïntegreerde politie.  De 

opleiding had als doel de medewerkers te onderrichten omtrent de bijstand die er moet worden geleverd inzake 

het protocol.  Deze opleiding werd geannuleerd door corona. 

 

  



 
Jaarverslag PZ Hageland 2020 - 25 

2.2.4 Overlegstructuren 

Als slachtoffercoördinator neemt Verpoorten Dominique, samen met haar diensthoofd Houben Barbara en 

waarnemend coördinator/ gespecialiseerd slachtofferbejegenaar Vanderstukken Elke, deel aan overlegstructuren 

met betrekking tot slachtofferzorg waaronder het Welzijnsteam. 

Het Welzijnsteam werd geannuleerd omwille van de corona maatregelen.   

 

Inspecteur Verpoorten maakt sinds 2012 deel uit van het team dat de voorbereidingen van het welzijnsteam 

uitvoert.  Dit gebeurt voornamelijk via mail en telefoon om tijd te besparen. 

 

 

 

  



 
Jaarverslag PZ Hageland 2020 - 26 

2.3 M.E.G.A. “Mijn eigen goed antwoord”  

2.3.1 Samenstelling team 

Coördinator: Inspecteur Dominique Verpoorten (JSPD) 

 Medewerkers:  

• Inspecteur Rudi Gysemberg (Wijk Kortenaken) 

• Inspecteur Ilse Beeken (Lid lokale Onderzoeksdienst) 

• Inspecteur Femke Salmon (Lid Interventiedienst) 

• Inspecteur Evy De Deyne (Lid lokale Onderzoeksdienst) 

• Hoofdinspecteur Barbara Houben (Lid Interventiedienst)   

• Inspecteur Tom Nuyts (Lid Interventiedienst) heeft een aantal opleidingen gevolgd en heeft 
zijn engagement om toe te treden tot het MEGA team kenbaar gemaakt. 

 

Eindverantwoordelijke: CP Kurt Marcoen  

 

 

2.3.2 Overzicht activiteiten 2020  

 

 M.E.G.A. 

Schooljaar 2019-2020 2020-2021 Totaal 

Scholen 15 14 29 

Klassen 18 15 33 

Leerlingen 396 306 702 
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Het verschil in het aantal scholen is te wijten aan het feit dat de graadklassen maar om de twee jaar deelnemen 

aan het project.   

Tijdens 2020 hebben er bijzonder weinig activiteiten kunnen plaatsvinden rond het MEGA project, dit met 

uitzondering van het aanleveren van informatie en documentatie aan de deelnemende scholen. 

 

Tijdens de maanden april en mei 2020 stond les 10 gepland, welke door de Mega agenten zou moeten worden 

gegeven.  Ook de diploma uitreiking was voorzien voor deze periode. 

Op 07 mei 2020 stond de eindhappening (fruitsapfuif) geprogrammeerd te Tielt-Winge in het CC De Maere. 

Deze activiteiten dienden te worden geannuleerd ingevolge de coronacrisis.   

 

Bij het afsluiten van het schooljaar werd er een schrijven rondgestuurd met het oog op het bekomen van 

verbeterpunten voor de ouderavond en de eindhappening 

 

Op 16/10/2020 werd een communicatie rondgestuurd dat omwille van de corona aanpak de voorziene lessen 

voorlopig worden uitgesteld naar een latere datum. 

Er werd beslist om alle vergaderingen af te schaffen gezien de routine die het partnerschap ondertussen heeft. 
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2.4 Intrafamiliaal geweld (IFG) 

In het zonale veiligheidsplan 2020-2025 werd intrafamiliaal geweld (IFG) weerhouden als één van de vijf 

strategische doelstellingen: 

 

“De PZ HAGELAND zal, als bevoorrechte partner in de veiligheidsketen, een substantiële bijdrage leveren aan het 

beheersen van feiten van intrafamiliaal geweld.” 

2.4.1 Samenstelling team 

Coördinator:    Inspecteur Dominique Verpoorten (JSPD) 

Waarnemend coördinator: Inspecteur Elke Vanderstukken (Interventiedienst) 

Eindverantwoordelijke:  Commissaris Kurt Marcoen  

De medewerkers IFG hebben als voornaamste taak het uitvoeren van de accenten welke werden weerhouden in 

het zonaal veiligheidsplan in het kader van de prioriteit Intrafamiliaal geweld. 

Door hen werden de actieplannen intrafamiliaal geweld opgemaakt. Voor de opvolging hiervan zullen zij de 

volgende taken uitvoeren: 

• Sensibiliseren van collega’s (intranet, interne mail, opleidingsmomenten); 

• Opvolgen van de kwaliteit van PV’s (fysiek partnergeweld) in samenwerking met het Lokaal 

Informatie Kruispunt (LIK); 

• Opvolging doorverwijzing slachtoffer en verdachte;  

• Opvolging hercontactname; 

• Bijzondere aandacht voor kinderen, die deel uitmaken van een gezin, waarin geweld voorkomt 

en de kwetsbare groepen, die een verhoogd risico lopen binnen dit fenomeen; 

• Permanent monitoren van de meldingen en interventies die bij onze diensten worden 

geregistreerd, met het oog op het adequaat opstarten en opvolgen van dossiers; 

• Stimuleren van slachtoffers van IFG om de stap te zetten richting hulpverlening. 

 

Naast deze taken, worden volgende activiteiten uitgevoerd : 

• Bijstand aan collega’s en slachtoffers als de nood zich opdringt; 

• Bijwonen van gerichte vergaderingen en opleidingen over de materie;  

• Sensibiliseren van collega’s via mail of op briefings en dit meestal naar aanleiding van concrete 

feiten. 
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2.4.2 Overzicht activiteiten 2020  

 

2.4.2.1 Overzicht opgestelde processen verbaal 

 

INTRA FAMILIAAL GEWELD PER GEMEENTE, 2020 

 Huiselijke 

moeilijkheden 

zonder slagen 

GEEN PV 

IFG  

binnen het 

koppel 

IFG  

tegen andere 

leden 

IFG 

tegen 

descendenten 

TOTAAL 

Bekkevoort 29(24) 9 (9)  7 (7) 0 (0) 45(40) 

Geetbets 20( 14) 19(16)  1 (1) 3 (3) 43 (34) 

Glabbeek 19 (14) 11 ( 8) 6 (4) 1 (1) 37 (27) 

Kortenaken 9 (7)  15 (14) 1 (1) 1 (1) 26 (23) 

Tielt-Winge 34 (29)  32 (29)  6 (6) 1 (1) 73 (65) 

Buiten PZ Hageland 3(3)  8 (7) 4 (4) 6 (6) 21 (20) 

TOTAAL 2020 114(91) 94 (83) 25 (23) 12(12) 245 (209) 

Totaal 2019 111 (95) 88 (78) 27 (21) 19 (19) 245 (213) 

 

Telkens als er een proces-verbaal aangaande IFG wordt opgesteld, dient het object ‘fenomeen’ te worden 

ingevuld.   Na het inventariseren van de cijfergegevens voor 2020 worden de resultaten in onderstaande tabel 

opgenomen.   

Bij de interpretatie van deze tabel dient men er rekening mee te houden dat de cijfers tussen de haakjes, het 

aantal gezinnen betreft waarbij een tussenkomst vereist was.  De andere cijfers zijn een weergave van het aantal 

tussenkomsten per gemeente. 
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2.4.2.2 Overzicht activiteiten 2020 

Tijdens het volledige jaar werden alle processen-verbaal, opgesteld in het kader van intrafamiliaal geweld, 

gecontroleerd door de coördinator en nagekeken of zij voldeden aan de nodige kwaliteitsvereisten.  Meermaals 

werden de geregistreerde fouten toegelicht in een persoonlijk gesprek met de opsteller zelf, of op de 

ochtendbriefing aan de aanwezige collega’s. 

Er was geen lesmoment voorzien het voorbije jaar. 

 

 

2.4.2.3 Aantal doorverwijzingen verdachten partnergeweld naar CAW Hageland 

In het kader van het Protocol partnergeweld zijn er in 2020, 8 verdachten ingegaan op het aanbod tot 

doorverwijzing naar het CAW (10 personen in 2019).  

Er werd feedback ontvangen aangaande 2 personen die zich hebben aangeboden (3 personen in 2019). Telkens 

er feedback werd ontvangen, diende er een navolgend proces-verbaal te worden opgemaakt en overgemaakt 

aan het Parket. Hieraan werd voldaan. 

 

 

2.4.2.4 Aantal doorverwijzingen naar “Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld”  

De “Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld” is een samenwerkingsverband tussen partners uit drie sectoren, zijnde 

politie, parket, bestuur en zorg-en hulpverlening, die zich samen inzetten om het geweld binnen gezinnen te doen 

stoppen. 

De ketenaanpak richt zich vooral op gezinnen waarin sprake is van complex en/of zwaar intrafamiliaal geweld, of 

waar er een hoog risico is op geweld en waar er zich problemen op meerdere levensdomeinen voordoen.  Het 

gezin moet evenwel toestemming geven om hier aan mee te werken. 

In 2020 werden er 3 gezinnen aangemeld bij de Ketenaanpak (2 in 2019). 

 

2.4.3 Opleidingen en samenwerkingsverbanden 2020  

Op 27 januari 2020 en 10 februari 2020 werd er een interne opleiding georganiseerd binnen de PZ Hageland.  

Tijdens deze sessies werd door Inspecteur Dominique Verpoorten verduidelijkt aan welke eisen een kwaliteitsvol 

proces verbaal dient te voldoen.  Ook werd de werking van slachtofferzorg toegelicht.  Inspecteur Tom Nuyts heeft 

tijdens deze infosessie de nodige toelichting verschaft rond de afhandeling van VOS dossiers. 

De voorbereiding van de interne opleiding, luik JSPD, werd uitgevoerd door het ganse team JSPD. 

Op die manier werd ook voldaan aan het uitvoeren van de doelstellingen geformuleerd in de actieplannen. 
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Op 10 november 2020 namen de leden van het team deel aan de themanamiddag IFG via Teams.  Onder meer 

kwamen de volgende items aan bod: Ketengerichte aanpak, Zorgcentra sexueel geweld, Beeldvorming, Niet fatale 

wurging, Col 18/2012. 

 

Op 18 december 2020 werd de nieuwe col 15/2020 via mail onder de aandacht gebracht van de medewerkers 

van het operationeel kader.  Deze col omvat een tool voor risico-evaluatie inzake partnergeweld. 

2.4.3.1 “Corona zet ook druk op gezinsrelaties”  

Sinds 14 april 2020 kan er tijdelijk beroep worden gedaan op erkende familiaal bemiddelaars uit het gerechtelijk 

arrondissement Leuven.  Deze mensen bieden gratis bemiddelende interventies en gesprekken aan in 

conflictsituaties in de brede familiale context. 

Tweemaal werd er een poging gedaan om mensen door te verwijzen, doch zij voldeden uiteindelijk niet aan de 

voorwaarden. 

 

 

2.4.4 Doelstellingen te bereiken in 2020  

Strategische doelstelling:  

De PZ HAGELAND zal, als bevoorrechte partner in de veiligheidsketen, een substantiële bijdrage leveren aan het 

beheersen van feiten van intrafamiliaal geweld. 

Doelstelling 1: In 2020 dient elk personeelslid van het operationeel kader een opfrissing te krijgen over de 

volgende drie aspecten :   - Problematiek IFG 

     - Parketrichtlijnen 

     - Correcte doorverwijzing  

Doelstelling 2: In 2020 zal elk PV IFG gecontroleerd worden door de referentieambtenaar IFG, zodoende dat aan 

de kwaliteitsvereisten, zoals vermeld in de richtlijnen van het Parket, wordt voldaan, dit met uitzondering van de 

PV’s die met hoogdringendheid aan het parket worden overgemaakt. 

Doelstelling 3:  In 2020 zullen alle meldingen/interventies aangaande IFG nagekeken worden en zal er in de 

gevallen waar geen proces-verbaal werd opgesteld, beslist worden of dit alsnog dient te gebeuren. 

Doelstelling 4: In 2020 zal er bij elke tussenkomst IFG bijzondere aandacht worden geschonken aan de kinderen 

die deel uitmaken van het betrokken gezin en zo nodig een bijkomend proces-verbaal Verontrustende 

Opvoedingssituatie (VOS) worden opgesteld. 
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2.5 Spijbelen  

Er kan door een school slechts in 2 situaties beroep worden gedaan op politie en parket:  

• manifeste onwil door de ouders en  

• onbereikbaarheid van het gezin. 

Het CLB is verantwoordelijk om de gepaste hulp te bieden of te installeren voor de jongere. 

 

 

2.5.1 Samenstelling team 

Coördinator:   Inspecteur Dominique Verpoorten (JSPD) 

Eindverantwoordelijke: Commissaris Kurt Marcoen 

 

 

2.5.2 Overzicht activiteiten 2020 

In 2020 werd er geen dossiers opgesteld aangaande inbreuken op de wet op de leerplicht (1 dossier in 2019) 

In juni 2020 wordt vanuit het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) de vraag gesteld aan de gemeenten 

van de politiezone Hageland om nazicht te verrichten bij gezinnen waarvan de kinderen niet zijn ingeschreven in 

een school. 

Concreet gezien ging het over 3 gezinnen met in totaal 5 kinderen in Glabbeek en 2 gezinnen met in totaal 2 

kinderen in Geetbets. 

Een aantal kinderen bleek in het buitenland te zijn ingeschreven in een school, doch een adres te hebben in België. 

De contactgegevens van de coördinator binnen de PZ Hageland werd gecommuniceerd aan de gemeenten. 
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3 Activiteitenverslag Verkeer  

3.1 Verkeersdienst 

3.1.1 Samenstelling dienst 

De dienst verkeer van de PZ Hageland staat onder leiding van Hoofdinspecteur Gino Preuveneers. 

Inspecteur Patrick Van Aerschot is als vast lid van de dienst Verkeer belast met de dagelijkse uitvoering van de 

opdrachten van de dienst. 

De dienst Verkeer kan voor de uitvoering van verkeersgerelateerde opdrachten rekenen op de steun van 

medewerkers van andere diensten: 

Medewerkers:   

• Hoofdinspecteur Kevin Van Cauwenbergh (lid Interventie) 

• Inspecteur Geert Vandewijer (lid Interventie) 

• Inspecteur Gert Pepermans (lid Interventie) 

• Inspecteur Yves Deom (lid Interventie) 

• Inspecteur Lorenz Janssens (lid Interventie) 

• Inspecteur Tom Maris (lid Interventie) 

• Inspecteur Kenny Mathues (lid Interventie) 

• Assistente Carina Goossens 

• Assistente Marijke Christens  

 

 Deeltaken die door de Dienst Verkeer worden uitgevoerd: 

 

• Deelname aan acties met andere politiediensten, zowel lokaal als federaal. 

• Deelname aan acties met andere diensten zoals RVA, RSZ, RISIV, … 

• Snelheidscontroles 

• Leiden van verkeersacties van de politiezone Hageland 

 

 

Eindverantwoordelijke:  Commissaris Kurt Marcoen  
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3.1.2 Overzicht activiteiten 2020  

3.1.2.1 Ongevallen 

Binnen de politiezone Hageland werden in 2020 171 ongevallen genoteerd waarvan 62 met lichamelijk letsel en 

108 met stoffelijke schade. 

Eén ongeval kende een dodelijke afloop 

In vergelijking met 2019 is het totaal aantal ongevallen met 84 gedaald. (257 in 2019). 

 

 

3.1.2.1.1 ONGEVALLEN 2020 – OVERZICHT EN VERGELIJKING 2019 

 

 2020 2019 Verschil 

Januari 22 31 -8 

Februari 13 21 -8 

Maart 11 14 +3 

April 7 18 -11 

Mei 10 20 -10 

Juni 14 20 -6 

Juli 22 26 -4 

Augustus 17 28 -9 

September 17 19 -2 

Oktober 17 25 -8 

November 12 14 -2 

December 10 21 -11 

Eindtotaal 172 257 -85 
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3.1.2.1.2 ONGEVALLEN 2019 

 

SS/LL Bekkevoort Geetbets Glabbeek Kortenaken Tielt-Winge Eindtotaal 

LL 19 22 8 16 34 99 

SS 39 20 22 25 47 153 

DO 1 0 0 0 1 2 

TOTAAL 59 42 30 41 82 254 
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3.1.2.1.2.1 ONGEVALLEN 2019 PER GEMEENTE 

 

 

 

 

3.1.2.1.2.2 ONGEVALLEN 2019 - MAANDOVERZICHT 
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3.1.2.1.2.3 EVOLUTIE ONGEVALLEN 2017 - 2020 
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3.1.2.1.3 ONGEVALLEN 2020 - JAAROVERZICHT 

 

SS/LL Bekkevoort Geetbets Glabbeek Kortenaken Tielt-Winge Eindtotaal 

LL 15 13 9 10 15 62 

SS 29 20 13 10 36 108 

DO 1 0 0 0 0 1 

TOTAAL 45 33 22 20 51 171 
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Het verkeersongeval met dodelijke afloop deed zich voor te Bekkevoort.  Een fietser werd aangereden op het 

fietspad op de N2 en overleed later aan zijn verwondingen. 
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3.1.2.1.3.1 ONGEVALLEN 2020 – OVERZICHT PER GEMEENTE 
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3.1.2.1.3.2 ONGEVALLEN 2020 PER STRAAT – TOP 15 

 

 

 

 

3.1.2.1.3.3 ONGEVALLEN 2020 PER 1000 INWONERS 
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3.1.2.1.3.4 ONGEVALLEN 2020 - MAANDOVERZICHT VOLGENS AARD ONGEVAL 

 

 

 

 

3.1.2.1.3.5 ONGEVALLEN 2020 - MAANDOVERZICHT VOLGENS GEMEENTE 
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3.1.2.1.3.6 ONGEVALLEN 2020 – OVERZICHT PER WEEKDAG 

 

 

 

 

3.1.2.1.3.7 ONGEVALLEN 2020 - UURGROEPERING 
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3.1.2.1.3.8 ONGEVALLEN 2020 – BETROKKENEN VOLGENS HOEDANIGHEID 

 

 

 

 

3.1.2.1.3.9 ONGEVALLEN 2020 – BETROKKENEN VOLGENS VERWONDING 
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3.1.2.1.3.10 ONGEVALLEN 2020 – BETROKKENEN VOLGENS LEEFTIJD 
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3.1.2.1.3.11 ONGEVALLEN 2020 – BETROKKENEN VOLGENS NATIONALITEIT 

 

 

 

3.1.2.1.3.12 ONGEVALLEN 2020 – OVERZICHT VAN DE VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN 
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3.1.2.2 Uitgevoerde controles 

3.1.2.2.1 INBREUKEN 2019 – OVERZICHT OP KAART  

 

 

 

 

3.1.2.2.2 INBREUKEN 2020 – OVERZICHT OP KAART 
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3.1.2.2.3 EVOLUTIE VAN DE VERKEERSINBREUKEN 

In 2018 werden er 526 inbreuken vastgesteld.  In 2019 werden er 705 inbreuken vastgesteld. 

In 2020 werden er 620 inbreuken vastgesteld. 

Deze daling kan worden verklaard door de periodes van “lockdown” waarbij mensen gewoonweg minder op de 

openbare weg kwamen en er minder mogelijkheid was om inbreuken te begaan. 

Wel kon worden vastgesteld dat 180 boetes werden opgesteld voor hinderlijk of foutief parkeren.  Een groot 

aantal van deze parkeerboetes werden uitgeschreven aan het Troostembergbos te Tielt-Winge. 

61 boetes werden uitgeschreven voor het gebruik van de gsm achter het stuur. 

 

 

 

 



 
Jaarverslag PZ Hageland 2020 - 49 

3.1.2.2.4 INBREUKEN 2020 – GEDETAILLEERD JAAROVERZICHT (EXCLUSIEF SNELHEID) 

3.1.2.2.4.1 INBREUKEN 2020 – OVERZICHT PER GEMEENTE 
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3.1.2.2.4.2 INBREUKEN 2020 – OVERZICHT PER LOCATIE 

 

 

3.1.2.2.4.3 INBREUKEN 2020 – OVERZICHT PER UUR 
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3.1.2.2.4.4 INBREUKEN 2020 – OVERZICHT PER MAAND 

 

 

 

 

3.1.2.2.4.5 INBREUKEN 2020 – OVERZICHT PER MAAND, PER GEMEENTE 
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3.1.2.2.4.6 INBREUKEN 2020 – OVERZICHT PER WEEKDAG 

 

 

 

 

3.1.2.2.4.7 INBREUKEN 2020 – OVERZICHT PER LEEFTIJDSGROEP OVERTREDER 
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3.1.2.2.5 ACTIES EN UITGEVOERDE CONTROLES - RESULTATEN 

 

Resultaten  2018 2019 2020 

 Geregistreerde acties 48 305 463 

 Aantal halten 84 112 157 

 Ingezette personeelssterkte  2 tot 12 2 tot 12 2 tot 12 

 Aantal uren controle  106:28 265:03 318:25 

 Totaal aantal bestede uren  241:14 869:12 940:06 

 Totaal aantal bestede uren (adm) 29:25 99:67 124:15 

Vaststellingen     

 Gecontroleerde voertuigen : 3264 6536 4461 

 Gecontroleerde personen: 1904 2784 162 

 OI  40 116 146 

 OI gordel  3 21 15 

 Samplings  5930 1805 

 ademtesten S 1696 2747 1148 

 ademtesten A 13 16 11 

 ademtesten P 17 27 15 

 rijbewijzen ingetrokken voor 15 dagen 5 35 11 

 rijbewijzen ingehouden 3 of 6 uur 24 38 10 

 PVW  8 69 23 

 OI alco 12 51 17 

 PV alco  29 91 7 

 PV drugs  2 9 5 

 Speekseltests   180 

 

 

 



 
Jaarverslag PZ Hageland 2020 - 54 

3.1.2.2.6 ACTIES MET FINALITEIT SNELHEID 

De PZ Hageland beschikt over een digitale snelheidsmeter merk MESTA type 210. 

3.1.2.2.6.1 INBREUKEN SNELHEID 2020 OP KAART 

 

 

 

 

3.1.2.2.6.2 INBREUKEN SNELHEID - EVOLUTIE 

 

Resultaten snelheid 2017 2018 2019 2020 

Aantal controleposten met interceptie 23 26 37 36 

Aantal controleposten zonder interceptie (in vlucht)  64 108 132 366 

Aantal gecontroleerde voertuigen  13253 15166 32562 61012 

Aantal uren snelheidscontrole  152:00 147:28 328:67 450 

Aantal gepresteerde manuren tijdens de controles  190:00 198:00 654:50 1671 

Aantal geverbaliseerde voertuigen 2115 3102 4690 7150 

Aantal onmiddellijk ingetrokken rijbewijzen 7 1 6 1 
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Voor de uitvoering van de controles op een correcte, onder meer door het kiezen van de opstelplaatsen, moeten 

de gebruiksvoorwaarden van de snelheidsmeter nauwgezet opgevolgd worden. 

Niet elke locatie voldoet aan de parameters. 

 

 

 

 

3.1.2.2.6.3 SNELHEIDSCONTROLES MET FLITSPALEN – TRAJECTCONTROLES 

 

Vanaf 01/07/2016 werd er een nieuwe digitale flitspaal geplaatst te BEKKEVOORT, N2.  Deze geeft in real-time 

de overtreding via netwerkverbinding. 

Deze flitspaal werkt ook in beiden richtingen. 

Momenteel is de trajectcontroles in zijn laatste fase bezig, dit ter vervanging van de huidige analoge 

snelheidsmeters op de N29.  

Er zullen 4 trajectcontroles plaatsvinden op de N29 gespreid over het grondgebied BEKKEVOORT – KORTENAKEN 

– GLABBEEK.   

Men heeft tijdens de studie rekening gehouden met de plaatsen van de oude analoge flitspalen. 

 

  



 
Jaarverslag PZ Hageland 2020 - 56 

3.1.2.2.6.3.1 OVERZICHT FLITSPALEN 

 

3101  Bekkevoort, Provinciebaan t.h.v. Kmp 71.5 richting Tienen / C43 - 70km/u – Non actief 2019 

3102  Kortenaken, Tiensesteenweg t.h.v. Kmpt 69.7 richting Diest / C43 70 km/u - Non actief 2019 

3103  Glabbeek, Tiensesteenweg t.h.v. Kmpt 64.4 richting Tienen / F1 - 50 km/u - Non actief 2019 

3104  Glabbeek, Tiensesteenweg t.h.v. Kmpt 63.9 richting Diest / F1 - 50 km/u -    Non actief 2019 

3105  Glabbeek, Tiensesteenweg t.h.v. Kmpt 61.5 richting Tienen / F1 - 50 km/u - Non actief 2019 

3106  Glabbeek, Tiensesteenweg t.h.v. Kmpt 60.8 richting Diest / C43 - 70 km/u - Non actief 2019 

3107  Bekkevoort, Diestsesteenweg N2 - richting Diest/Leuven F1a - 50 km/u - OPERATIONEEL 

 

 

3.1.2.2.6.3.2 RESULTATEN VAN DE SNELHEIDSCONTROLES MET FLITSPAAL:  

 

Paal N° AANT VRTGN AANT OVERTR AANT. 

OI/PV 

HOOGSTE SNH AANT. UREN 

Totaal 2254320 4420 4420 142 7105 

 

 

De in plaats stelling van de trajectcontroles langsheen de N29 bevindt zich in een laatste fase.  Deze opstellingen 

liggen verspreid over het grondgebied van de gemeenten Bekkevoort, Kortenaken en Glabbeek. 
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3.1.2.2.6.4 RESULTATEN SNELHEIDSCONTROLES – WEERGAVE PER CATEGORIE 

 

 

 

3.1.2.2.6.5 RESULTATEN SNELHEIDSCONTROLES – WEERGAVE PER LOCATIE 
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3.1.2.2.6.6 RESULTATEN SNELHEIDSCONTROLES – WEERGAVE PER MAAND 

 

 

 

3.1.2.2.6.7 RESULTATEN SNELHEIDSCONTROLES – WEERGAVE PER UURGROEP 
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3.1.2.2.6.8 RESULTATEN SNELHEIDSCONTROLES – WEERGAVE PER GEMEENTE PER WEEKDAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Jaarverslag PZ Hageland 2020 - 60 

3.1.2.2.7 MOBIELE ANPR CONTROLES 

Sinds 2017 beschikt de PZ Hageland over een anoniem politievoertuig welk is uitgerust met een ANPR installatie. 

Dit voertuig wordt op dagelijkse basis ingezet in de zone. 

De voeding van dit systeem gebeurt zowel op basis van nationale databanken, als op basis van lokale gegevens, 

bijvoorbeeld personen met een rijverbod. 

In een periode van 01/01/2020 tot en met 31/12/2020 werden er 25 531 voertuigen gecontroleerd. 

 

 

 

 

 

3.1.2.2.8 ANDERE TOEZICHTDIENSTEN EN ACTIES 

 

Zwaar vervoer 2017 2018 2019 2020 

Aantal geregistreerde halten  6 6 6 2 

Ingezette personeelssterkte  3 tot 5 3 tot 5 3 tot 5 3 tot 5 

Aantal uren controle  42:00 60:00 48:00 16:00 

Totaal aantal bestede uren 178:00 178:00 178:00 48 hr 
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3.1.3 Doelstellingen te bereiken in 2020  

Strategische doelstelling 

De PZ HAGELAND zal een substantiële bijdrage leveren tot de realisatie van de aanbevelingen van de Staten 

Generaal Verkeersveiligheid door  

De aanpak van het fenomeen RIJDEN ONDER INVLOED VAN ALCOHOL en DRUGS en de aanpak van het fenomeen 

SNELHEID 

Doelstelling 1 : In 2020 zal de PZ Hageland, samen met interne en externe partners, participeren in preventieve 

campagnes gespreid over minstens 4  verschillende domeinen. 

Doelstelling 2 : In 2020 zal de PZ Hageland dagelijks controles uitvoeren gericht naar factoren welke de ernst van 

ongevallen verhogen. 

Doelstelling 3 : In 2020 zal elk lid van het operationeel kader een bijscholing krijgen inzake verkeersgerelateerde 

items. 
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4 Activiteitenverslag Recherche  

4.1 Lokale Recherchedienst 

4.1.1 Samenstelling dienst 

De Recherchedienst van de PZ Hageland staat onder leiding van Hoofdinspecteur David Vandevelde.   

Binnen de lokale recherche heeft elke rechercheur een eigen specialisatie, waarbinnen deze de feiten opvolgt 

welke worden vastgesteld. 

Teamleden: 

•  Inspecteur Ilse BEEKEN   Zeden en kinderverhoor 

•  Inspecteur Walter VOS  Drugs 

•  Inspecteur Evy DE DEYNE   Diefstal 

•  Inspecteur Chantal COENEN EcoFin 

 

De samenstelling van de recherchedienst staat voortdurend onder druk.  Gezien de beperkte capaciteit van de 

dienst, vijf medewerkers, heeft een afwezigheid van één van de medewerkers een relatief grote impact op de 

werking van de dienst. 

 

Eindverantwoordelijke: Commissaris Kurt Marcoen 

 

 

4.1.2 Overzicht activiteiten 

De recherchedienst probeert op een optimale wijze de principes van het recherchemanagement toe te passen.  

Gezien de beperkte capaciteit van de dienst, wordt er voor elke dossier een aftoetsing gemaakt om na te gaan of 

dit recherchecapaciteit vergt. 

De kleinere dossiers worden, in samenspraak met de leidinggevenden van de andere zuilen, afgehandeld door 

collega’s niet rechercheurs. 

Samen met de rechercheurs wordt er een selectie gemaakt uit de dossiers.  Vervolgens wordt er een 

onderzoeksplan opgesteld, in samenspraak en overleg met de magistraat.   

Deze werkwijze heeft als voordeel dat er van bij aanvang van een dossier een duidelijk overzicht wordt bekomen 

van het verloop van de afhandeling. 

De recherchedienst heeft in 2020 enkele wijzigen doorgevoerd om de werking van de dienst meer te laten 

aansluiten met de interventiedienst en om op die manier een betere informatiedoorstroming te bekomen. 
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De recherche neemt nu dagelijks deel aan de ochtendbriefing samen met de andere leden van de operationele 

diensten.  Ook wordt er wekelijks voorzien in één collega welke een “late” shift uitvoert, zodat ook buiten de 

reguliere kantooruren bijstand wordt voorzien aan de interventieploegen. 

Wekelijks voert de recherche bijstandspatrouilles uit waarbij kwalitatieve ondersteuning wordt geleverd aan de 

interventieploegen tijdens de uitvoering van hun opdrachten. 

 

 

4.1.2.1 Dossiers Drugs 2020 

In het nieuwe zonale veiligheidsplan is “Drugs” niet meer weerhouden als prioriteit an sich.  Wel werd er beslist 

om het fenomeen te blijven opvolgen als aandachtspunt.  Enerzijds is het zo dat drugs deels onder de  

“haalcriminaliteit” kan worden gecatalogeerd, wat inhoudt dat hoe meer men gaat controleren naar drugs, hoe 

meer resultaten men zal genereren.  Anderzijds blijft het fenomeen een significante invloed uitoefenen op de 

maatschappij en moeten wij als politiedienst vinger aan de pols blijven houden bij de lokale drugsscene.  De 

initiatieven welke in het verleden werden opgestart, worden dan ook verdergezet. 

 

 

In 2018 werden er 31 informatierapporten opgesteld rond het fenomeen drugs. 

In 2019 werden er 20 informatierapporten opgesteld rond het fenomeen drugs. 

In 2020 werden er 26 informatierapporten opgesteld rond het fenomeen drugs. 

Er is een duidelijke stijging merkbaar van het aantal informatierapporten inzake het fenomeen drugs, 

niettegenstaande de lock-down. 

In 2020 werden er 8 dossiers rond handel in verdovende middelen opgestart.  Opvallend hierbij is het aantreffen 

van meerdere cannabisplantages in de verschillende gemeenten van de politiezone. 
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4.1.2.2 Dossiers diefstallen met braak 2020  

De kwaliteit om een diefstal vast te stellen is een korpsbreed gegeven.  Daar waar de initiële vaststellingen 

gebeuren door de interventiedienst, wordt het buurtonderzoek vaak door de wijkagent uitgevoerd.  In vele 

gevallen komt eveneens het Labo van de FGP ter plaatse om de nodige technische vaststellingen uit te voeren. 

De recherche van de PZ Hageland verbindt zich er toe om elke inbraak in een woning te inventariseren en te 

analyseren. 

Op basis van de bekomen gegevens zal worden afgewogen of er voldoende elementen voorhanden zijn om een 

dossier op te starten en bijkomende opsporings- of onderzoekshandelingen uit te voeren. 

 

 

4.1.2.2.1 EVOLUTIE VAN HET FENOMEEN DIEFSTAL MET BRAAK 

In 2017 werden er 145 feiten van diefstal met braak geregistreerd, waarvan 113 in een woning. 

In 2018 werden er 93 feiten van diefstal met braak geregistreerd, waarvan 66 in een woning. 

In 2019 werden er 93 feiten van diefstal met braak geregistreerd, waarvan 58 in een woning. 

In 2020 werden er 69 feiten van diefstal met braak geregistreerd, waarvan 31 in een woning. 
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Er kan een duidelijke daling worden vastgesteld van zowel het totaal aantal diefstallen met braak, als van het 

aantal diefstallen met braak uit woningen. 

Het gegeven dat mensen minder van huis weg waren omwille van de COVID 19 maatregelen, ligt onwaarschijnlijk 

aan de basis van de daling van het totaal aantal feiten. 

De maanden waarin de “quarantaine-maatregelen” van kracht waren, werden er het minst aantal diefstallen met 

braak gepleegd.  De enige uitzondering hierop betreft de maand december. 

 

 

4.1.2.2.1.1 DIEFSTAL MET BRAAK – ALGEMEEN OVERZICHT PER MAAND 
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4.1.2.2.1.2 DIEFSTAL MET BRAAK UIT WONINGEN – OVERZICHT PER MAAND 

 

 

 

 

4.1.2.2.1.3 DIEFSTAL MET BRAAK UIT GEBOUWEN – OVERZICHT PER GEMEENTE 
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4.1.2.2.1.4 DIEFSTAL MET BRAAK UIT GEBOUWEN – PROPORTIONEEL TIJDSDIAGRAM 

 

 

 

Er kan duidelijk worden vastgesteld dat het absolute piekmoment van de diefstallen met braak uit gebouwen de 

vooravond betreft tussen 18 en 20 hr.    

 

 

4.1.2.2.1.5 DIEFSTALLEN MET BRAAK UIT GEBOUWEN – ARRONDISSEMENTEEL OVERZICHT 
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4.1.3 Doelstellingen te bereiken in 2020  

 

Strategische doelstelling 

Politiezone Hageland zal een substantiële bijdrage leveren aan het beheersen van de diefstallen met braak in 

gebouwen. 

Doelstelling 1 : In 2020 zal de PZ Hageland, in samenwerking met de preventieambtenaren van de verschillende 

gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant, de inwoners sensibiliseren en maximaal informeren rond het 

fenomeen inbraak in woningen, waarbij wordt gestreefd naar het aanbieden van diefstalpreventieadvies aan 100% 

van alle personen welke het slachtoffer zijn geworden van diefstal met braak in gebouwen. 

Doelstelling 2 : In 2020 zal 100% van de geregistreerde feiten van diefstallen met braak in gebouwen worden 

opgevolgd door de dossierhouder binnen de recherchedienst, en zal nazicht worden verricht welke 

onderzoekshandelingen reeds uitgevoerd zijn bij afsluiten van het aanvankelijke dossier, welke 

onderzoekshandelingen nog noodzakelijk zijn en welke opvolging kan worden gegeven aan het dossier. 

Doelstelling 3 : In 2020 zal de PZ Hageland inzetten op een geïntegreerde en gecoördineerde korpsbrede aanpak 

van seriematige inbraken, dit door preventieve acties in functie van jaarlijks wederkerende piekmomenten, als 

door reactieve acties in functie van de geregistreerde feiten. 

Doelstelling 4 : In 2020 zal elke lid van het operationeel kader geïnformeerd worden door de dossierhouder bij de 

recherchedienst inzake de correcte en kwalitatief hoogstaande uitvoering van vaststellingen en navolgende 

onderzoeken in het kader van diefstallen met braak uit woningen. 
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5 Activiteitenverslag DPA 

5.1 Diefstal preventie advies 

De politiezone Hageland heeft er bewust voor gekozen om het aanbieden van DPA (diefstalpreventieadvies) op te 

nemen als een van de doelstellingen inzake de prioriteit Diefstal met braak uit woningen. 

5.1.1 Samenstelling dienst 

Het project Diefstalpreventieadvies, waarin de prioriteit van het zonaal veiligheidsplan wordt uitgevoerd, werd in 

2020 geleid door Hoofdinspecteur Jan Servaes. 

De taken van Hoofdinspecteur Jan Servaes bestond voornamelijk uit: 

• Het aansturen van de leden DPA voor de uitvoering van de activiteiten 

• Het opvolgen van de uitgevoerde DPA 

• Het coördineren van de opleidingen van de leden DPA 

• Het participeren aan acties  

• Het bereiken van de doelstellingen geformuleerd in het zonaal veiligheidsplan 

 

Teneinde de doelstellingen van het ZVP te bereiken en een kwalitatieve dienstverlening te kunnen verlenen aan 

de bevolking, kan de Hoofdinspecteur rekenen op steun vanuit de wijken. 

 Medewerkers:   

• Inspecteur Joke Celen (wijkagent Tielt-Winge) 

• Inspecteur Els Volders (wijkagent Tielt-Winge) 

• Inspecteur Frederik Vrindts (wijkagent Geetbets) 

• Inspecteur Koen De Witte (wijkagent Kortenaken) 

• Inspecteur Nancy Depre (wijkagent Glabbeek) 

• Inspecteur Ronny Jacobs (wijkagent Bekkevoort) 

 

Eindverantwoordelijke:  Commissaris Kurt Marcoen 
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5.1.2 Overzicht activiteiten 

5.1.2.1 Overzicht diefstalpreventieve adviezen in 2020 

Diefstallen met braak in gebouwen :  69, waarvan 31 in woningen 

Globaal aantal :     56 maal aanbod DPA  

Waarvan :  

- Bekkevoort : 12  voor 6 diefstallen met braak in woningen 

- Geetbets : 5  voor 3 diefstallen met braak in woningen 

- Glabbeek : 6  voor 3 diefstallen met braak in woningen 

- Kortenaken : 8  voor 2 diefstallen met braak in woningen 

- Tielt-Winge : 24  voor 17 diefstallen met braak in woningen 

 

Er werden geen diefstalpreventieve adviezen uitgevoerd bij KMO’s. 

De leden DPA hebben tot doelstelling gekregen om elk slachtoffer van een diefstal met braak uit een woning 

DPA aan te bieden.  Deze doelstelling blijkt te zijn behaald in 2020. 

 

 

5.1.2.2 Overzicht andere activiteiten in 2020 

5.1.2.2.1 1 DAG NIET 

Omwille van de coronacrisis hebben er geen activiteiten of voorbereidingen van .activiteiten plaatsgevonden. 

5.1.2.2.2 WHATSAPP GROEP GOUDEN KRUISPUNT 

De PZ Hageland volgt, passief, de berichtgevingen op de whatsapp groep op. 

5.1.2.2.3 VOORDRACHTEN 

Op regelmatige basis worden er in de gemeentelijke informatieblaadjes aanbiedingen geformuleerd voor het 

organiseren van voordrachten inzake het aanleveren van diefstalpreventie. 

 

5.1.2.3 Opleidingen - Bijscholingen 

Omwille van de coronacrisis hebben er geen activiteiten of voorbereidingen van activiteiten plaatsgevonden. 
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6 Activiteitenverslag Gouden Kruispunt 

6.1 Prioriteit Gouden Kruispunt 

De locatie van het winkelcomplex “Gouden Kruispunt” te Tielt-Winge werd op vraag van de bestuurlijke 

overheden in zijn totaliteit weerhouden als prioriteit in het zonaal veiligheidsplan van de PZ Hageland. 

6.1.1 Samenstelling dienst 

Het project Gouden Kruispunt, waarin de prioriteit van het zonaal veiligheidsplan wordt uitgevoerd, wordt sinds 

2020 geleid door Hoofdinspecteur Jan Servaes. 

De taken van Hoofdinspecteur Jan Servaes bestaan voornamelijk uit: 

• Het onderhouden van de contacten met de winkeliers van het Gouden Kruispunt en het 

registreren van de contactgegevens en de camerabewaking; 

• Het participeren in en organiseren van preventiecampagnes op het Gouden Kruispunt; 

• Het organiseren van repressieve acties op het Gouden Kruispunt in het kader van overlast en 

diefstallen; 

• Het aansturen van de interventieploegen voor wat betreft de patrouilles op het Gouden 

Kruispunt, het registreren van de patrouilles en de bekomen resultaten, en vervolgens het 

bijsturen van de patrouilles; 

• Het bereiken van de doelstellingen geformuleerd in het Zonaal Veiligheidsplan. 

Teneinde de doelstellingen van het ZVP te bereiken en een kwalitatief beheer te kunnen verzekeren van de 

prioriteit Gouden Kruispunt, kan de Hoofdinspecteur rekenen op steun vanuit de wijk Tielt-Winge. 

 

 Medewerkers:   

• Inspecteur Joke Celen (wijkagent Gouden Kruispunt) 

• Hoofdinspecteur Kevin Van Cauwenbergh (lid Interventie) 

• Inspecteur Femke Salmon (lid Interventie) 

 

Eindverantwoordelijke:  Commissaris Kurt Marcoen 
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6.1.2 Overzicht activiteiten 

6.1.2.1 Overzicht preventieve patrouilles op het Gouden Kruispunt in 2020  

De reguliere interventieploegen van de PZ Hageland, één vroege/late/nacht ploeg met interventiedienst en één 

vroege/late piekploeg, worden, door middel van opdrachten vermeld op het dienstbulletin, aangestuurd om 

dagelijks patrouilles uit te voeren op en rond het Gouden Kruispunt, dit voor zover de interventielast dit toelaat. 

Tijdens de coronacrisis werden er op meerdere dagen bijkomende ploegen gevormd om bijkomend toezicht te 

houden op het Gouden Kruispunt, dit met het oog op de naleving van de coronamaatregelen. 

 

In totaal werden er 1125 patrouilles uitgevoerd op het Gouden Kruispunt. 

Op 363 dagen werden er patrouilles uitgevoerd op het Gouden Kruispunt. 

 

• De verdeling van deze uitgevoerde patrouilles per ploeg geldt als volgt : 

▪ I1 (vroege ploeg):  248 patrouilles 

▪ I2 (late ploeg):   252 patrouilles 

▪ I3 (nachtploeg):   307 patrouilles 

▪ P1 (vroege ploeg):  122 patrouilles 

▪ P2 (late ploeg):   139 patrouilles 

▪ Bijkomende Ploeg GK :  57 patrouilles 

 

• De verdeling van deze patrouilles per weekdag geldt als volgt : 

▪ Maandag :   186 patrouilles 

▪ Dinsdag :   176 patrouilles 

▪ Woensdag :   170 patrouilles 

▪ Donderdag :   177 patrouilles 

▪ Vrijdag :   159 patrouilles 

▪ Zaterdag :   129 patrouilles 

▪ Zondag :   128 patrouilles 

 

 

6.1.2.2 Overzicht interventies op het Gouden Kruispunt – 2020 

In 2020 werden er door het CIC 37 controles geregistreerd, waarbij de interventieploeg effectief overging tot 

controle van een persoon of voertuig, en dit op eigen initiatief. 

In totaal werden in 2020 130 interventies uitgevoerd op het Gouden Kruispunt. 
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Onder meer ging het om : 

• Verkeersongeval:   19 interventies 

• Vals alarm :   12 interventies 

• Onbeheerde dieren:  6 interventies 

• Verdachte toestand:  5 interventies 

• Moeilijkheden met persoon: 5 interventies 

• Dierenbescherming:  4 interventies 

• Vinden voorwerp:  3 interventies 

• Verloren voorwerp:  4 interventies 

• Discussie:   3 interventies 

• Nachtlawaai:   2 interventies 

• Bedreigingen:   2 interventies 

 

 

6.1.2.3 Overzicht aantal processen verbaal in 2020 

Het meer direct aansturen van de interventieploegen en het hiermee samengaand verhogen van de 

patrouillefrequentie van de ploegen, heeft geleid tot een verhoging van het aantal vaststellingen op het vlak van 

verkeersinbreuken. 

 

 

6.1.2.3.1 VERKEERSONGEVALLEN 2020 

Stoffelijke schade met vluchtmisdrijf:     9 

Stoffelijke schade met alcoholintoxicatie:  1 

Stoffelijke schade (zonder vlucht):      1 

Lichamelijk letsel:    1  
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6.1.2.3.2 DIEFSTALLEN 

Winkeldiefstallen :    3 

Poging winkeldiefstal:    0 

Huisdiefstal:     0 

Gauwdiefstallen :     2 

Poging gauwdiefstal:    0 

Gewone diefstallen:     1 

Poging gewone diefstal:    2 

Diefstal uit voertuig:    0 

Diefstal van fiets:     1 

 

 

6.1.2.3.3 DIEFSTALLEN MET BRAAK 

Diefstal braak :      0 

Poging diefstal braak :    2 

 

 

6.1.2.3.4 ANDERE 

Informaticafraude    0 

Oplichting     0 

Poging oplichting     0 

Valsheid in handelsgeschriften   0 

Verlies :      4 

Verdachte handelingen:    0 

Exhibitionisme     0 

Geseind voertuig     0 

Opzettelijke slagen:    1 

Sluikstorten:     0 

Vandalisme:     0 

Vandalisme aan voertuigen:   2 

Verboden wapendracht:    0 

Ongeval buiten verkeer:    0 

Inbreuk alcohol in verkeer    0 

Inbreuk technische eisen (keuring)   1 

Inbreuk gebruik van de gsm:   1 

Inbreuk drugs in verkeer    0 

Inbreuk parkeerverbod    2 

Inbreuk niet verzekering    0 

Inbreuk GAS( verdelen reclame)   1 

Loslopende dieren:    1 

Aanmatiging van ambten en titels:   1 

COVID PV:     3 
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6.1.3 Doelstellingen te bereiken in 2020 

Strategische doelstelling:  

De PZ Hageland zal, als bevoorrechte partner in de veiligheidsketen, een bijzondere bijdrage leveren aan het 

voorkomen en beheersen van overlast en misdrijven op het Gouden Kruispunt te Tielt-Winge 

Doelstelling 1: In 2020 zullen de contactgegevens van alle uitbaters van handelszaken op het Gouden Kruispunt 

worden verzameld én zal er een registratie gebeuren van de camerabewaking van alle handelszaken. 

Doelstelling 2: In 2020 zal de PZ Hageland participeren aan preventieve acties op het Gouden Kruispunt, 

georiënteerd naar gauwdiefstallen. 

Doelstelling 3: In 2020 zal de PZ Hageland er naar streven om op jaarbasis 180 geregistreerde patrouilles uit te 

voeren op het Gouden Kruispunt. 

Doelstelling 4: In 2020 zullen alle feiten, door de politie geregistreerd op het Gouden Kruispunt, dagelijks worden 

opgevolgd met het oog op het gericht aansturen van de patrouilleploegen van de lokale politie 
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7 Activiteitenverslag Prorela en burenbemiddeling 

7.1 Prorela en burenbemiddeling 

Prorela staat voor Project Relatieproblemen, dit project beoogt de inschakeling van de vrederechter als een 

bemiddelaar of verzoener bij geschillen tussen meerderjarige personen. Het is een manier om zo sneller een 

duurzame oplossing voor het geschil te vinden. 

Politiediensten kunnen dit project voorstellen indien zij frequent optreden bij relationele problemen van 

geschillen die aanleiding geven tot, of het gevolg zijn van: 

 

•  Geschillen van een relationele aard (binnen o.a. een appartementencomplex, een 

 buurt, werkomgeving, enz.). 

•  Geschillen met een beperkte maatschappelijke impact waarvoor het slachtoffer enkel 

 herstel nastreeft van de veroorzaakte schade of leed 

 

 

7.1.1 Samenstelling dienst 

Marion Appeltants, Politiesecretaris van de PZ Hageland, is het aanspreekpunt binnen de zone voor de opvolging 

van de dossiers PRORELA.  Door burgers opgestelde of binnengebrachte verzoekschriften worden door de 

medewerkers vervolledigd met meldingsfiches, interventiefiches of afschriften van processen verbaal, waarna 

Marion Appeltants het dossier overmaakt aan de vrederechter. 

 

 

7.1.2 Overzicht activiteiten 

In 2020 werden 4 Prorela-dossiers opgestart: 

• Nul dossiers resulteerden in een minnelijke schikking; 

• Bij één dossier werden navolgende tussenkomsten nodig geacht 

• Bij één dossier werden navolgende tussenkomsten nodig geacht tussen dezelfde partijen doch inzake 

een andere problematiek 

• Eén dossier werd uitgesteld naar 2021 

Iedere opsteller van een Prorela-verzoekschrift krijgt een kopie van het proces-verbaal van de vrederechter. 

In 2018 werden 16 Prorela-dossiers opgestart. 

In 2019 werden 17 Prorela-dossiers opgestart. 
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8 Activiteitenverslag Reguliere werking 
Interventiedienst 

8.1 Interventie 

8.1.1 Samenstelling dienst 

De interventiedienst van de Politiezone Hageland bestaat uit 21 inspecteurs, welke opgedeeld zijn in 3 teams, en 

3 hoofdinspecteurs. 

Elk team staat onder leiding van 1 hoofdinspecteur welke supervisie uitvoert de op activiteiten van de inspecteurs 

en de hieraan verbonden administratie.  

Elk lid van de interventiedienst heeft, naast de reguliere dienstuitvoering, een taakaccent waarin hij of zij zich kan 

verdiepen en op die manier een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van de organisatie. 

Enkele voorbeelden van taakaccenten betreffen : Verkeer, JSPD, Hycap(Ordehandhaving), Monitor 

geweldsbeheersing, Dierenwelzijn, Vermissing, Evenementen, … 

De inspecteurs van de interventiedienst hebben als voornaamste taak het uitvoeren van patrouilles in de zone, 

onder vorm van interventieploegen of piek(bijkomende) ploegen, en op die manier opdrachten uit te voeren naar 

aanleiding van geregistreerde meldingen. 

Daarnaast krijgen deze medewerkers dienstopdrachten, welke vanuit de zone worden opgedragen. 

Teneinde de medewerkers een duidelijk overzicht te kunnen geven met betrekking tot deze opdrachten, en om 

de nodige opvolging vanuit het beleid te kunnen maken, wordt er dagelijks door de wachtofficier een 

dienstbulletin opgesteld voor elke ploeg. 

Op dit dienstbulletin staan onder andere vermeld: 

• Aandachtspunten inzake misdrijven, fenomenen, opsporingen, … 

• Opdrachten inzake verkeerscontroles, overlast, hangjongeren, schooltoezicht, … 

• Permanentiediensten van parket, Officieren, Hoofdinspecteurs en  recherchemedewerkers 

Daarnaast wordt het dienstbulletin ook gebruikt als een terugkoppelingsfiche van de medewerkers op het terrein 

aan het beleid. 

Nog uit te voeren opdrachten, opvolgingen van gebeurtenissen,  …. worden hierop vermeld zodat het mogelijk 

wordt om ten laatste bij einde van de dienst een overzicht te hebben van de gebeurtenissen. 

In de toekomst wordt er uitgekeken naar het uitwerken van een geautomatiseerde tool welke de opmaak van 

deze documenten vervangt en welke de exploitatie van de gegenereerde gegevens vergemakkelijkt. 

 

Eindverantwoordelijke: CP Kurt Marcoen 
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8.1.2 Overzicht meldingen en interventies 

8.1.2.1 Aantal geregistreerde gebeurtenissen en dispatchings  

 

In 2020 werden er door het CIC Vlaams Brabant 6258 gebeurtenissen geregistreerd voor de Politiezone 

Hageland. 

Dit resulteerde in een totaal aantal van 3597 dispatchings (effectief uit te voeren opdrachten) voor de 

politiezone Hageland. 

In 2019 werden er door het CIC Vlaams Brabant 6530 gebeurtenissen geregistreerd voor de Politiezone 

Hageland. 

Dit resulteerde in een totaal aantal van 3686 dispatchings (effectief uit te voeren opdrachten) voor de 

politiezone Hageland. 
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8.1.2.1.1 PIEKMOMENTEN 

 

Zaterdagen zijn bij uitstek de drukste dagen, met een totaal van 1024 geregistreerde gebeurtenissen.  Op vrijdagen 

werden in totaal 952 gebeurtenissen geregistreerd.   

Er werden piekmomenten geregistreerd op volgende dagen: 

 

• Zaterdag 19 hr:  76 geregistreerde gebeurtenissen 

• Zaterdag 20 hr:  75 geregistreerde gebeurtenissen 

• Dinsdag 16 hr:  72 geregistreerde gebeurtenissen 

• Vrijdag 10 hr:  69 geregistreerde gebeurtenissen 

• Vrijdag 20 hr:  69 geregistreerde gebeurtenissen 
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8.1.2.1.2 GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE GEDISPATCHTE GEBEURTENISSEN 
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8.1.2.1.3 VASTGESTELDE TRENDS  

Omwille van de coronamaatregelen daalde het aantal “controles op vraag”.  Met 181 gedispatchte gebeurtenissen 

staat dit item nog steeds bovenaan de listing.  Er kon wel worden vastgesteld dat onze diensten in 2020 194 maal 

dienden tussen te komen naar aanleiding van feiten waarin dieren betrokken waren. 

 

De trend welke in 2019 werd vastgesteld, met name de stijging van het aantal misdrijven met een ICT/online 

element, zette zich voort in 2020. 

Daar waar in 2019 nog 178 feiten werden vastgesteld, steeg dit in 2020 verder door naar 219 feiten. 
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Er kon een opvallende stijging worden waargenomen in zowat alle facetten van het ICT gebeuren. 

Het aantal feiten “Informaticabedrog” verdubbelden, terwijl het aantal feiten “Hacking” verdriedubbelden. 

Ook het aantal feiten van “phishing” verdriedubbelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cijfers van deze tabellen moeten elk afzonderlijk worden bekeken en kunnen niet opgeteld worden tot het 

globale geheel van de feiten weergegeven in de eerste grafiek. 
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8.1.2.2 Aantal opgestelde processen-verbaal 2020  

Door de PZ Hageland werden in 2020 in totaal 1.318 misdrijven vastgesteld 

Door de PZ Hageland werden in 2019 in totaal 1.270 misdrijven vastgesteld.   

Niettegenstaande de COVID-19 maatregelen het openbaar leven hebben stilgelegd voor een zekere periode, kan 

er worden vastgesteld dat er meer misdrijven werden vastgesteld dan het jaar voordien. 

 

 

 

 

 

8.1.3 Vaststellingen van inbreuken op de COVID -19 wetgeving - 2020 

Naar aanleiding van de coronacrisis werd er door de PZ Hageland toezicht uitgevoerd op de naleving van de 

richtlijnen hieromtrent.   

Door de politie werden volgende processen-verbaal opgesteld naar aanleiding van inbreuken: 

 

• Tielt-Winge:  45 processen-verbaal 

• Bekkevoort:  26 processen-verbaal 

• Glabbeek:  10 processen-verbaal 

• Geetbets:  73 processen-verbaal 

• Kortenaken:  19 processen-verbaal 

 

Op het grondgebied van de PZ Hageland werden in totaal 173 “corona-pv’s” opgesteld. 
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8.1.4 Inbreuken op de lokale Politiereg lementen 

Er kan worden vastgesteld dat er sinds 2017 systematisch meer GAS pv’s worden opgesteld.  Enerzijds wordt er 

vanuit het beleid een sensibilisering gevoerd naar de medewerkers toe om inbreuken op de lokale 

politiereglementen te verbaliseren op basis van de GAS wetgeving.  Anderzijds hebben de medewerkers 

ondervonden dat de procedure rond de GAS boetes vrij eenvoudig is en vrij snel resultaat biedt naar overtreders 

toe. 

In 2019 werden in totaal 35 GAS boetes uitgeschreven.  In 2020 steeg dit aantal naar 57. 
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 Openbare reinheid Openbare orde en 

rust 

Openbare veiligheid Totaal 

Bekkevoort     

2017 1 1  2 

2018 2 1  3 

2019 10 2  12 

2020 10 6 1 17 

     

Geetbets     

2017     

2018     

2019 0  1 1 

2020 5  1 6 

     

Glabbeek     

2017   1 1 

2018 1   1 

2019 2 1  3 

2020 8  1 9 

     

Kortenaken     

2017     

2018 5 1 1 9 

2019 5  1 7 

2020 3   3 

     

Tielt-Winge     

2017 3 5 2 10 

2018 7 3  11 

2019 5 2 4 12 

2020 10 4 5 22 
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8.1.5 Bestuurlijke handhaving 

In 2020 werd er vanuit de PZ Hageland geïnvesteerd in het ondersteunen van de bestuurlijke overheden inzake 

het optreden tegen fenomenen van overlast en potentieel gevaarlijke situaties. 

Met het oog op het faciliteren van de burgemeester om maatregelen te kunnen nemen in het kader van de Nieuwe 

Gemeentewet, werden er onder meer bestuurlijke verslagen opgesteld betreffende: 

• Burenruzie 

In een geschil tussen buren werd er een bestuurlijk verslag opgesteld, waarna de burgemeester 

heeft getracht te bemiddelen tussen de twee partijen.  Gelet op het feit dat een verzoening 

tussen beiden niet mogelijk bleek en de pesterijen bleven aanhouden werd aangeraden om zich 

te wenden tot de vrederechter. 

• Gevaarlijke hond 

 Naar aanleiding van een bijtincident, waarbij een hond was uitgebroken en een passant had 

gebeten, werd een bestuurlijk verslag opgesteld.   

 De eigenaar van de hond werd ontvangen op een bestuurlijke hoorzitting bij de burgemeester.  

Gelet op het feit dat de eigenaar van de hond niet voldoende garanties kon bieden op het 

voorkomen van incidenten in de toekomst, werd de hond verplicht afgestaan ter adoptie. 

• Muziekoverlast – burenruzie 

 Naar aanleiding van aanhoudende geluidshinder, waarbij een bewoner opzettelijk luide muziek 

speelt om de buren te hinderen, en waarbij er door de politie tientallen tussenkomsten werden 

uitgevoerd om te bemiddelen en te reguleren, werd er een bestuurlijk verslag opgesteld.   

 De veroorzaker van de hinder werd ontvangen op een bestuurlijke hoorzitting bij de 

burgemeester.  Gelet op de aard van de hinder, het feit dat er door de politie 2 radiotoestellen 

bestuurlijk in beslag waren genomen tijdens een interventie, en gelet op het feit dat de 

overtreder niet voldoende garanties kon bieden om de hinder te beperken naar de toekomst, 

werden er twee radiotoestellen bestuurlijk in beslag genomen voor een periode van drie 

maanden. 

• Burenruzie 

 Naar aanleiding van een aanslepend burengeschil, waarbij de asociale houding van een bewoner 

hinder veroorzaakt bij meerdere buurtbewoners, werd een bestuurlijk verslag opgesteld.   

 De burgemeester heeft meerdere bemiddelingsgesprekken willen organiseren, doch de 

veroorzaker van de hinder heeft nooit willen ingaan op de uitnodigingen.  Hierdoor was een 

verzoening met buurtbewoners niet mogelijk.   

 Vanuit de politie werden meerdere GAS boetes opgesteld naar aanleiding van vastgestelde 

hinder en inbreuken allerhande. 

• Gevaarlijke hond 

 Naar aanleiding van een bijtincident, waarbij een hond iemand in het aangezicht had gebeten, 

werd een bestuurlijk verslag opgesteld.   

 De eigenaar van de hond werd gehoord door de burgemeester.  Gelet op het feit dat de eigenaar 

van de hond voldoende garanties kon bieden op het vermijden van incidenten in de toekomst 

(de hond werd onder meer onderworpen aan een gedragstest en vervolgens afgestaan ter 

adoptie),  werd het dossier afgesloten in overleg met de politie. 
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8.1.5.1 Meldingen en interventies - 40 meest frequent gedispatchte gebeurtenissen 

8.1.5.1.1 MELDINGEN EN INTERVENTIES TE BEKKEVOORT 

ONBEHEERDE DIEREN 48 

AFVAL VERBRANDEN / VUUR MAKEN 44 

GEPLANDE CONTROLE / ACTIE 37 

HUISELIJKE MOEILIJKHEDEN / GEZINSCONFLICT ZONDER SLAGEN  25 

LOSLOPEND DIER OP DE OPENBARE WEG / RIJBAAN  25 

VERDACHTE TOESTAND 24 

VALS ALARM 23 

VKO STOFFELIJKE SCHADE 23 

VERDACHT VOERTUIG 22 

LICHAMELIJK LETSEL 20 

NACHTLAWAAI - MUZIEK 19 

FEDERAAL 18 

HUISELIJKE MOEILIJKHEDEN / GEZINSCONFLICT MET SLAGEN IFG 18 

POLITIONELE HULPVERLENING AAN EEN PERSOON 17 

MOEILIJKHEDEN MET EEN PERSOON 14 

BRAAK / INKLIMMING / VALSE SLEUTELS 14 

NAVOLGENDE TAAK - ONDERZOEK EXTERN 14 

NAVOLGENDE TAAK - ONDERZOEK INTERN 14 

INBREUK IN HET ALGEMEEN 13 

HINDERNIS OP DE RIJBAAN 13 

BURENTWIST 12 

VERDACHT PERSOON 12 

SLUIKSTORTEN VAN AFVALSTOFFEN 11 

SAMENSCHOLING 11 

OPROEP / RAADGEVING EN INFORMATIE IN HET ALGEMEEN 10 

BRAAK / INKLIMMING / VALSE SLEUTELS 10 

LUCHTVERONTREINIGING - ABNORMALE REUK GEURHINDER 9 

CONTROLE  OP VRAAG 9 
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ZELFMOORDPOGING 9 

PARKEREN 9 

BEVUILDE RIJBAAN 8 

VLUCHTMISDRIJF (VLM) 8 

OPZETTELIJKE SLAGEN / VECHTPARTIJ 8 

BURGERLIJK GESCHIL ALGEMEEN 8 

NACHTLAWAAI - MACHINES 8 

EPIDEMIE / EPIZOOTIE / PANDEMIE 7 

BEDREIGINGEN 7 

HULPGEROEP ALGEMEEN 7 

VERLIES BENZINE / OLIE / MAZOUT 7 

ONVERANTWOORD / ROEKELOOS RIJGEDRAG 7 

DEFECTE VERKEERSLICHTEN (STORING) 6 

DRONKEN PERSOON 6 

TOEZICHT AFHALEN KLEDIJ / GOEDEREN 6 

GELUIDSHINDER - PERSONEN 6 

GELUIDSHINDER - DIEREN 6 

UIT VOERTUIG 6 

8.1.5.1.2 MELDINGEN EN INTERVENTIES TE GEETBETS 

FEDERAAL 27 

VKO STOFFELIJKE SCHADE 21 

HUISELIJKE MOEILIJKHEDEN / GEZINSCONFLICT MET SLAGEN IFG 20 

VERDACHTE TOESTAND 19 

HUISELIJKE MOEILIJKHEDEN / GEZINSCONFLICT ZONDER SLAGEN (IFG) 15 

BURENTWIST 14 

NAVOLGENDE TAAK - ONDERZOEK INTERN 14 

AFVAL VERBRANDEN / VUUR MAKEN 13 

MOEILIJKHEDEN MET EEN PERSOON 13 

LICHAMELIJK LETSEL 13 

GELUIDSHINDER - MUZIEK 12 
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SAMENSCHOLING 11 

INBREUK IN HET ALGEMEEN 11 

OPZETTELIJK (VANDALISME) 11 

VALS ALARM 11 

GEPLANDE CONTROLE / ACTIE 10 

VLUCHTMISDRIJF (VLM) 10 

LOSLOPEND DIER OP DE OPENBARE WEG / RIJBAAN / PECHSTROOK 9 

ZELFMOORDPOGING 9 

ONRUSTWEKKENDE VERDWIJNING MEERDERJARIGE 9 

NAVOLGENDE TAAK - ONDERZOEK EXTERN 9 

NACHTLAWAAI - DIEREN 9 

CONTROLE  OP VRAAG 9 

BRAAK / INKLIMMING / VALSE SLEUTELS 9 

ONBEHEERDE DIEREN 8 

VERDACHTE GEDRAGINGEN 8 

HINDERNIS OP DE RIJBAAN 8 

VERDACHT VOERTUIG 7 

NACHTLAWAAI - PERSONEN 7 

VERDACHT PERSOON 6 

OPZETTELIJKE SLAGEN / VECHTPARTIJ 6 

GEESTESZIEKE / DEMENT PERSOON / COLLOCATIE 6 

BEZOEKRECHT / OMGANGSRECHT 6 

POLITIONELE HULPVERLENING AAN EEN PERSOON 5 

TOEZICHT AFHALEN KLEDIJ / GOEDEREN 5 

NACHTLAWAAI - MACHINES 5 

NACHTLAWAAI - MUZIEK 5 

INSTORTING / AFVALLENDE VOORWERPEN / DREIGING TOT 5 

EPIDEMIE / EPIZOOTIE / PANDEMIE 5 

VOERTUIG 5 

AANTREFFEN KRENGEN 4 
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GELUIDSHINDER - MACHINES 4 

FEITELIJKHEDEN / DISCUSSIE / ONENIGHEID 4 

HULPGEROEP ALGEMEEN 4 

SLUITINGSUREN / WEKELIJKSE RUSTDAG 4 

STUREN ONDER INVLOED 3 

8.1.5.1.3 MELDINGEN EN INTERVENTIES TE GLABBEEK 

ONBEHEERDE DIEREN 18 

NAVOLGENDE TAAK - ONDERZOEK INTERN 17 

LOSLOPEND DIER OP DE OPENBARE WEG / RIJBAAN / PECHSTROOK 16 

GEPLANDE CONTROLE / ACTIE 16 

NACHTLAWAAI - MUZIEK 15 

HUISELIJKE MOEILIJKHEDEN / GEZINSCONFLICT ZONDER SLAGEN IFG 15 

VERDACHTE TOESTAND 13 

VERDACHTE GEDRAGINGEN 12 

INBREUK IN HET ALGEMEEN 11 

AFVAL VERBRANDEN / VUUR MAKEN 10 

PARKEREN 10 

HUISELIJKE MOEILIJKHEDEN / GEZINSCONFLICT MET SLAGEN IFG 10 

MOEILIJKHEDEN MET EEN PERSOON 10 

STOFFELIJKE SCHADE 10 

HINDERNIS OP DE RIJBAAN 10 

VERDACHT VOERTUIG 9 

VALS ALARM 9 

LICHAMELIJK LETSEL 8 

SAMENSCHOLING 7 

ZELFMOORDPOGING 7 

NAVOLGENDE TAAK - ONDERZOEK EXTERN 7 

BEWONER GEEFT GEEN LEVENSTEKEN 6 

VLUCHTMISDRIJF (VLM) 6 

VERDACHT PERSOON 5 
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BEZOEKRECHT / OMGANGSRECHT 5 

INSTORTING / AFVALLENDE VOORWERPEN / DREIGING TOT 5 

FEITELIJKHEDEN / DISCUSSIE / ONENIGHEID 5 

AANTREFFEN ONWEL PERSOON / GEKWETST 5 

BRAND VAN EEN WONING / GEBOUW 5 

BRAAK / INKLIMMING / VALSE SLEUTELS 5 

OPZETTELIJK (VANDALISME) 4 

SLUIKSTORTEN VAN AFVALSTOFFEN 4 

BURENTWIST 4 

HULPGEROEP ALGEMEEN 4 

AANRIJDING MET DIER / WILD 4 

VERLIES BENZINE / OLIE / MAZOUT 4 

FEDERAAL 4 

VERKEERSHINDER ALGEMEEN 3 

BEVUILDE RIJBAAN 3 

OPZETTELIJKE SLAGEN / VECHTPARTIJ 3 

NACHTLAWAAI - MACHINES 3 

EPIDEMIE / EPIZOOTIE / PANDEMIE 3 

BRAND BEGIN 3 

BRAND VAN EEN SCHOORSTEEN 3 

CONTROLE  OP VRAAG 3 

ONBEPAALD ALARM 2 

8.1.5.1.4 MELDINGEN EN INTERVENTIES TE KORTENAKEN 

GELUIDSHINDER - DIEREN 38 

ONBEHEERDE DIEREN 30 

STOFFELIJKE SCHADE 29 

VERDACHT VOERTUIG 22 

GEPLANDE CONTROLE / ACTIE 20 

AFVAL VERBRANDEN / VUUR MAKEN 20 

LOSLOPEND DIER OP DE OPENBARE WEG / RIJBAAN / PECHSTROOK 17 
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VERDACHTE TOESTAND 17 

INBREUK IN HET ALGEMEEN 17 

NAVOLGENDE TAAK - ONDERZOEK INTERN 14 

LICHAMELIJK LETSEL 12 

MOEILIJKHEDEN MET EEN PERSOON 12 

CONTROLE  OP VRAAG 11 

FEDERAAL 10 

SAMENSCHOLING 9 

VERDACHT PERSOON 9 

NACHTLAWAAI - DIEREN 9 

STORMSCHADE / BLIKSEMSCHADE 9 

BRAAK / INKLIMMING / VALSE SLEUTELS 8 

BRAND BEGIN 8 

VALS ALARM 8 

ONRUSTWEKKENDE VERDWIJNING MEERDERJARIGE 7 

HUISELIJKE MOEILIJKHEDEN / GEZINSCONFLICT ZONDER SLAGEN (IFG) 7 

POLITIONELE HULPVERLENING AAN EEN PERSOON 7 

BURENTWIST 6 

NACHTLAWAAI - MUZIEK 6 

GEESTESZIEKE / DEMENT PERSOON / COLLOCATIE 6 

HINDERNIS OP DE RIJBAAN 6 

NAVOLGENDE TAAK - ONDERZOEK EXTERN 6 

GERECHTSDEURWAARDER 5 

ONOPZETTELIJK 5 

OPZETTELIJK (VANDALISME) 5 

GELUIDSHINDER - MUZIEK 5 

HUISELIJKE MOEILIJKHEDEN / GEZINSCONFLICT MET SLAGEN IFG 5 

BEVUILDE RIJBAAN 5 

SLUIKSTORTEN VAN AFVALSTOFFEN 5 

OPROEP / RAADGEVING EN INFORMATIE IN HET ALGEMEEN 5 
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NACHTLAWAAI - PERSONEN 4 

SLUIKLOZING 4 

LUCHTVERONTREINIGING - ABNORMALE REUK (STANK / GEURHINDER) 4 

PARKEREN 4 

VLUCHTMISDRIJF (VLM) 4 

ZELFMOORDPOGING 4 

VERDACHTE GEDRAGINGEN 4 

HINDEREND VOERTUIG 4 

WATERLEK 4 

8.1.5.1.5 MELDINGEN EN INTERVENTIES TE TIELT-WINGE 

STOFFELIJKE SCHADE 51 

ONBEHEERDE DIEREN 45 

VERDACHTE TOESTAND 44 

GEPLANDE CONTROLE / ACTIE 39 

LOSLOPEND DIER OP DE OPENBARE WEG / RIJBAAN / PECHSTROOK 34 

HUISELIJKE MOEILIJKHEDEN / GEZINSCONFLICT ZONDER SLAGEN (IFG) 30 

HUISELIJKE MOEILIJKHEDEN / GEZINSCONFLICT MET SLAGEN IFG 29 

VERDACHT VOERTUIG 29 

LICHAMELIJK LETSEL 28 

NAVOLGENDE TAAK - ONDERZOEK INTERN 28 

VALS ALARM 25 

BRAAK / INKLIMMING / VALSE SLEUTELS 23 

HINDERNIS OP DE RIJBAAN 22 

AFVAL VERBRANDEN / VUUR MAKEN 21 

MOEILIJKHEDEN MET EEN PERSOON 19 

CONTROLE  OP VRAAG 17 

FEDERAAL 17 

VERDACHT PERSOON 17 

VERDACHTE GEDRAGINGEN 17 

SAMENSCHOLING 14 
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NAVOLGENDE TAAK - ONDERZOEK EXTERN 14 

OPZETTELIJK (VANDALISME) 12 

INBREUK IN HET ALGEMEEN 11 

BURENTWIST 11 

ZELFMOORDPOGING 11 

VLUCHTMISDRIJF (VLM) 11 

BEVUILDE RIJBAAN 10 

BEZOEKRECHT / OMGANGSRECHT 10 

NACHTLAWAAI - DIEREN 10 

EPIDEMIE / EPIZOOTIE / PANDEMIE 9 

PARKEREN 9 

NUTSLEIDING 9 

GEESTESZIEKE / DEMENT PERSOON / COLLOCATIE 8 

ONRUSTWEKKENDE VERDWIJNING MEERDERJARIGE 8 

BEDREIGINGEN 8 

VERDWIJNING / WEGGELOPEN 8 

BRAAK / INKLIMMING / VALSE SLEUTELS 8 

NACHTLAWAAI - MUZIEK 7 

GELUIDSHINDER - MUZIEK 7 

AANTREFFEN ONWEL PERSOON / GEKWETST 7 

MOEILIJKHEDEN MET DRONKEN PERSOON 7 

POLITIONELE HULPVERLENING AAN EEN PERSOON 7 

ONVERANTWOORD / ROEKELOOS RIJGEDRAG 7 

DEFECTE VERKEERSLICHTEN (STORING) 6 

INRIT- / UITRITBELEMMERING 6 

BURGERLIJK GESCHIL ALGEMEEN 6 
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8.1.6 Project Vermissing 

Het Project Vermissing is opgestart met het oog op het beheren en beheersen van de problematiek van 

dwaalgedrag bij bejaarden (personen) met dementie. 

In samenwerking met sleutelfiguren binnen de plaatselijke gemeentebesturen is dit project opgestart, waarbij de 

diverse doelgroepen op een gecoördineerde wijze worden benaderd. 

8.1.6.1 Samenstelling Team 

Coördinator:  Inspecteur Femke Salmon 

Eindverantwoordelijke: Commissaris Kurt Marcoen 

De coördinator Vermissing heeft als voornaamste taken: 

• Het ter beschikking stellen van de infofiches van risicopersonen voor de medewerkers op het 
terrein, alsook het up to date houden van de geregistreerde informatie 

• Het sensibiliseren van de wijkagenten om risicopersonen door te verwijzen, of te laten 
doorverwijzen naar de hulpverlening en de OCMW’s 

• Het uitvoeren van plaatsbezoeken bij de diverse partners en dienstenafnemers zoals rusthuizen, 
woonzorgcentra, … 

• Het plannen van en deelnemen aan de diverse overlegfora met partners 

• Het verzorgen van de communicatie intern het korps en extern naar de bevolking en de partners 

 

 

8.1.6.2 Overzicht activiteiten 

In gevolge COVID-19 werden de geplande overlegmomenten geannuleerd.  Zo werd het overlegmoment met de 

directie van Betze Rust en het OCMW van 08 april 2020 uitgesteld en kon de algemene vergadering met alle 

betrokken partners niet doorgaan op 21 april 2020. 

Op 16 april werd onder impuls van inspecteur Femke Salmon een steunactie georganiseerd ten behoeve van de 

verschillende woonzorgcentra.  Meerdere ploegen van de PZ Hageland gingen hierbij applaudisseren op de sites 

voor de medewerkers uit de zorg. 

Momenteel staan er 23 fiches geregistreerd van personen met dementie.  Deze fiches kunnen door de 

interventiemedewerkers op het terrein worden geraadpleegd. 

De huidige projectleden betreffen naast Inspecteur Femke Salmon: 

• Guy-Ann Vloeberghs (OCMW Glabbeek) 

• Inge Salaets (OCMW Tielt-Winge) 

• Tina Luyckx (OCMW Kortenaken) 

 

Omwille van de COVID-19 maatregelen werden er door de projectleden geen plaatsbezoeken meer uitgevoerd, 

waardoor er geen bijkomende informatie werd bekomen 
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8.1.7 Project Dierenwelzijn 

8.1.7.1 Samenstelling team 

Het team Dierenwelzijn bestaat uit: 

• Hoofdinspecteur Barbara Houben (Teamchef Interventie) 

• Inspecteur Sofie Konix (Wijkdienst) 

• Inspecteur Elke Vanderstukken (Interventiedienst) 

• Inspecteur Andy Hermans (Interventiedienst) 

• Inspecteur Sven Vanlangendonck (Interventiedienst) 

 

Eindverantwoordelijke: Commissaris Kurt Marcoen 

 

Het team Dierenwelzijn heeft als voornaamste taken: 

 

• Het bijwonen van studiedagen, vergaderingen en opleidingen in het kader van Dierenwelzijn 

• Het uitvoeren van vaststellingen inzake Dierenwelzijn in het algemeen en meer bepaald naar 

onder meer de gezondheidstoestand en de huisvesting van dieren, loslopende dieren, 

verwaarlozing, mishandeling, overlast, etc … 

• Het uitvoeren van controles van honden, katten en paardachtigen met het oog op identificatie 

en registratie 

• Het samenwerken met Wildbeheereenheden en het uitvoeren van controles in het kader van 

de jachtwetgeving 

• Het verlenen van bijstand aan collega’s naar aanleidingen van vaststellingen van inbreuken in 

het kader van Dierenwelzijn, en de opvolging van de problematieken hierrond 

• Het uitvoeren van kantschriften van parketten 

• Het uitvoeren van inbeslagnames 

• Informeren van burgers en collega’s in de desbetreffende materie 

• Samenwerken met gemeentes 

• Samenwerken met externe partners zoals Inspectiedienst Dierenwelzijn, Agentschap Natuur en 

Bos, Dierenartsen, Animal Rescue Service, VZOC Heusden Zolder, Dierenasielen 

• Het uitvoeren van controles samen met de inspectiedienst Dierenwelzijn 

• Het uitvoeren van opvolging en hercontroles 
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8.1.7.2 Overzicht activiteiten 

In 2019 werden er inzake feiten van Dierenwelzijn 9 aanvankelijke processen verbaal opgesteld en  7 navolgende 

processen verbaal.  In totaal werden er 6 inbeslagnames verricht. 

In 2020 werden in totaal 45 processen-verbaal opgesteld voor onder meer volgende feiten: 

• Dierenwelzijn:    19 

• Andere inbreuken:   7 

• Inbreuken erkenning:   2 

• Sluikslachting:    1 

• GAS geluidshinder:   8 

• GAS doden/verwonden:   2 

• GAS loslopende dieren:   4 

 

In totaal werden er in 2020 11 acties uitgevoerd in samenwerking met de inspectiedienst.  Omwille van de 

COVID-19 maatregelen werd er een terugval genoteerd in het aantal huisbezoeken. 

 

 

8.1.7.2.1 INBESLAGNAMES VAN DIEREN IN 2020 

• Kortenaken:    1 hond 

• Geetbets:    9 honden 

     6 paarden 

• Tielt-Winge:    1 hond 

     2 paarden 

     3 goudvissen 

     1 waterschildpad 

• Glabbeek:    37 kippen/hanen 

• Bekkevoort:    142 vogelachtigen 

     34 konijnen 
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8.1.7.2.2 MELDINGEN IN HET KADER VAN DIERENWELZIJN 

 

 2019 2020 

Loslopend dier op de openbare weg 148  

Onbeheerde dieren 347 329 

Inbreuken op de dierenbescherming 110 138 

Geluidshinder door dieren  56 

Gevaarlijke dieren 16 18 

Aangereden dier 13  

Schade door dieren aan dieren 6 4 

Schade door dieren aan mensen 3 4 

Schade door dieren aan goederen 4 2 

Jacht/visvangst  13/1 

Aantreffen krengen (enkel dierlijke)  31 

Sluikslachting  1 

Handel  2 

Totaal aantal meldingen: 647 550 
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8.1.8 Project Evenementen 

8.1.8.1 Samenstelling team 

Het team Evenementen bestaat uit: 

• Inspecteur Sven Paulus 

• Inspecteur Johan Persoons 

• Hoofdinspecteur Kevin Van Cauwenbergh 

• Hoofdinspecteur Barbara Houben 

 

Eindverantwoordelijke: Commissaris Kurt Marcoen 

 

Het Team Evenementen heeft als voornaamste taken: 

 

• Het opvolgen van de evenementen welke plaatsvinden in de gemeenten van de politiezone 

Hageland; 

• Het verstrekken van adviezen betreffende evenementen in het algemeen en in het bijzonder 

betreffende de inzet van vrijwilligers in een bewakingsrol, de inzet van vergunde firma’s, het 

detecteren van risico’s verbonden aan het evenement, … ; 

• Het bijwonen van coördinatievergaderingen, voorbereidende vergaderingen en evaluaties van 

evenementen; 

• Het inventariseren van de evenementen, de inzet van politiemensen tijdens deze 

evenementen, en het oplijsten van incidenten tijdens evenementen; 

• Het ter beschikking stellen van de vergunningen, verordeningen, aanmeldingen van 

evenementen, … ten behoeve van de ploegen op het terrein 

 

8.1.8.2 Overzicht activiteiten 2020  

Het team Evenementen registreerde in 2020 volgende evenementen(fuiven): 

• Tielt-Winge:   7 

• Bekkevoort:   4 

• Glabbeek:   10 

• Kortenaken:   7 

• Geetbets:   3 

 

Er valt op te merken dat het aantal geregistreerde fuiven varieert per gemeente omwille van verschillende 

factoren.  Het gebeurt dat een gemeente voor eenzelfde evenement, welke enkele dagen duurt, meerdere 

vergunningen aflevert.  Ook is de aanwezigheid van gepaste fuifaccomodatie een katalysator om meer 

evenementen te genereren op het grondgebied van een gemeente. 
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Het merendeel van deze evenementen wordt door de organisator in “eigen beheer” uitgevoerd.  De politiezone 

Hageland houdt toezicht op deze evenementen tijdens de uitvoering van de “reguliere werking”, dit wil zeggen 

met de permanent voorziene interventieploeg. 

Tijdens enkele evenementen, omwille van de omvang of aard ervan, wordt er door de politiezone Hageland een 

ordedienst voorzien.  Hiermee wordt bedoeld dat er bijkomende inzet van politiemensen wordt voorzien, bovenop 

de inzet van vrijwilligers en vergunde bewakingsfirma’s, om de openbare orde te verzekeren. 

Enkele voorbeelden hiervan betreffen (niet limitatief) de Strandfuif te Glabbeek, Truckshow te Bekkevoort, … 

Naast de fuiven vinden er op het grondgebied van de politiezone Hageland nog evenementen plaats welke worden 

voorzien van omkadering door de politie.  Enkele voorbeelden hiervan betreffen : 

Traktorrondritten, Truckshow te Bekkevoort, Carnavalsstoeten, … 

In 2020 werd de werkwijze rond de aanmelding van fuiven en evenementen verder op punt gezet.  Een correcte 

en tijdige aanmelding van de inzet van vrijwilligers in een veiligheidsfunctie (eigen security) is hiervan een 

voorbeeld. 

Binnen de politiezone werd eveneens een standaard document opgesteld inzake het afleveren van adviezen voor 

evenementen. 

Tijdens 2020 werd er door de politiezone Hageland 0 hr besteed aan het beheer van evenementen binnen de 

eigen zone, dit omwille van de COVID-19 maatregelen. 
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8.1.9 Project Vakantietoezicht  

8.1.9.1 Samenstelling team 

De vakantietoezichten worden binnen de politiezone Hageland voornamelijk uitgevoerd door de wijkinspecteurs 

en de permanentieploegen binnen de reguliere taakuitvoering. 

De aanvragen tot uitvoering van de toezichten worden gevat in het politionele ISLP systeem. 

Op die manier zijn ze voor alle operationele medewerkers consulteerbaar, en is de benodigde informatie 

gecentraliseerd en up to date. 

Het uitvoeren van de vakantietoezichten wordt als opdracht herhaalt op het dienstbulletin van de 

permanentieploegen, zodat zij hierin een aanvulling kunnen betekenen voor de wijkinspecteurs. 

 

 

8.1.9.2 Overzicht activiteiten 

In het eerste semester van 2021 werden er 5 afwezigheidstoezichten geregistreerd in het intern register.  In het 

werkingsjaar 2020 werden er 51 aanvragen geregistreerd. 

In totaal werd er door de politiezone Hageland 9 keer nazicht gedaan in het kader van vakantietoezicht.  
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8.1.10  Hycap 

De omzendbrief MFO-2 schrijft voor dat elke zone van de lokale politie een deel van de operationele capaciteit 

(1,2% x1,5 van de jaarlijkse capaciteit van de politiezone) dient ter beschikking te stellen in het systeem van 

gehypothekeerde capaciteit, waarbij personeel wordt geleverd ten behoeve van andere eenheden voor het 

beheer van gebeurtenissen. 

Het te leveren personeel wordt opgedeeld in twee categorieën : Hycap A ( algemeen profiel) en een Hycap B ( 

opgeleid en getraind voor HHOO). 

De PZ Hageland werkt in dit kader samen met de PZ Lubbeek. 

8.1.10.1 Samenstelling team 

De pool Hycap van de politiezone Hageland is samengesteld uit volgende personeelsleden: 

• Commissaris Kurt Marcoen   (Dir Ops) 

• Hoofdinspecteur Kevin Van Cauwenbergh  (Interventiedienst) 

• Hoofdinspecteur Gino Preuveneers  (Verkeersdienst) 

• Inspecteur Gert Brouckmans    (Interventiedienst) 

• Inspecteur Jan Beddegenoodts   (Interventiedienst) 

• Inspecteur Steven Distelmans   (Interventiedienst) 

• Inspecteur Yves Deom    (Interventiedienst) 

De leden van de pool worden voornamelijk ingezet bij ordediensten. 

Jaarlijks dienen de leden van deze pool deel te nemen aan minstens twee trainingen (FTX).  Voor de 

leidinggevenden komt hier nog een extra training bij (TTX-CPX). 

De jaarlijkse trainingen worden georganiseerd op niveau federale politie – CSD Leuven, en worden geleid door 

Commissaris Kurt Marcoen. 

In 2020 werden er 103u30 gepresteerd aan trainingen en ordediensten in Hycap verband.  In 2019 werden er 

nog 1294u35 gepresteerd in dit kader.   
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8.1.11  Opvolging veelplegers 

Elk kalenderjaar voert het AIK Leuven een controle uit van de ANG, op basis van enkele vooraf vastgelegde criteria.  

Het AIK stelt hiervan een “ontwerplijst” samen van personen die in aanmerking komen als ”veelpleger” en maakt 

deze lijst over naar de politiezone. 

Deze lijst wordt door de politiezone gecontroleerd, waarna deze beslist personen worden weerhouden als 

veelpleger.  Deze beslissing wordt gecommuniceerd aan zowel het AIK van Leuven als het parket.  Per veelpleger 

wordt een magistraat aangeduid als referentiemagistraat. 

Een veelpleger is een persoon die de laatste drie jaren voorafgaand aan het peiljaar minstens 10 concrete feiten 

heeft gepleegd waarvan minstens 1 van die feiten werd gepleegd in het jaar voorafgaand aan het peiljaar, en die 

verblijft binnen een politiezone van het gerechtelijk arrondissement Leuven of er een duidelijke binding mee heeft. 

Zowel meerderjarigen als minderjarigen  kunnen in aanmerking komen 

Het doel van de beoogde aanpak van veelplegers betreft: 

• Een consequente opvolging en gevolgverlening door politie en justitie 

• Een strikte, werkbare begeleiding door de justitiële hulpverlening en andere bevoegde 

overheden 

• Het betrekken van de naaste omgeving bij de begeleiding van de veelpleger. 

 

 

8.1.11.1 Samenstelling Team 

De opvolging van de veelplegers wordt uitgevoerd door: 

• Hoofdinspecteur Kevin Van Cauwenbergh (lid Interventiedienst) 

 

 

8.1.11.2 Overzicht activiteiten 

8.1.11.2.1 STUDIE VAN EN SELECTIE UIT DE LIJST VAN VEELPLEGERS 

Vanuit het AIK Leuven wordt een lijst van personen aangereikt welke in aanmerking komen voor opvolging als 

veelpleger door de PZ Hageland.  Uit deze lijst van 18 personen werden in totaal 5 veelplegers weerhouden. 

Besteedde capaciteit: 8 mensuren 
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8.1.11.2.2 AANMAKEN DOSSIER EN POWERPOINTPRESENTATIE 

Voor elke veelpleger dient er een apart dossier en  powerpoint te worden samengesteld, met de hier aan 

gekoppelde nazichten. 

Besteedde capaciteit: 14 mensuren 

 

8.1.11.2.3 INTAKEGESPREKKEN 

Elke veelpleger dient persoonlijk te worden gezien door de dossierbeheerder en dient een intakegesprek te 

ondergaan. 

Door de Covid-19 crisis werden nog niet alle gesprekken uitgevoerd.  Er wordt verwacht dat deze gesprekken een 

10 tal mensuren zullen in beslag nemen. 

 

8.1.11.2.4 MORALITEITS-PV 

Van elke veelpleger dient een samenvattend proces verbaal te worden opgesteld waarin een beeld van de 

moraliteit van betrokkene wordt weergegeven.  Een deel van deze informatie wordt bekomen tijdens de 

intakegesprekken.  Gelet op het feit dat deze gesprekken nog niet hebben kunnen plaatsvinden, werden de 

moraliteits-pv’s nog niet opgesteld. 

Er wordt verwacht dat het opstellen van deze processen verbaal ongeveer een 15 tal mensuren zal in beslag 

nemen. 

 

8.1.11.2.5 OPVOLGING VEELPLEGERS NA HET PLEGEN VAN NIEUWE FEITEN 

Veelplegers staan als dusdanig geregistreerd in de politionele databanken.  Wanneer deze personen nieuwe 

strafbare feiten plegen of bij dergelijke feiten betrokken zijn, wordt de PZ Hageland hiervan in kennis gesteld. 

De dossierbeheerder stelt per nieuw gepleegd feit, bovenop het aanvankelijk proces-verbaal van de feiten zelf, 

een nieuw navolgend proces-verbaal op. 

Daarnaast dient de powerpoint te worden aangepast en moet het moraliteits pv worden ge-updatet. 

Afhankelijk van de ernst en de omvang van de gepleegde feiten, moet er worden rekening gehouden worden met 

een termijn van ongeveer 1 uur per nieuw gepleegd feit. 

Besteedde capaciteit: 18 mensuren 

 

8.1.11.2.6 OVERLEG OPVOLGING VEELPLEGERS 

Teneinde de opvolging van de veelplegers te kunnen verzekeren en een uniforme werkwijze na te streven, werd 

in september een overleg voorzien met de heer Fobelets, Substituut-Procureur des Konings te Leuven. 
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8.1.12  Geweldsbeheersing 

Volgens de GPI 48 dienen operationele personeelsleden van de geïntegreerde politie, afhankelijk van hun profiel 

of functie, één of vier sessies/trainingen te volgen in het kader van geweldsbeheersing.  Deze trainingen worden 

door monitoren geleid en geëvalueerd. 

8.1.12.1 Samenstelling team 

De trainingen geweldsbeheersing worden georganiseerd in een samenwerking met de politiezone Aarschot. 

Voor de politiezone Hageland maken volgende personeelsleden deel uit van de pool monitoren: 

• Hoofdinspecteur Kim Claeskens 

• Inspecteur Jan Beddegenoodts 

• Inspecteur Kenny Mathues 

• Inspecteur Kris Wouters 

 

De schietopleidingen vinden plaats in de schietstand van het PLOT, de politieschool van de provincie Limburg. 

De opleidingen “dwang zonder vuurwapen” vinden plaats in de dojo van de politiezone Aarschot. 

 

Ingevolge de CORONA crisis kon het vooropgestelde programma niet worden uitgevoerd.  Vanaf 18 maart 2020 

werden alle trainingen geweldsbeheersing on hold gezet. 

 

 

8.1.12.2 Overzicht activiteiten 

De training geweldsbeheersing bestaat uit volgende onderdelen: 

• Geweldsbeheersing Dwang met vuurwapen (schietopleidingen) 

• Geweldsbeheersing Dwang zonder vuurwapen 

• Tactische Politie Interventie Technieken 

Deze opleidingen worden zowel theoretisch als praktisch gegeven. 
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8.1.12.2.1 OPLEIDINGEN DWANG MET VUURWAPEN 

 Module 1-2020 :  

• Theorie en voorwaarden tot correcte dracht en gebruik van het handvuurwapen bij dienst in 

burgerkledij (verborgen dracht); 

• Correct gebruik van de lederen Bianchi holsters (interventiedienst als tijdens Hycap dienst) en 

de polymeer Blackhawk Serpa CQC holster (Recherche, HINP en CP); 

 

 

8.1.12.2.2 OPLEIDINGEN DWANG ZONDER VUURWAPEN 

Module 1-2020 :  

• Opwarming; 

• Wapenstok; 

• Afweer vuistslagen; 

• Wapenwissels; 

• Vierkantsdrill/scenario’s/Teamwork 

 

 

8.1.12.2.3 TACTISCHE POLITIE INTERVENTIE TECHNIEKEN (PITIP)  

Door de COVID-19 pandemie en de hiermee gepaard gaande regulerende maatregelen werden de trainingen PITIP 

geannuleerd. 

 

 

8.1.12.2.4 UREN OPLEIDING GPI 48 

In 2020 werden conform de GPI 48 : 

• 135 uren geweldbeheersing DMV-DZV   

• 0 uren PITIP  

gevolgd door het operationeel kader. 

Door de monitoren werden :  

• 42 uren DMV-DZV  

• 0 uren PITIP 

vorming gegeven.  
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8.1.12.3 Gevolgde opleidingen 

Om de diploma’s voor specialist geweldbeheersing Dwang met Vuurwapen – Dwang zonder Vuurwapen te kunnen 

behouden dienen de monitoren, jaarlijks verplichte bijscholingen te volgen.   

Volgende uren training werden door hen gevolgd : 

• Voortgezette opleiding GPI 48 : 3,5 uren 

• Behoud diploma DMV-DZV : 0 uren 

• Voorbereiding modules DMV-DZV : 7.36 uren 
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9  Activiteitenverslag Dienst Wapens 

9.1 Dienst Wapens 

9.1.1 Samenstelling Dienst 

De Dienst Wapens van de politiezone Hageland bestaat uit: 

• Hoofdinspecteur Kim Claeskens 

• Eerste Assistente Maddy Lambeens 

De voornaamste taken van de Dienst wapens betreft: 

• Administratie inzake wapenvergunningen van burgers : afgifte van attesten, vergunningen, 

getuigschriften, … 

• Het verstrekken van adviezen inzake nieuwe vergunningen 

• Het uitvoeren van de 5 jaarlijkse controle op wapenbezit 

Eindverantwoordelijke: Commissaris Jean-Pierre Beelen 

 

 

9.1.2 Overzicht activiteiten 2020  

9.1.2.1 Opgestelde processen verbaal 

 

Aanvankelijke processen verbaal      64 

Navolgende processen verbaal      5 

 

Vrijwillige afstand van wapens      39 

Vrijwillige afstand van munitie      30 

In beslagnames        23 

Seiningen van wapens       10 
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9.1.2.2 Administratieve ambtsverrichtingen 

 

Adviezen inzake 5-jaarlijkse controle wapenbezit    77 

Adviezen inzake nieuwe vergunningen     37 

Afgifte vergunningen model 4      161 

Afgifte documenten model 9      150 

Afgifte attest 5-jaarlijkse controle      65 

Afgifte getuigschrift van erkenning als wapenverzamelaar   2 

Afgifte getuigschrift van erkenning als verzamelaar van laders   0 

Controles wapenverzamelaars      3 

Afgifte attest veiligheidscontrole klasse G     1 
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10 Activiteitenverslag Social Media 

10.1 Team Social Media 

10.1.1  Samenstelling Team 

Het team Social Media van de politiezone Hageland bestaat uit: 

• Commissaris Jean-Pierre Beelen 

• Adviseur Lynsey Uyttebroeck 

• Hoofdinspecteur Dominik Deferme 

• Hoofdinspecteur Barbara Houben 

• Inspecteur Bart Cosemans 

 

 

10.1.2  Overzicht activiteiten 

Het team Social Media volgt de actualiteit op en post en deelt regelmatig actuele items. 

Onder meer worden er posts geplaatst op Facebook rond volgende onderwerpen: 

• Resultaten van verkeersacties 

• Interventies welke een significante impact hebben op de buurt (bijvoorbeeld een woningbrand) 

• Waarschuwingen rond noodweer 

• Delen van boodschappen van algemeen nut (COVID, captatieverbod, …) 

• Gevonden en verloren voorwerpen 

• Recrutering 

• Dierenwelzijn 

• Sensibilisering rond snelheidsovertredingen 

• … 

Berichten welke gepost worden op de Facebookpagina van de zone, worden door het Team Social Media 

doorgestuurd naar de meest geschikte dienst of medewerker voor verdere afhandeling. 

De Facebookpagina van de zone is een niet permanent opgevolgd communicatiekanaal.  Deze boodschap wordt 

ook kenbaar gemaakt aan iedereen die een bericht stuurt via dit medium. 
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Momenteel volgen 7 292 personen de politiezone Hageland via Facebook.  Dit betreft een stijging van 379 ten 

opzichte van 2019. 

Tijdens het beheer van de social media kanalen wordt er bewust toezicht gehouden op een positieve en 

respectvolle berichtgeving met als doel aan de bewoners van onze politiezone een boodschap van dienstverlening 

en transparantie over te brengen. 

Een voorbeeld van zo’n post was het opvallende teamwork tussen de politie, brandweer en een ploeg dakwerkers.   

Dankzij de alertheid van onze collega’s werd er doortastend opgetreden en kon erger vermeden worden. 

 

 

 

Tijdens onze zoektocht naar een vermiste inwoner van GEETBETS werd onze post aangaande diens verdwijning 

414 keer gedeeld en bereikte zo 57.058 mensen. 
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11 Lijst met bijlagen  

 

1. Doelstellingen te bereiken in 2020 inzake “Intrafamiliaal geweld” 
2. Doelstellingen te bereiken in 2020 inzake “Verkeer” 
3. Doelstellingen te bereiken in 2020 inzake “Diefstallen met braak in gebouwen” 
4. Doelstellingen te bereiken in 2020 inzake “Gouden Kruispunt” 

 

 

 

 

 

 


