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Voorwoord 
 

Beste Lezer 

Met dit jaarverslag willen we op transparante en objectieve wijze verantwoording afleggen 

over waar we mee bezig zijn geweest, hoe de beschikbare mensen, middelen en gelden 

werden besteed en of we ons hebben gehouden aan onze prioriteiten.  

Het jaarverslag van het werkingsjaar 2016 van deze politiezone heeft wat op zich laten 

wachten. Het uitstel, dat vooral moet gezocht worden in het leren kennen van de politiezone, 

kan enkel de honger naar de resultaten groter maken bij de geïnteresseerden. 

Als kersvers korpschef is het niet meteen een evidentie om bij de onderstaande gegevens 

een zinvolle commentaar te leveren. Immers, ik ken de geschiedenis van de organisatie 

onvoldoende. De commentaar moet bijgevolg vooral gezien worden vanuit mijn beeld op 

deze gegevens.  

Bij het verwerken van de gegevens, die aangeleverd werden via de CSD Leuven en via de 

centrale diensten van de Federale Politie en onze eigen gegevens, viel het op dat de zone 

niet gespaard blijft van inbraken (in het arrondissement staat men op de tweede plaats van 

zones waar de meeste inbraken worden gepleegd). Ook valt het op dat verkeersregels vaak 

worden genegeerd. Ik kan alvast beloven dat ik als korpschef bijzonder veel belang hecht 

aan het naleven en doen naleven van de wetgeving. Verkeer is te belangrijk. Vraag het maar 

aan de ouders van kinderen die hun leven lieten door bestuurders die het met de wegcode 

niet te nauw namen.  

Ik wens u in elk geval veel leesplezier.  
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1. Beschrijving van de zone 

De politiezone Lubbeek is een meergemeentezone in Vlaams-Brabant die wordt gevormd 

door de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Holsbeek en Lubbeek. De Lokale Politie Lubbeek 

behoort tot de provincie Vlaams-Brabant, bestuurlijk arrondissement Leuven. De zone ligt ten 

oosten van de stad Leuven in de driehoek Leuven – Aarschot - Tienen. Meer bepaald wordt 

de zone begrensd: -in het noorden door de politiezones BRT (Begijnendijk, Rotselaar, 

Tremelo) en Aarschot -in het westen door de politiezones Hageland (Bekkevoort, Geetbets, 

Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge) en Tienen-Hoegaarden -in het zuiden door PZ Ardennes 

Brabançonnes (Waals-Brabant) -in het oosten door politiezones Leuven en Voer en 

Dijle(Bertem, Huldenberg, Oud-Heverlee, Tervuren) 

Een kenmerkende tendens voor onze politiezone is de suburbanisatie. Mensen en 

maatschappelijke functies verlaten de stedelijke gebieden zodat het stedelijk draagvlak 

vermindert. Bovendien willen alle interstedelijke gemeenten graag groeien, zowel in 

bevolkingsaantal als in bedrijvigheid. Die verspreiding van functies en activiteiten leidde tot 

lintbebouwing en tot commerciële strips. Verdere bebouwing langsheen de hoofdwegen zal 

leiden tot capaciteitsafname van deze wegen en zorgen voor een verdere aantasting van het 

landschap en een toenemende onveiligheid of op zijn minst een toenemend 

onveiligheidsgevoel. Daarnaast ontwikkelen zich allerlei handels-, bedrijven- en woonzones 

in de omgeving van de op- en afritten van de autosnelwegen. Deze theoretisch perfect 

ontsloten terreinen vallen in de smaak van nieuwe bewoners en, in hun kielzog, mogelijks 

“geïnteresseerde” criminelen.  

2. Bestuursorganen 

De politiezone wordt geleid door de korpschef, maar bepaalde beslissingen moeten 

genomen worden door de bestuursorganen binnen de zone: het politiecollege, de politieraad 

en de zonale veiligheidsraad. 

2.1 Het politiecollege 

Onze politiezone is een meergemeentezone. De bevoegdheden van de schepencolleges van 

de gemeenten Lubbeek, Holsbeek, Bierbeek en Boutersem inzake organisatie en beheer 

van het korps worden uitgeoefend door het politiecollege. Het politiecollege bestaat uit de 

vier burgemeesters van de vermelde gemeenten. Het college, maar ook de politieraad, wordt 

dit jaar voorgezeten door de burgemeester van Lubbeek.  

Dit bestuursorgaan is bevoegd om bepaalde beslissingen te nemen met betrekking tot 

personeelszaken, logistieke aangelegenheden en het financieel beheer van de zone.  

De burgemeesters zijn in hun gemeente de verantwoordelijke overheid inzake de bestuurlijke 

politie.  

Daarnaast wordt het college door de korpschef zoveel mogelijk geïnformeerd over allerlei 

aspecten betreffende de interne organisatie, de werking en de resultaten van het korps.  

2.2 De politieraad 

De politieraad neemt een aantal bevoegdheden van de gemeenteraden van de vier 

gemeenten over inzake de organisatie en het beheer van het korps. De belangrijkste hiervan 



 
6 

hebben betrekking op personeel (onder andere goedkeuring van de personeelsformatie, 

vacantverklaringen van functies, aanwervingen en benoemingen) en financiën (onder andere 

goedkeuring van de jaarlijkse begroting en rekening). Daarnaast wordt ernaar gestreefd de 

politieraadsleden zo goed mogelijk in te lichten over de werking en de resultaten van de 

zone. De politieraad van onze politiezone vergadert vier maal per jaar. 

2.3 Zonale Veiligheidsraad 

De zonale veiligheidsraad heeft als voornaamste taak het voorbereiden, bespreken en 

evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan (en de hierbij horende 

actieplannen). Daarnaast staat ze in voor het bevorderen van een optimale coördinatie 

tussen de uitvoering van opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie.  

Het zonaal veiligheidsplan dat elke politiezone iedere vier jaar dient op te stellen, omvat 

onder meer de prioritaire opdrachten en doelstellingen alsook de wijze waarop deze zullen 

bereikt worden. 

De zonale Veligheidsraad bestaat uit de burgemeesters, de procureur des Konings, de 

Bestuurlijke directeur coördinator van de Federale Politie en de korpschef. Traditioneel 

worden ook de arrondissementscommissaris, de DirJud van de Federale Gerechtelijke 

Politie en de beleidsmedewerker van de politiezone toegevoegd. 

3. Strategie en Beleid 

3.1 Missie  

In samenwerking met iedereen en onder het gezag van onze overheden bieden wij als 

eerstelijnsdienst een kwaliteitsvolle en gemeenschapsgerichte politiezorg aan.  

Bijdragen tot een veilige en leefbare buurt vormt onze kerntaak.  

3.2 Visie  

Wij mikken op een doeltreffende en doelmatige groep van betrokken medewerkers die in een 

doorzichtige structuur drijven op groepsgeest en een inspirerende leiding.  

Wij focussen op:  

• een zichtbare, aanspreekbare en aanwezige politie; •  

• een duidelijke bepaling, uitvoering, opvolging en bijsturing van prioriteiten;  

• een gezonde balans tussen preventie en repressie;  

• een doorgedreven samenwerking met partners;  

• een optimale informatie-uitwisseling;  

• waardering en erkenning door een tevreden bevolking.  

Wij ontwikkelen een houding om voortdurend te leren en te verbeteren.  

3.3 Waarden  

Het succes van onze missie en visie steunt op de inzet van elke medewerker.  

Zeven waarden flitsen als een blauwe draad door ons denken en handelen:  
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Wij gaan voor professionaliteit, objectiviteit, loyaliteit Integriteit, tact en discretie. Voorts staan 

we open voor Ieders inbreng en hebben oor voor elk probleem. 

3.4 Opmerking 

Aangezien ik als korpschef wens te sleutelen aan de visie, wil dit ook zeggen dat er een 

nieuwe oefening zal worden gemaakt over deze waarden.  

 

4. De prioriteiten van de politiezone - Doelstellingen ZVP 

2014 – 19 

De ZVR van de PZ Lubbeek heeft volgende prioriteiten opgenomen in het zonale 

veiligheidsplan:  

In het domein veiligheid en leefbaarheid:  

- verkeer  

- inbraken  

- intrafamiliaal geweld  

- overlast  

In het Domein interne werking  

- overuren en afhandelingstermijnen 

4.1 Inbraken  

“Bijdragen tot de stabilisatie of vermindering van het aantal inbraken in gebouwen door een 

integraal pakket van maatregelen” 
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4.1.1 Overzicht  

 
 

Ofschoon 2016 in de PZ Lubbeek een gevoelige daling kende van het aantal diefstallen uit 

gebouwen, merken we toch dat het aantal diefstallen sinds 2008 een stijgende tendens kent. 

Het aantal zware diefstallen nam in 2015 met maar liefst 115 feiten toe, de grootste stijging 

in de afgelopen 10 jaar.  

Over een periode van 10 jaar heeft PZ Lubbeek een jaargemiddelde van 211 inbraken in 

gebouwen.  

4.1.2 Per gemeente 

PZ Lubbeek 

GEMEENTE 2015 2016 Absolute evolutie Procentuele 

evolutie 

Bierbeek 92 70 -22 -23,9% 

Boutersem 88 59 -29 -33,0% 

Holsbeek 94 59 -35 -37,2% 

Lubbeek 83 74 -9 -10,8% 

Totaal PZ Lubbeek 357 262 -95 -26,6% 

 

Uit deze tabel blijkt dat het aantal diefstallen per gemeente binnen onze politiezone 

tegenover 2015 overal daalt, zij het niet in dezelfde mate. Zo merken we dat Lubbeek een 

geringere daling kende in vergelijking met de andere gemeenten. Een directe verklaring kan 

hiervoor niet worden gevonden. De gemeente Lubbeek staat in 2016 bovenaan de lijst van 

inbraakgevoelige plaatsen. Bierbeek volgt op de tweede plaats.  
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In deze grafiek wordt per gemeente binnen de PZ Lubbeek de evolutie sinds 2007 

weergegeven. 

Na de enorme stijging in 2015 merken we dat de toestand terug naar de licht stijgende tendens 

van 2014 keert. Opvallend is wel dat Holsbeek en Boutersem een gevoelige daling kenden, 

maar dat Lubbeek de andere gemeenten bijhaalt. De daling t.o.v. 2015 is ook geringer.  

Het is zo dat we ook in de rest van het arrondissement een daling merken. Een verklaring voor 

de daling kan niet meteen worden gegeven. Of de gewelddadige gebeurtenissen van maart 

2016 hier een verklaring voor kunnen bieden, daar kan uit wetenschappelijk oogpunt geen 

sluitend antwoord worden gegeven. Immers, traditioneel ligt het aantal inbraken in deze 

maand het laagst. 

 

Op de onderstaande zien we de procentuele verdeling van het totale aantal zware diefstallen 

uit gebouwen per gemeente in PZ Lubbeek, en dit voor het jaar 2015 en 2016.  
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4.1.3 Evolutie van het aantal zware diefstallen uit een ‘woning/verblijfplaats’ in 
PZ Lubbeek sinds 2007.  

 

Tussen 2007 en 2015 is er in de PZ Lubbeek globaal een stijgende trend te zien, maar er 

was niet in elk jaar een toename van het aantal woninginbraken (vb. in 2009 en 2014 was er 

een daling en in 2011 was er een status-quo). In 2015 werd het hoogste aantal 

woninginbraken gepleegd sinds 2007, een stijging van bijna 70% t.o.v. 2014. Zoals hoger 

gesteld, de gevoelige daling in 2016 betekent nog steeds een stijgende tendens.  

4.1.4 Verdeling plaatsbestemming 

Onderstaande grafieken geven voor PZ Lubbeek de verdeling weer van alle zware 

diefstallen uit gebouwen volgens de verschillende ‘plaatsbestemmingen’. 
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Naast de afname van het aandeel zware diefstallen uit een ‘woning/verblijfplaats’ (ongeveer 

2,4 % méér t.o.v. 2015), is er ook een geringe toename bij de ‘aanhorigheden’ (+ 2,5%). Het 

gaat vooral om diefstallen uit tuinhuisjes. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verdeling van het totale aantal diefstallen uit 

gebouwen volgens plaatsbestemming sinds 2012 in heel PZ Lubbeek. We zien in deze tabel 

ook de procentuele evolutie tussen 2015 en 2016, wat overeenkomt met de hogere grafiek. 

 

Bestemming Plaats Absoluut aantal % t.o.v. 

eindtotaal 

Evolutie 

van het % 

tussen 2015 

en 2016 

2012 2013 2014 2015 2016 2015 2016  

Woning 

/verblijfplaats 

156 196 182 308 219 86,3% 83,6% -2,7% 

Aanhorigheid 6 11 6 10 14 2,8% 5,3% 2,5% 

Bedrijf 8 3 9 3 2 0,8% 0,8% -0,1% 

Winkel 16 14 12 11 7 3,1% 2,7% -0,4% 

Horeca 11 3 6 8 3 2,2% 1,1% -1,1% 

Onderwijsinstelling 5 4 9 2 3 0,6% 1,1% 0,6% 

Andere 25 16 19 15 14 4,2% 5,3% 1,1% 

Eindtotaal 227 247 243 357 262 100,0% 100,0%  

 

4.1.5 Procentuele verdeling per categorie plaatsbestemming opgesplitst per 
gemeente.  

Er zijn een aantal procentuele verschillen te zien. 
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Het aandeel ‘aanhorigheid gebouw’ in Boutersem is beduidend groter in vergelijking met 

Bierbeek en Lubbeek. In Holsbeek werd er zelfs geen enkele inbraak in een ‘aanhorigheid 

gebouw’ gepleegd.  

Inbraken in ‘bedrijven’ kwamen in 2016 enkel voor in Boutersem en Lubbeek. 
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4.1.6 Risicograad 

Op onderstaande kaart zijn alle gemeenten ingekleurd op basis van hun risicograad. 

Hoe donkerder de kleur, hoe hoger de risicograad van de gemeente, dus hoe hoger de 

gemeente in de rangschikking staat (volgens dalende risicograad).  

De risicograad voor heel het arrondissement Leuven (89,52) vormt de grens tussen de 14 

gemeenten die tot de 3 hoogste klassen behoren en de 16 andere gemeenten die tot de 2 

laagste klassen (gele en licht oranje kleur) behoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De risicograad van de 4 gemeenten van onze politiezone ligt boven die van het 

arrondissement. Bierbeek, Boutersem, Holsbeek en Lubbeek scoren respectievelijk een 

graad van 147, 143, 124 en 102. Dit ligt dus duidelijk boven de gemiddelde graad van 89 

voor het arrondissement Leuven. Hiermee liggen de gemeenten Bierbeek en Boutersem en 

ook Holsbeek in de tweede hoogste klasse.  

Alle gemeenten die tot de 2 hoogste ‘risicograad’-categorieën behoren, liggen allemaal naast 

mekaar langs de E40 of E 314 (enkel Holsbeek). 

De gemeente Lubbeek ten slotte had in 2011 nog de laagste risicograad binnen heel 

arrondissement Leuven, en zag z’n risicograad doorheen de jaren toenemen. In 2015 zit de 

risicograad van Lubbeek net boven de risicograad van arrondissement Leuven. 

Een mogelijke verklaring moet ongetwijfeld worden gezocht in de “aantrekkelijkheid” van de 

zone (gemiddeld hogere inkomens in onze zone dan in de omliggenden) 
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4.1.7 Verdeling tussen de effectieve en pogingen1 zware diefstallen uit 
gebouwen in 2016 voor heel arrondissement Leuven in vergelijking met PZ 
Lubbeek. 

 

 

 

 

In 2016 was het aandeel voltooide zware diefstallen uit gebouwen in PZ Lubbeek even 

groot als het aandeel voltooide inbraken in het hele arrondissement Leuven. Ook in 2015 

was dit het geval (op 0,1% na).  

Wanneer we het aandeel ‘pogingen’ en ‘effectieve’ zware diefstallen uit gebouwen in PZ 

Lubbeek over een periode van 5 jaar beschouwen, stellen we een gemiddelde van 60,5% 

effectieve inbraken vast. De slaagkans van een inbraak is dus toch relatief hoog. 

Grote verschuivingen waren er niet in de 4 gemeenten van de PZ Lubbeek. 

4.1.8 Verhouding poging en effectieve inbraak 

Onderstaande grafieken voor de PZ tonen enerzijds de verhouding tussen het aantal 

‘pogingen’ en ‘effectieve’ zware diefstallen uit gebouwen en anderzijds de verhouding tussen 

het aantal zware diefstallen waarbij het gebouw al dan niet betreden werd. 

 

                                                
1 Geen buit, het gebouw werd al dan niet betreden. 
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In ongeveer 16% (42 feiten) van de inbraken in gebouwen werd het gebouw betreden, maar 

werd er om één of andere reden geen buit gemaakt. Mogelijk werden de daders vroegtijdig 

opgeschrikt 

4.1.9 Spreiding in tijd 

Wanneer we geen rekening houden met het aantal dagen per maand, werden er in 2016 

maandelijks gemiddeld2 21,8 zware diefstallen uit gebouwen gepleegd in PZ Lubbeek.  

 

 

 

                                                
2 Het maandgemiddelde wordt in de grafiek voorgesteld door de donkerblauwe horizontale lijn. 
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We merken dat er meer inbraken worden gepleegd tijdens de donkere maanden en dan 

vooral december (hoogste aantal inbraken ooit). Wanneer we de vergelijking maken met de 

piekmaanden voor het hele arrondissement Leuven, zijn er niet voor alle maanden 

overeenkomsten. In de maanden juli, augustus en september waarin het aantal zware 

diefstallen uit gebouwen in PZ Lubbeek hoger is dan gemiddeld, zitten de aantallen op 

arrondissementeel niveau onder het maandgemiddelde. Omgekeerd, in de maanden maart 

en december lag het aantal feiten in PZ Lubbeek onder het maandgemiddelde, terwijl in het 

arrondissement Leuven het aantal zware diefstallen uit gebouwen in deze maanden boven 

het maandgemiddelde lag. 

Wat wel overeenstemt, is het feit dat zowel in PZ Lubbeek als in heel arrondissement Leuven 

het laagste aantal zware diefstallen uit gebouwen geregistreerd werd in de maand juni. 

Mogelijk zitten de examens van de schoolgaande jeugd er voor iets tussen. Voor 

arrondissement Leuven is de maand oktober de maand met het hoogste aantal inbraken, in 

PZ Lubbeek scoort deze maand ook hoog qua aantal inbraken. 

Voor gedetailleerde gegevens betreffende de inbrakenreeksen in de PZ Lubbeek kan de 

databank ‘zware diefstallen uit gebouwen’ geraadpleegd worden. Een uittreksel hiervan 

(Excel-bestand) werd verspreid naar alle politiezones in het arrondissement. 

Evolutie van het aantal zware diefstallen uit gebouwen per maand (2012 – 2016) 

 

 

In deze grafiek is te zien hoe het maandgemiddelde jaarlijks stijgt. Enkel de 

maandgemiddelden van 2013 en 2014 zijn gelijkwaardig (20,6 in 2013 en 20,3 in 2014). Het 

maandgemiddelde van 2015 (nl. 29,8) is het hoogste in de afgelopen 12 jaar! 

In het verleden was er sporadisch al eens een maand met een extreem hoog aantal inbraken 

(vb. mei 2013 en november 2012) maar in 2015 zijn er meerdere maanden die hoog scoren 
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(augustus tot en met november). Tijdens de maand november werden in de vijf voorbije jaren 

telkens meer feiten dan het maandgemiddelde van dat jaar gepleegd.  

Tot in 2014 scoorden de maanden juli en augustus nooit hoger dan het maandgemiddelde, in 

2015 is dat wel het geval. 

De onderstaande lijngrafiet toont de evolutie van het aantal zware diefstallen uit gebouwen 

(effectieve én pogingen) in de PZ Lubbeek sinds januari 2012 tot en met december 2016 per 

maand op een andere manier voorgesteld.  

De rode lijn geeft de trend weer, gebaseerd op het gewogen gemiddelde van het aantal 

zware diefstallen uit gebouwen tijdens de voorgaande 6 maanden, en begint om die reden 

pas vanaf juni 2012. De trendlijn zorgt voor een afvlakking van de maandelijkse uitschieters. 

 

 

 

In het verleden steeg de trendlijn in de meeste jaren naar het einde van het jaar toe, 

uitgezonderd in 2013 (neerwaartse trendlijn vanaf juli 2013). In 2013 zit de trendlijn vanaf de 

maand februari op een hoog niveau, maar dit niveau wordt overstegen in 2015 om daarna 

terug te dalen in 2016. 

In 2015 zien we terug het ‘vertrouwde’ beeld met een kleine stijging van de trendlijn in het 

voorjaar, gevolgd door een daling vanaf april om vanaf september weer langzaam toe te 

nemen naar het einde van het jaar. De theorie van de donkere dagen speelt waarschijnlijk. 

Risicomomenten naar weekdag en tijdstip – 2016 

De risicomomenten per weekdag en per tijdstip in onze politiezone werden berekend op 

basis van de proportionele tijdsverdeling van alle zware diefstallen uit gebouwen in 2016 

binnen de politiezone, waarvan het tijdsverloop3 waarbinnen het feit gebeurde, gekend is. 

                                                
3 Alleen de feiten waarvan de (pleeg)datum laag én hoog gekend is en het tijdsverschil tussen datum hoog en datum laag 

minder dan 7 dagen (of 168 uren) bedraagt, worden weerhouden. In 2015 waren dit in de PZ Lubbeek 250 van de 262 feiten. 
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De proportionele tijdsberekening is een kansberekening die alle zware diefstallen uit 

gebouwen die op een bepaalde dag en in een bepaald tijdstip gepleegd werden binnen een 

afgebakende periode (vb. in het afgelopen jaar), verdeelt over 7 dagen en 24 tijdstippen.  

M.a.w. wanneer een feit gebeurd is tussen 4u00 en 8u00 's morgens is er een kans van 1 op 

4 dat het feit gebeurde tussen 4u00 en 5u00, 1/4 dat het gebeurde tussen 5u00 en 6u00, 1/4 

dat het gebeurde tussen 6u00 en 7u00 en 1/4 dat het gebeurde tussen 7u00 en 8u00. Hoe 

hoger het aantal feiten, hoe preciezer het beeld wordt. 

We maken hierbij gebruik van datum/uur laag en datum/uur hoog.  
Bij de proportionele tijdsverdeling wordt er ook gerelativeerd t.o.v. het aantal maandagen, 

dinsdagen, … die in de beschouwde periode voorkomen. 

De verdeling van het aantal inbraken in gebouwen over de verschillende dagen 

van de week. 

 

Gemiddeld werden er 0,68 

feiten per dag geteld. Dit 

is lager dan het gemiddelde 

van 2015 (0,95 feiten/dag).  

Het aantal komt ongeveer 

overeen met de waarde van 

2014 (0,65 feiten/dag). 

 

Uit de proportionele 

tijdsverdeling op basis van 

250 van de 262 inbraken uit 

gebouwen in PZ Lubbeek, 

blijkt dat het risico op een 

inbraak in 2016 het grootst 

was op zaterdag (0,93 

feiten/dag) en in iets 

mindere mate ook op 

dinsdag (0,77 feiten/dag) 

en vrijdag (0,78 feiten/ 

dag).  

Het risico op een inbraak was in 2016 het laagst op zondag (0,42) en ook op maandag (0,52) 

lag het aantal feiten per dag onder het gemiddelde aantal feiten per weekdag (rode lijn op 

grafiek 19). 

De vlekkengrafiek toont de risicomomenten per weekdag en per uurblok in 2016 in PZ 

Lubbeek. Hoe donkerder de kleur, hoe meer feiten er rond dat tijdstip en op die weekdag 

gepleegd werden. Aan de hand van deze grafiek kan men de meest risicovolle momenten van 

het voorbije jaar onderscheiden. 
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Net als in 2015 was de hoogste concentratie van inbraken in 2016 te zien op zaterdagavond 

vanaf 19u00 tot 21u00. Ook op vrijdagavond tussen 19u00 en 20u00 en tussen 22u00 en 

23u00 was er een hoog inbraakrisico. Op vrijdag vanaf 15u00 en op zaterdag vanaf 17u00 

zien we reeds een hogere concentratie aan inbraken, die pas rond middernacht afneemt.  

Op donderdag nam het risico toe vanaf 16u00 tot 22u00. Voor de rest van de week zien we 

nog een hogere concentratie op dinsdagavond en op zondagavond telkens tussen 20u00 en 

21u00. 

Kanttekening: wanneer een PZ een relatief laag aantal feiten heeft, heeft de minste toename 

van het aantal inbraken op een bepaald moment (bv. een reeks inbraken tijdens dezelfde nacht 

rond hetzelfde uur) een grote invloed op bovenstaande weergave van de risicomomenten. 

Deze informatie is belangrijk om in het achterhoofd te houden wanneer men acties m.b.t. de 

aanpak van zware diefstallen uit gebouwen zou gaan plannen. Bijkomend betekent het dat de 

PZ steeds opnieuw de tijdstippen van nabij moet opvolgen. Zo merken we in 2017 dat de 

pieken thans eerder zijn verschoven naar vrijdagavonden en de maandagen.  

Voor een verklaring van de piekmomenten kan best gekeken worden naar de databank ‘zware 

diefstallen uit gebouwen’, en meer bepaald naar de momenten waarop de inbrakenreeksen 

plaatsvonden in PZ Lubbeek. Mogelijk komen die momenten overeen met de piekmomenten 

of hebben ze er in elk geval invloed op gehad. 

4.1.10 Opsplitsing van de feiten naar modus operandi 

Onderstaande tabel geeft een indeling van de diefstallen uit gebouwen volgens ‘bijzondere 

modus operandi’.  
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PZ Lubbeek 

Modus operandi 2015 2016 2015% 2016% % Verschil 

Dossier garage 3 3 0,84% 1,15% 0,30% 

Ramkraak 0 1 0,00% 0,38% 0,38% 

Via dak/muur 2 0 0,56% 0,00% -0,56% 

Via verdiep 23 16 6,44% 6,11% -0,34% 

Wapen/geweld 0 1 0,00% 0,38% 0,38% 

Geen specifieke MO 329 241 92,16% 91,98% -0,17% 

Totaal 357 262 100,00% 100,00%  

 

4.1.11 Preventie 

De PZ Lubbeek heeft in de loop van 2016 een vrijwilliger in dienst genomen. Deze persoon 

wordt ingezet voor diefstalpreventie-advies aan onze bevolking. Met zijn aanwerving en 

dankzij de actieve promotie over het dienstenaanbod, werden er in 2016 in totaal 120 

aanvragen geregistreerd. 97 aanvragen werden ook uitgevoerd. De niet uitvoering moet 

vooral worden verklaard in annulaties of in het achterwege blijven van een reactie op 

verzoek om een afspraak te maken.  

De PZ ervaart de meerwaarde van het werken met een vrijwilliger. Het succes betekent ook 

dat er mogelijk nog een extra vrijwilliger moet worden aangeworven. Het zou toelaten om het 

aanbod diefstalpreventie-advies te verhogen. 

4.2 Verkeer 

SD: Terugdringen van het aantal verkeersongevallen met gewonden, alsook het aantal 

zwaar en licht gewonden door aanpak van  

-  onaangepaste snelheid 

-  alcohol en drugs achter het stuur 

-  agressief rijgedrag 

4.2.1 Aantal verkeersongevallen 

Verkeersongevallen met enkel stoffelijke schade, geregistreerd door politie. 

Onderstaande tabel toont duidelijk de dalende tendens van het aantal verkeersongevallen 

met stoffelijke schade. Het gaat hier natuurlijk om die gebeurtenissen die door de patrouilles 

werden vastgesteld of die werden gemeld aan het loket. Waarschijnlijk ligt het aantal 

aanrijdingen hoger. 
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Verkeersongeval lichamelijk letsel 

Onderstaande tabel toont een stijging t.o.v. 2015, maar globaal is er wel een daling ingezet. 

Toch, ongevallen met lichamelijk letsel staan vaak in verband met overdreven snelheid. De 

politiezone blijft bijgevolg inzetten op de handhaving van de snelheidslimieten. 
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VKO Doden 

In 2016 vielen er gelukkig geen verkeerdoden te betreuren. Dit behoeft dus geen verdere 

commentaar 

 

Ongevallen verdeeld over gemeenten 

Verdeeld over de gemeenten, merken we dat het gros van de verkeersongevallen 

plaatsvond in de gemeente Lubbeek, gevolgd door Boutersem en Bierbeek. Opvallend is wel 

dat Holsbeek met de verbindingsweg tussen Aarschot en Tielt-Winge, minder ongevallen telt. 

Mogelijk houdt dit verband met de aanwezigheid van snelheidscamera’s. Ook de aanpassing 

van de doorgangswegen met wegversmallingen, zorgt ervoor dat de snelheid daalt. Dit heeft 

steeds een impact op de gevolgen van een eventueel ongeval. 
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Overzicht lichamelijk letsel 

 

 

4.2.2 Handhaving 

Om de doelstellingen te kunnen halen, is het handhaven van de verkeerscode essentieel. In 

2016 werden er om en bij 15247 processen-verbaal opgesteld. 

Alcohol in verkeer in raam van ongevallen 

In 2016 werden 216 ademtests afgenomen bij verkeersongevallen. Hiervan bleken 28 

bestuurders (12,96%) onder invloed. Opvallend, 2 bestuurders legde bliezen Alert  tegenover 

26 Positief (12 %!)! Dit is onrustwekkend. 

Drugcontroles in verkeer 

In het raam van drugcontroles in verkeer 76 speekseltests afgenomen. 10 personen 

legden een positieve drugcontrole af. (In het raam van de verkeersongevallen met lichamelijk 

letsels werden er 52 speekseltests afgenomen. Geen ervan bleken een positieve reactie te 

geven op drugs. In de klassieke drugcontroles maar los van de verkeersongevallen, vb. door 

een merkwaardig rijgedrag of bij zwaardere verkeersinbreuken die door de PZ Lubbeek 

werden vastgesteld, werden er 24 speekseltests afgenomen. 6 personen bleken onder 

invloed van drugs).  

Snelheid: (minstens evenveel voertuigen controleren als in 2015) 

• Jaarresultaten 2016: bemande snelheidscontroles: 

109 510 bestuurders gecontroleerd  (2015: 171 651). Hiervan reden 14 747 

bestuurders te snel (2015: 22 116) of 13,5%! (2015: 13%). Opvallend is wel dat er 

minder werd gecontroleerd.  

Ik kan niet meteen een oorzaak vinden voor de mindere controles. Mogelijk vormt de 

precaire personeelstoestand een reden. Het is zo dat politiewerk vaak 

onvoorspelbaar is. Wanneer een voorleiding moet gebeuren of een minderjarige moet 

worden overgebracht naar vb. Beernem, dan moet de politiezone zich behelpen. Niet 

zelden moet een bijkomend team worden gevormd uit de ene persoon die is 

aangeduid voor de bemande flitscontroles en een wijkinspecteur. Hierdoor komt de 

strategische doelstelling onder druk te staan. 
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Acties drugs en alcohol 

In 2016 werden er 6 zonale acties tegen alcohol en drugs in verkeer georganiseerd. Hierbij 

werden 676  bestuurders gecontroleerd, wat resulteerde in 10 alarmmeldingen en 14 

positieve ademtests. Met andere woorden, 3.5 % van de bestuurders reed onder invloed 

(2015: 2,8%). Tijdens deze controles werden 10 speekseltests afgenomen. 4 personen 

bleken onder invloed van ofwel cannabis (3 personen) ofwel een combinatie van cannabis en 

MDMA.  

4 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. 

Controle gordel en bellen aan stuur 

Er werden 400 onmiddellijke inningen voor telefoneren achter het stuur opgesteld en 68 

personen kregen een onmiddellijke inning voor het niet dragen van een gordel.  

4.3 Intrafamilaal geweld (IFG) 

De derde grote strategische doelstelling houdt verband met intrafamiaal geweld. We willen 

bereiken dat we een uitgebalanceerd beeld krijgen van dit fenomeen op ons grondgebied en 

willen een integrale aanpak uitwerken. Vooral dat laatste is belangrijk. Niet zelden is geweld 

in gezinsverband een probleem dat nauw verband houdt met drankmisbruik, druggebruik, … 

De problematiek wordt dan ook best vanuit een ketenbenadering aangepakt en dus niet 

louter vanuit politieel oogpunt. In het arrondissement Leuven is hierover trouwens een 

project opgestart, waarbij zowel het parket, het OCMW, het CAW, de politie… rond de tafel 

zit.  

In 2016 werden 60 dossiers intrafamiliaal geweld (IFG) opgestart:  

- 33 dossiers rond fysiek geweld 

- 21 dossiers rond psychisch geweld (bv. bedreigingen, weigering persoonlijk contact) 

- 6 dossiers economisch geweld (bv. niet betalen onderhoudsgeld) 

- Geen dossiers rond seksueel geweld 

4.4 Overlast 

De vierde grote doelstelling. 

We willen meewerken aan een integrale aanpak van overlast, waarbij de aandacht gaat naar 

vandalisme, geluidsoverlast, agressie op of na fuiven en de overlastvormen die prioritair via 

het GAS-reglement te beteugelen zijn. 

In 2016 werden 14 GAS-pv’s opgesteld.  

• 8 pv’s voor loslopende dieren 

• 4 pv voor sluikstorten 

• 1 pv voor lawaaihinder 

• 1 pv voor afvalverbranding 

Als nieuwe korpschef vind ik dit een eerder pover resultaat. Ik kan enkel vermoeden dat het 

voor de politiemensen geen evidentie is om de diverse gemeentelijke bepalingen die 

inbreuken sanctioneerbaar maken via een gemeentelijke administratieve boete te 

handhaven. Nochtans is het handhaven van de lokale reglementen belangrijk. Ik meen dan 
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ook dat er op dit vlak een inhaalbeweging nodig is. Het zou getuigen van een zeker cynisme 

wanneer men wel een reglement stelt, hier een sanctie aan koppelt, maar het nooit de 

bedoeling is om dit te handhaven.  

4.5 RADICALISME 

Op zich is dit geen echte strategische doelstelling. Maar, de gebeurtenissen van 22 maart 

2016 en eerdere en latere aanslagen, maken dat de problematiek rond extremisme en 

radicalisme als bijzonder aandachtspunt naar voor is geschoven. Ook het tijdelijke 

opvangcentrum in Lubbeek is een van de aspecten die het onderwerp voor onze politiezone 

toch belangrijk maakt. Beweren dat onze politiezone, die toch een eerder landelijk karakter 

kent, niet geconfronteerd wordt met dit fenomeen, dwaalt. Daarom ook beschikt de zone 

over een “informationofficer”. Hij neemt deel aan het operationeel overleg en is ook op de 

hoogte van elk dossier binnen onze politiezone.  

In 2016 resulteerde dit in 

• 12 vergaderingen (4u) per jaar (of 48 u/jaar) 

• Per vergadering ± 8u voorbereiding (of 96 u / jaar) 

• Onderzoek door lokale wijkinspecteurs 

• ± 200u/jaar 

• Afhankelijk van aantal opdrachten & problematische inwoners 

• Thans twee RIR opgesteld 

Vermoedelijk zal de arbeidsdruk wat minderen wanneer het asielcentrum wordt gesloten 

(nov 2016). Met de verantwoordelijke van het centrum is er een maandelijkse overleg. Dit 

overleg heeft ertoe geleid dat de politiezone een goed beeld heeft over het reilen en zeilen in 

het centrum en vooral, dat er tussen de politie en de centrummedewerkers en –

verantwoordelijken een groot vertrouwen en wederzijds respect bestaat.  

Ofschoon elke gemeente geacht wordt een LIVC te hebben, stellen we vast dat enkel 

Boutersem over een overleg beschikt onder die naam. De overige gemeenten hebben in 

regel wel een multidisciplinair overleg met diverse partners, maar er kan in wezen niet echt 

worden gesproken over een LIVC zoals dit voor ogen wordt gehouden door de hoger 

autoriteiten. Men kan besluiten dat er wel goede contacten met de hulpverlening zijn, maar 

niet op structureel vlak in het raam van dit onderwerp. 
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5. Interne werking 

Naast de grote strategische doelen, geef ik hier graag een beeld van de interne werking van 

een politiekorps.  

Voor een politieorganisatie vormen haar medewerkers het sluitstuk. Zonder hen kunnen de 

strategische doelstellingen nooit gerealiseerd worden of zouden de vaststellingen niet 

kunnen gebeuren. Met andere woorden, politie is een noodzakelijke speler in onze 

samenleving. Iemand moet meehelpen om onze wetten, basisrechten en democratische 

instellingen te verdedigen en zo nodig te doen naleven of beschermen.  

Iedereen weet dat de politiezone minstens een patrouille per etmaal actief heeft in het 

terrein. Soms wordt er een prioteam gevormd, bestaande uit een wijkinspecteur en een 

inspecteur van de interventiedienst. Die teams zijn vooral gericht op de prioriteiten, lees 

hoofdzakelijk inbraakbestrijding, in deze politiezone. Daarnaast worden er vnl. tijdens de 

weekenden, piekteams ingezet. 

Het personeel heeft ook middelen nodig op het werk te kunnen uitvoeren. Daarom zal ik in 

dit deel even stilstaan bij de resultaten. De volledige begroting en rekening wordt los van dit 

jaarverslag verspreid. 

5.1 Mgt Personeel 

5.1.1 Kader 

 

 

De politiezone beschikt effectief over 51 operationele personeelsleden en 11 

personeelsleden van het administratieve kader. Twee personeelsleden van onze politiezone 

werken binnen de Sicad Leuven (communicatie en informatiedienst van het arrondissement), 

respectievelijk voor de noodcentrale 101 en voor het AIK. Deze twee personeelsleden staan 

in realiteit wel op onze organieke tabel, maar werden structureel gedetacheerd. Ze worden in 

deze NIET meegeteld in het operationele kader.  

Ik hoef er geen tekening bij te maken dat een tekort van 5 personeelsleden een 

rechtstreekse impact heeft op de werking; niet in het minst dat een deel van deze 

medewerkers ook ziek wordt (al dan niet langdurig, met pensioen, NAVAP. … gaat of geniet 

van een of andere statutaire verworvenheid dan wel verplicht thuis moet blijven.  
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5.1.2 Gepresteerde overuren 

2016 gepresteerd 

jan - feb 717 

maa - apr 826 

mei - jun 663 

jul - aug 769 

sep - okt 702 

nov - dec 702 

TOTAAL * 4379 

 

In 2016 werden 4379 overuren gepresteerd. Dit aantal komt overeen met 2.8 FTE. Het gaat 

hier om overuren die worden uitbetaald dan wel voortdurend worden overgedragen. Er is ook 

al vastgesteld dat personeelsleden om overuren weg te werken, verlofdagen omzetten in 

rust. In realiteit betekent dit een verplaatsing van de problemen in de tijd. 

In de onderstaande tabel vindt u het overzicht per dienst. Er werd rekening gehouden met de 

thans niet meer bestaande dienst SOM 

 

De meeste overuren worden gepresteerd door de wijkdiensten, nl. 1711. Dit komt overeen 

met meer dan één FTE. De tijdelijke afwezigheid van een inspecteur komt dus tot uiting. 

Voorts valt op dat ook de interventie 1188 overuren presteren. Dit is net geen voltijdse 

medewerker.  

Er moet worden opgemerkt dat het enkel gaat om overuren die ofwel worden overgedragen 

(elk personeelslid heeft het recht om tot 30 overuren over te dragen naar de volgende 

referentieperiode) ofwel worden uitbetaald. De gepresteerde diensten die worden omgezet 

naar rust, staan in deze tabel niet vermeld. 
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5.1.3 Afwezigheden 

 

 

 

Het ziektecijfer bedraagt 6,9 %. Maar, interessanter dan dit cijfer is de globale afwezigheid 

om allerlei redenen, zoals uit hogere tabel blijkt. Het operationele kader telt een afwezigheid 

van 2429 dagen of 58307,9 uren. Op operationeel vlak betekent dit een afwezigheid van 11 

FTE/jaarbasis, waarvan structureel dus 9 FTE! Er moet worden opgemerkt dat er in realiteit 

nog een extra personeelslid is dat moet worden toegevoegd. Het gaat om een personeelslid 

die bij ordemaatregel is geschorst. Ook de diensten van dit personeelslid moet worden 

gedragen door de rest van de medewerkers. 

Dit betekent dat de PZ bijzonder veel moeite heeft om haar opdrachten uit te voeren. Het 

betekent ook dat de PZ niet anders kan dan terug te plooien op haar kerntaken en alle 

andere opdrachten grondig zal moeten evalueren. 
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5.1.4 Klachten 

 

 

De klachten handelen vooral over de verbaliseringsstijl, artikelkeuze wegcode, Correcte 

vaststellingen,  nalaten PV op te stellen, Opsporingsonderzoek niet grondig uitgevoerd, 

Geen hulp verleend bij invullen EAF.  

Het valt op dat er geen klachten werden genoteerd die handelen over klantonvriendelijk 

optreden. Mogelijk werden deze opmerkingen niet geregistreerd.  

Als nieuwe korpschef viel het me ook op dat de klachtendatabank van het comité p nog niet 

wordt gebruikt door de PZ Lubbeek. Het gebruik ervan zou toelaten om een accuraat beeld 

te krijgen van het type klachten en het gevolg dat eraan wordt gegeven. 

Terecht / onterecht 

2 terecht; 6 niet terecht 

6. Mgt Middelen 

Een overzicht van de begroting en concrete cijfergegevens qua inkomen en uitgaven kan 

worden teruggevonden worden in een van dit verslag losstaand document.  

6.1 Investeringen 2016 (voornaamst) 

• Informatica: vervanging hardware 

• Aankoop politie-uitrusting 

• 5 collectieve wapens UMP 

• Kogelwerende vesten voor wijk 

• Pepperspray 

• Exploitatiematerieel 

• Radioposten 

• Frankeermachine 

• Begeleidingstraject personeel 
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6.2 Resultaat 

• Structurele besparing 

• 3 personeelsleden op kader niet ingevuld sinds 2013 

• Werkingskost bevroren op 750.000 EUR 

• Dotatie gemeenten stijgen jaarlijks met 3 % 

• Zuinig beheer 

• Resultaat: 

• Vandaag 1600000 EUR in reservefonds 

7. Kerntaken 

7.1 Onthaal 

De onthaalfunctie wordt hier omschreven als “het te woord staan van de bevolking die zich 

fysiek in persoon, telefonisch of schriftelijk tot de politiediensten wenden”. Het doel ervan is 

de hulpvragers onmiddellijk verder te helpen in het beantwoorden van hun vraag, ofwel hen 

met kennis ter zake door te verwijzen naar een interne of externe dienst tot wie die persoon 

zich zou moeten wenden.  

Conform de richtlijnen moet de politiezone minstens 12 uur per dag fysiek toegankelijk zijn. 

Deze norm wordt door de PZ wel degelijk gehaald. Immers, het commissariaat te Lubbeek is 

geopend tussen 08.00 u en 20.00 u doorheen de werkweek. Op zaterdagen kan men er 

terecht tussen 08.00 en 12.00 u. Buiten deze uren kan een hulpvrager ook terecht in dit 

commissariaat, zij het dat er via een muurtelefoon contact moet worden opgenomen. Deze 

intercom is verbonden met de noodcentrale 101. Deze noodcentrale zal de patrouille 

waarschuwen dat er iemand de politie nodig heeft op het commissariaat. Het kan natuurlijk 

dat deze persoon eventjes zal moeten wachten (zie ook aanrijtijden, verder in de tekst). 

Hiernaast zijn ook de wijkcommissariaten (Bierbeek – Boutersem - Holsbeek - Lubbeek) 

geopend gedurende 6 op 7 dagen tussen 08.00 en 12.00 uur. Elk commissariaat heeft ook 

een openingsmoment op één avond in de week tussen 18.00 u en 20.00 u. 

Vandaag ontbreken er nog kengetallen over de drukte op de openingsmomenten.  

7.2 Wijkwerking 

De wijkinspecteurs staan in voor het aanbieden van een zichtbare, aanspreekbare en 

contacteerbare politiedienst. Ofschoon de politie de minimale norm kan hanteren van 1 

wijkinspecteur op 4000 inwoners, zet onze politiezone voor de om en bij 45000 inwoners, 

liefst 19 politiemensen in. Dit toont aan dat de wijkwerking een belangrijke taak te vervullen 

heeft. Hieronder geef ik kort wat getallen weer die er vandaag bestaan over de invulling van 

enkele taken. Dit is geenszins een overzicht van het totaalplaatje. Zo stelde ik vast dat de 

wijkdiensten zich buigen over verkeerstechnische taken (de adviesfunctie)… 

Als korpschef wens ik dat de wijkdienst zich zal toeleggen op vier grote assen, nl. de 

zichtbare aanwezigheid (incl. aanspreekbaarheid); de signaalfunctie (informatiegaring- en 

deling), proactief werken en het repressieve sluitstuk.  



 
31 

  Bierbeek Boutersem Holsbeek Lubbeek N 

kantschrift 507 280 283 451 1521 

inschrijving 407 305 421 602 1735 

 

7.3 Interventie 

De interventiedienst staat in voor het beantwoorden van alle noodoproepen waarbij binnen 

een passende termijn moet worden opgetreden. Onze politiezone organiseert deze functie 

permanent. We leveren 24 /24 u een team en vullen dit ad hoc aan met een piekteam en drie 

maal per week (mits het kan) met een zogenaamd prioriteitsteam. Dit team is samengesteld 

uit personeelsleden van de interventiedienst en wijkdienst. 

7.3.1 Aanrijtijden 

 

De aanrijtijden worden berekend tussen het tijdstip van het dispatchen van een ploeg en de 

aankomst op de plaats van interventie. Opvallend is dat het team van de PZ er gemiddeld 19 

minuten over doet om ter plaatse te komen. In de realiteit dient men nog de tijd bij te rekenen 

het beantwoorden van een telefonische oproep (in regel naar 101) en het dispatchen van 

een ploeg (opdracht geven aan de ploeg). De mediaan bedraagt 15 minuten. 

De relatief lange aanrijtijd staat in verband met de grootte van de zone en de realiteit dat 

onze zone slechts één patrouille kan inzetten per 24 uur. 
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7.3.2 Afhandelingstijden 

 

 

De afhandelingstermijn is het verloop tussen het aankomen van een ploeg op een plaats van 

interventie en het afhandelen van het vast te stellen probleem. We merken dat de ploegen 

gemiddeld 41 minuten spenderen aan het verrichten van vaststellingen. Het spreekt voor 

zich dat de afhandelingstermijn verschilt naargelang de zwaarte van de gebeurtenis.  

7.4 Verkeer 

Zie hoger, prioriteiten 

7.5 Lokale Opsporingen en Lokaal Onderzoek 

De lokale recherche van de politiezone staat in voor de uitvoering van opdrachten die bij 

voorrang door de lokale politie worden uitgeoefend. Dit gebeurt in overeenstemming met 

artikel 5, derde lid van de wet op het politieambt. Het is zo dat 7 % van het effectief van ons 

politiekorps, gaat naar deze opdracht. 

Onze zone beschikt vandaag over 5 personeelsleden die zich aan deze taak kwijten. Het 

gaat hier vooral over tweedelijnsopdrachten, dus de verderzetting van onderzoeken. 

Ik beschik vandaag niet over concrete cijfers van het voorbije werkjaar. Het is ook zo dat de 

recherche een overslag moet maken naar het zogenaamde recherchemanagement. Immers, 

men kan er niet aan voorbij dat de capaciteit van deze dienst in onze politiezone haar 

grenzen kent. Dit moet worden gemeten, een aspect dat vandaag nog niet voldoende is 

ontwikkeld. De omslag is wel ingezet. 

Bijkomend, en dat wordt wel eens vergeten, opsporingswerk wordt door alle personeelsleden 

van de zone uitgeoefend. Een wijkinspecteur die wordt ingeschakeld om informatie te 

vergaren of om kantschriften uit te voeren, de interventie-inspecteur die in het raam van zijn 

dossiers getuigen en verdachten verhoord. Ook dat is gerechtelijk werk en helaas wordt dit 

wel eens vergeten in een discussie over recherchecapaciteit.  
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7.6 Handhaven van de openbare orde 

HYCAP 

Te presteren volgens norm BS: 2627 (onderstaande cijfers werden meegedeeld door CSD 

Leuven) 

• Gepresteerde eenheden: 1509 

• Opleiding: 158,8 

• Effectief verbruik: 1668 of 57, 31 %, maar dit is geëxtrapoleerd over 2 jaar, 

m.a.w., ook 2017 werd al meegeteld, ofschoon dit natuurlijk niet kan 

meegenomen worden in deze berekening. 

• Op basis van de  tabellen van 2016 (tot 31 oktober 2016), presteerde de 

politiezone 121 % van de vereiste norm)!  

• Onze zone met 3 personeelsleden kunnen leveren binnen 48 u voor deze 

taken. Onnodig te herhalen dat het bijzonder moeilijk is. 

8. Operationele werking 

In dit punt geef ik wat kengetallen weer die ofwel beleidsmatig interessant zijn, dan wel een 

beeld geven van de operationele opdrachten waarmee de politie wordt geconfronteerd. 

8.1 Afwerkingstermijnen 

 

Deze tabel geeft een overzicht van de gemiddelde doorstroomtijd van de processen-verbaal. 

Hier dient een norm te worden gehaald. De ministeriële omzendbrief MFO 3 bepaalt dat een 

initiële vaststelling in principe binnen de drie weken moet zijn afgehandeld. Dit is niet steeds 

haalbaar. Bijkomend zendt de politie de gerechtelijke documenten pas over aan de 

gerechtelijke autoriteit zodra een dossier volledig is afgehandeld (inclusief de verhoren en 

verdere onderzoeken).  

De gegevens hierboven moeten dus worden genuanceerd. Toch, het afhandelen van een 

dossier binnen een korte tijdspanne is belangrijk. De slachtoffers die achter deze cijfers 

zitten, hebben recht om snel geholpen te worden. Men kan nooit een zinnige verklaring 

geven waarom een dossier maanden onaangeroerd blijft liggen en er hierdoor een 

slachtoffer op zijn schadeloosstelling moet wachten. Ik, als kersvers korpschef, aanvaard het 

in elk geval niet. Voor mij is kwalitatief werken ook de tijdspanne bewaken en vooral, zich 

totaal geven voor de bevolking.  
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8.2 Opgestelde processen-verbaal – RIR - DOS 

8.2.2 Overzicht 

Een van de producten die een politiedienst aflevert zijn processen-verbaal. Daarnaast 

worden er dossiers opgesteld (opsporingsonderzoeken) en wordt er gerapporteerd over 

gebeurtenissen die uit politieel oogpunt interessant zijn voor de eigen zone, of voor anderen 

(de zogenaamde RIR) 

• Gerechtelijk 

• APV: 4345 

• NPV: 4344 

• Verkeer: 

• 15265 (14747+32+486) 

• RIR: 80 

• DOS: 6 

Qua “Dossen” scoort de politiezone slecht. Als je het cijfer van 6 opgestelde dossiers eng 

zou bekijken, dan moet ik besluiten dat er in de zone niet of amper aandacht wordt besteed 

aan opsporingsonderzoeken. Dat is natuurlijk onzin. De medewerkers hebben in 216 

gewoonweg geen “Dos” opgesteld. Dat is spijtig. Doel is immers voorkomen dat ook andere 

politiediensten in eenzelfde dossier zouden werken. Er moet op dit vlak dus een tandje 

worden bijgestoken (wat ook realiteit is!) 

Evolutie opgestelde rir voor onze zone 
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8.2.2 Kantschriften 

Kantschriften per dienst 2016 

Interventie 106 

Recherche 95 

Stafdienst (verkeer, admin vragen…) 478 

Wijk Bierbeek 507 

Wijk Boutersem 280 

Wijk Holsbeek 283 

Wijk Lubbeek 451 

N 2200 

 

8.3 Enkele cijfergegevens van feiten die niet tot de prioriteiten 

behoren 

Het gaat om feiten die vrij frequent voorkomen, maar eerder behoren tot de routinematige 

taken. Met andere woorden, ofschoon een gebeurtenis niet behoort tot de prioriteiten, gaat 

politie er wel op een ernstige manier mee om. 

8.3.1 Feiten lichamelijk integriteit 
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8.3.2 Drugdelicten 

2014 2015 2016

bezit 36 19 32

fabricaat 13 11 7

handel 11 8 10

gebruik 2 3 4

Andere 1 1

in-uitvoer 1

63 41 55  

Deze cijfers betekenen op zich niet veel. Elke stijging of daling staat gewoonlijk rechtstreeks 

in verband met de politiële inspanning of van meldingen. Men kan dus moeilijk stellen dat het 

aantal delicten daadwerkelijk toeneemt.  

8.3.3 Verdwijningen 

 

Verdwijningen 2014 2015 2016

St Kamillus verdwijning 36 46 31

ontvluchting 31 24 25

67 70 56

Ave Regina verdwijning 2 5 10

De Switch verdwijning 13

2 5 23

69 75 78
 

Deze problematiek kost de politie bijzonder veel inspanning. Elke verdwijning uit een van 

deze drie instellingen moet noodzakelijkerwijze beoordeeld worden als een onrustwekkende 

verdwijning. Dit betekent dat de politie steeds een zoeking en actieve opsporing moet 

opstarten. Niet zelden komt de “verdwenen” persoon ’s anderendaags terug. Gemiddeld 

wordt er per verdwijning drie tot vier uur actief gewerkt aan deze dossiers. De verdere 

opvolging wordt hier niet meegeteld. 

8.4 Salduz 

De wetgever heeft terecht bepaald dat de verdachte personen en sinds kort ook de 

slachtoffers, bijstand kunnen vragen van een advocaat bij de verhoren. Ik ga in deze niet 

dieper in op de categorieën. Te onthouden is wel dat de cat. 4 verhoren betekent dat er een 

verdachte persoon is die van zijn vrijheid werd beroofd. Voor deze categorie van verhoren 

moet de politie altijd een advocaat ter plaatse vragen. Het betekent gewoonlijk dat men tot 

twee uur moet wachten eer een verhoor te kunnen aanvangen. Wanneer je weet dat de PZ 
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slechts een patrouille beschikbaar heeft, dan weet een aandachtige lezer dat de 

operationaliteit in het gedrang kan komen. In voorkomend geval kan de PZ wel beroep doen 

op de omliggende zones om de dringende nood te verhelpen.  
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Slotwoord 
Dit verslag heeft, zoals reeds hoger vermeld, wat op zich laten wachten. Voor mezelf was het 

opstellen ervan bijzonder nuttig. Ik leerde de zone kennen en kon meteen ook enkele 

elementen oppikken waarop moet worden verder gewerkt. 

Het spreekt voor zich dat de doelstellingen in het zonale veiligheidsplan uitvoerig werden 

belicht.  

De lokale politie kan deze doelstellingen enkel realiseren door samen te werken met alle 

partners. Hierop moet blijvend worden ingezet. Het is ook voor hen dat het jaarverslag is 

bedoeld. Onze bevolking in de eerste plaats, maar ook de overige partners en 

opdrachtgevers hebben recht om een blik te krijgen op de resultaten van haar politie. Het is 

daarom spijtig dat de webstek van de PZ Lubbeek nog niet klaar is. Uitstel is echter geen 

afstel. 


