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Voorwoord
Samen op de uitkijk
De vorige twee jaarverslagen kon de politie van Aarschot mooie
cijfers voorleggen, enerzijds op vlak van inbraken en
verkeersongevallen, anderzijds van (drugs)controles op plaatsen
waar onze jeugd extra kwetsbaar is. Leuk, maar ook een uitdaging
om de trend van meer blauw op straat, meer controles en meer
berichten op onze sociale media te bestendigen. Het hele korps
was erop gebrand om dit te realiseren en het lukte. Echter niet
zonder de interactie en samenwerking met onze partners,
bewoners en passanten. Zo werd er gretig gevolg gegeven aan onze
verschillende oproepen om meer te bellen bij verdachte
handelingen. Dit leidde meerdere malen tot de sleutel in een aantal
politieonderzoeken. De meest in het oog springende waren de
twee dievenbendes die werden opgepakt na telefoons van alerte
burgers. Ook onze controles aan het station kenden niet alleen een
forse stijging maar konden dankzij telefoons van voorbijgangers en
bewoners gerichter gebeuren.
Kortom de extra oren en ogen die de bevolking ons gaf vullen onze
patrouilles en toezichten aan.

Samen digitaal
Niemand kan nog om de intrede van het digitale tijdperk heen: de klassieke aangiftes over o.a. (al dan niet
relationele) disputen, oplichting, laster en bedreigingen spelen zich even vaak af op sociale media als op straat.
Iedereen spreekt met zijn stem maar evenzeer (en soms zelfs gelijktijdig) met zijn duimen aan de gsm’s en
smartphones. Ons speurwerk en onze bedarende tussenkomsten kenden bijgevolg een evolutie naar een meer
digitale insteek. Gelukkig bracht deze evolutie ons ook dichter bij de bevolking: we communiceren volop via sociale
media en het internet levert ons een pak aan bijkomende informatie bij onderzoeken.

Samen tegen verslaving
Daar waar de politie al in 2016 verslaving aan alcohol en drugs als rode draad aangaf bij criminele feiten en
baldadigheden, volgden verschillende partners in de stad onze zienswijze. Samen trokken we op pad voor preventie
en controles op drank- en drugsgebruik, zowel in het verkeer als in het uitgangsleven. Zo werden de feiten
aantoonbaar met cijfers (met een piek van 50 betrapte druggebruikers op één avond en het vatten van dealers op
overlastfuiven). De cijfers samen met de telefoons van bewoners leidden bij het stadsbestuur tot een strenger
vergunningsbeleid voor fuiven.
Ook een pluim aan de jeugdcentra en scholen die ons om controles binnenshuis vroegen in aanvulling van hun
preventie en onze ontradende lespakketten in de scholen. De tijd dat een instelling een veilige haven was omdat ze
geen controles hadden, is voorbij… Een veilige haven is een haven met informatie én met controles.
Dit alles tot plezier van ongeruste jeugd en ouders, buurtbewoners, stadsbestuur en politie. Onze politiezone blijft
dan ook inzetten op een nauwe samenwerking met de scholen en de zorg om onze jeugd, maar dit vereist extra
man- en vrouwkracht. De politie hoopt vol vertrouwen dat het nieuwe bestuur van Aarschot daarin meegaat.
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Samen achter de schermen
Met voorliggend jaarverslag willen we jullie opnieuw tonen hoe wij als Aarschotse politie (samen met onze partners
en onder toezicht van onze overheden) de lokale criminaliteitsproblemen en leefbaarheidsvraagstukken
aanpakken. We nemen jullie mee in onze organisatie en geven jullie een papieren rondleiding doorheen ons bedrijf.
Een bedrijf dat door politiezorg (zowel preventief, repressief als curatief) samen met de ogen en oren van alle
bewoners en passanten van Aarschot en met haar veiligheids- en hulpverleningspartners bijdraagt aan een leefbare
en veilige samenleving.

Hoofdcommissaris Bart Van Thienen
Korpschef politiezone Aarschot
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Inleiding
Met dit jaarverslag willen we verschillende doelgroepen, zowel intern als extern onze organisatie, informeren over
onze activiteiten. Op die manier willen we een transparante organisatie zijn die rekenschap aflegt over haar
werking.
Onze medewerkers kunnen het jaarverslag 2018 consulteren op Sharepoint, andere geïnteresseerden (partners,
bevolking,…) kunnen het verslag raadplegen op onze website. Enkele markante resultaten zullen later nog
verschijnen op onze Twitter- en Facebookpagina.
Elk hoofdstuk start met een korte visuele weergave van de belangrijkste items uit dat hoofdstuk, die nadien meer
uitgebreid besproken worden.
In het eerste hoofdstuk ‘Kennismaking met politiezone Aarschot’ stellen we onze politiezone voor. Zowel de
geografische situering als de samenstelling van de bevolking komen kort aan bod. Vervolgens bespreken we in dit
hoofdstuk onze bestuursorganen, geven we meer uitleg over onze missie, visie en waarden en eindigen we met een
korte uitleg over het laatste zonaal veiligheidsplan en de prioriteiten waarop we werken.
In het tweede hoofdstuk ‘De mensen van politiezone Aarschot’ hebben we het over de medewerkers van onze
zone. Onze personeelsformatie, het verloop van het personeel tijdens het voorbije jaar en de opleidingen komen
aan bod. Daarnaast geven we een overzicht van de weekend-, nacht- en overuren en de verschillende
afwezigheden. We besluiten dit hoofdstuk met wat uitleg over de klachten en felicitaties en over de
ontspanningsactiviteiten.
Het derde hoofdstuk bevat een overzicht van de middelen van het korps. We bespreken kort de begroting, de
investeringen die wij in 2018 hebben gedaan, ons wagenpark en de specifieke middelen waarover ons korps
beschikt.
Het vierde hoofdstuk gaat over onze werking. Hier halen we de basisfunctionaliteiten aan waarin elke politiezone
dient te voorzien. Ook enkele projecten die op bijzondere aandacht in onze zone kunnen rekenen komen aan bod.
Tot slot bespreken we in het vierde hoofdstuk onze belangrijkste communicatiemiddelen.
Het vijfde hoofdstuk ‘De resultaten van politiezone Aarschot’ geeft een overzicht van enkele operationele
resultaten. Verschillende cijfers komen onder de aandacht: algemene cijfers, cijfers gerelateerd aan de
actieplannen die voortvloeien uit het zonaal veiligheidsplan, en enkele andere cijfers die opmerkelijk zijn.
In het zesde hoofdstuk ‘De toekomst van politiezone Aarschot’ doen we – na een terugblik op de verwezenlijkingen
in 2018 – al enkele toekomstplannen uit de doeken.
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Kennismaking met politiezone Aarschot

Totaal aantal inwoners (01/01/2018):
29.965

Bevolkingsdichtheid:
479 inwoners/km²

Bevolkingsgroei
2010-2018:
+5,5%

Leeftijdsgroepen
<18 jaar:
16,3%

18-64 jaar:
61,3%

+65 jaar:
22,4%

Mannen vs. vrouwen:
48,94% vs. 51,06%

Allochtonen:
4,02%

Missie

Waarden

Wij streven naar een kwalitatieve
dienstverlening aan alle
maatschappelijke groepen en individuen
met als doel een bijdrage te leveren tot
een veilige en leefbare omgeving.

Het succes van onze visie en missie steunt op de inzet van elke
medewerker.
Acht waarden gelden als richtsnoer voor ons denken en handelen:

Visie
De lokale politie Aarschot, deel
uitmakend van de geïntegreerde politie,
vertrouwd maken met de principes van
gemeenschapsgerichte politie.

Aanspreekbaarheid en zichtbaarheid
Alert
Respect voor iedereen
Secuur bij de uitoefening van de taken
Correcte behandeling voor iedereen
Hulpvaardigheid
Openheid
Teamwork is ons streefdoel

Prioritaire veiligheidsfenomenen
Verkeersonveiligheid
Diefstallen in gebouwen
Drugproblematiek
Jeugdcriminaliteit
Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme
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Geografie en bevolking1
Aarschot is een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant en ligt langs de rivier de Demer, op de grens van de
Kempen en het Hageland. De deelgemeenten zijn Rillaar, Langdorp en Gelrode.
Aarschot heeft een oppervlakte van 62,51 km² en telde op 1 januari 2018 29.965 inwoners. Dat maakt dat we een
bevolkingsdichtheid hebben van 479 inwoners per km².
De bevolking groeide sinds 2010 aan met 1.560 inwoners, wat 5,5% is. Deze stijging volgt ongeveer dezelfde
evolutie van de bevolkingsgroei als deze voor het Vlaams Gewest (4,8%).
Het aantal mannen bedraagt iets minder dan het aantal vrouwen: 48,94% tegenover 51,06%.
Het aantal allochtone2 inwoners bedraagt 4,02% van het totale bevolkingsaantal van de stad Aarschot.

Kennismaking met politiezone Aarschot

In het stadscentrum is een bioscoopcomplex, een stadsfeestzaal, een cultureel centrum en een jeugdcentrum.
Aarschot staat in de streek ook bekend als scholen- en winkelcentrum en er is een vrij uitgebreid industrieterrein.
Door het zuiden van de stad loopt de autosnelweg E314, die ter hoogte van Aarschot een op- en afrit heeft. De
stad ligt op het kruispunt van de gewestwegen N10, N19 en N223. Rond het centrum loopt de ringweg R25.
Aarschot is met haar station het kruispunt van de treinverbindingen op de lijn Brussel-Antwerpen. Door de
rechtstreekse treinverbinding Aarschot-Brussel telt het station van Aarschot veel pendelaars.
De buurgemeentes binnen het arrondissement Leuven zijn Begijnendijk, Bekkevoort, Holsbeek, Rotselaar,
Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge. Dat maakt dat onze naburige politiezones de volgende zijn: PZ Hageland,
PZ Demerdal-DSZ, PZ Lubbeek en PZ BRT. In het noorden grenzen wij verder nog aan politiezone Zuiderkempen
(Herselt, Hulshout, Westerlo) die deel uitmaakt van arrondissement Antwerpen.

1

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aarschot
http://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking
https://bestat.statbel.fgov.be/bestat
2 Onder ‘allochtoon’ wordt begrepen: iedereen met een niet-Belgische nationaliteit.
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Bestuursorganen
Korpschef
De leiding van het korps berust bij de korpschef. Dit betreft een mandaatfunctie voor de duur van vijf jaar,
verlengbaar met telkens vijf jaar na evaluatie.
De korpschef is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij organiseert de werking van
de politiezone en staat in voor de dagelijkse leiding, organisatie en taakverdeling binnen het politiekorps.
De politiezone Aarschot wordt sinds november 2016 geleid door hoofdcommissaris Bart Van Thienen.

Kennismaking met politiezone Aarschot

Politiecollege
De politiezone Aarschot is een ééngemeentezone. Bijgevolg is het politiecollege het college van burgemeester en
schepenen.
Het politiecollege fungeert als dagelijks bestuur van de politiezone. Naast de bespreking van de lokale
veiligheidssituatie en het politieoptreden, beslist het politiecollege ook over de goedkeuring van de bestellingen
en betalingen.
Dit college komt wekelijks samen.

Politieraad
De politiezone Aarschot is een ééngemeentezone. Bijgevolg heeft de politieraad dezelfde samenstelling als de
gemeenteraad.
De belangrijkste bevoegdheden van de politieraad zijn: het vaststellen van de begroting, het goedkeuren van de
aankopen, het bepalen van de aanwervingen en de benoemingen van het personeel.
In 2018 vergaderde de politieraad 10 keer.

Basisoverlegcomité (BOC)
Via het BOC verloopt het overleg met de syndicaten. Het doel ervan is om hen te betrekken bij en te informeren
over o.a. de werking, aankopen en richtlijnen binnen het korps, alsook over het personeels-, beschermings- en
welzijnsbeleid.
Het BOC kwam 2 keer samen en deed 1 rondgang in het commissariaat. De dagordes kunnen geraadpleegd
worden op aanvraag.

De zonale veiligheidsraad
De zonale veiligheidsraad is een overlegorgaan waarin het zonaal veiligheidsplan en de bijhorende actieplannen
worden voorbereid en geëvalueerd. Daarnaast zorgt de zonale veiligheidsraad voor de coördinatie van de
opdrachten en doelstellingen van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden.
De raad wordt afwisselend voorgezeten door de burgemeester en de procureur des Konings. Verder zijn ook de
korpschef, de gerechtelijke directeur en de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie Leuven, en
de arrondissementscommissaris er in Aarschot lid van.
De zonale veiligheidsraad vergaderde in 2018 tweemaal.
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Missie, visie en waarden
De werking binnen de politiezone wordt afgetoetst op de missie, visie en waarden van de politiezone. Deze geven
weer waar het politiekorps voor wil staan, wat het wil bereiken en op welke manier en met welke ingesteldheid
het de doelen wil bereiken.
Onze missie is streven naar een kwalitatieve dienstverlening aan alle maatschappelijke groepen en individuen met
als doel een bijdrage te leveren tot een veilige en leefbare omgeving.

Kennismaking met politiezone Aarschot

Onze visie luidt: de lokale politie Aarschot, deel uitmakend van de geïntegreerde politie, vertrouwd maken met de
principes van gemeenschapsgerichte politie.
Het succes van onze visie en missie steunt op de inzet van elke medewerker. Acht waarden gelden als richtsnoer
voor ons denken en handelen:
Aanspreekbaarheid en zichtbaarheid
Alert
Respect voor iedereen
Secuur bij de uitoefening van de taken
Correcte behandeling voor iedereen
Hulpvaardigheid
Openheid
Teamwork is ons streefdoel

Zonaal veiligheidsplan 2014-2019
Elke politiezone stelt een zonaal veiligheidsplan op voor een bepaalde beleidsperiode. Hierin wordt het beleid en
de werking van de politiezone beschreven.
Vijf strategische veiligheidsfenomenen werden weerhouden voor het zonaal veiligheidsplan 2014-2019, die door
middel van actieplannen in 2018 verder werden aangepakt:
- verkeersonveiligheid
- diefstallen in gebouwen
- drugproblematiek
- jeugdcriminaliteit
- radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme
Een actieplan wordt opgesteld, uitgevoerd en opgevolgd door een dossierverantwoordelijke. Hij bereidt het
actieplan voor en zorgt, nadat het door de veiligheidsraad werd goedgekeurd, voor de invulling van de
opdrachten. De resultaten van 2018 worden in het hoofdstuk ‘De resultaten van politiezone Aarschot’ besproken.
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De mensen van politiezone Aarschot

CALOG / TOTAAL (excl. detach.)

Personeelskader

9/68 = 13,2% (excl. stadspersoneel)
14/73= 19,2% (incl. stadspersoneel)

59 operationele medewerkers
9 CALOG’s
5 stadsmedewerkers
1 gedetacheerde out
2 ondersteunende functies

In- en uitstroom 2018
3 IN
3 OUT

Leeftijdsverdeling personeel
<31jr:
11,6%

31-40jr:
24,7%

41-50jr:
33,3%

Afwezigheden
952 ziektedagen
4 arbeidsongevallen

Klachten
31 in totaal
7 via Comité P en 2 via AIG

Politiezone Aarschot - 5394

51-55jr:
27,5%

% vrouwen / mannen
>56jr:
2,9%

28% / 72%

Opleidingen
6.628 uren

2 vooronderzoeken i.k.v. tucht :
1 zonder gevolg
1 nog lopend
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Personeelsformatie

De mensen van politiezone Aarschot

Het huidige organogram is gebaseerd op twee pijlers. De eerste pijler omvat de steun- en operationele diensten.
De tweede pijler omvat de bijzondere politiediensten recherche en wijkdienst. Elke zuil wordt geleid door een
officier die op zijn beurt wordt bijgestaan door een aantal teamchefs en adjunct-teamchefs.
De functieprofielen die bij het organogram horen, kunnen steeds opgevraagd worden bij de personeelsdienst.

Het operationeel personeelskader van de politiezone is vastgelegd op 59 politiemensen. Het effectieve
operationele kader telt 59 politiemensen (exclusief 1 gedetacheerde).
Het administratieve en logistieke (CALOG) kader werd vastgesteld op 10,78. Het effectieve CALOG-kader telt 9
personeelsleden.
Operationeel kader
1 HCP
3 CP
12 HINP (waarvan 1 gedetacheerd naar het ACV)
40 INP
4 AGP

CALOG-kader
1 niv. B
4 niv. C
4 niv. D

De functies van secretaris en bijzonder rekenplichtige (ontvanger) van de politiezone worden uitgeoefend door
stadspersoneelsleden.
Daarnaast stelt de stad Aarschot één preventieambtenaar en twee gemeenschapswachten ter beschikking.
Dit geeft het volgende overzicht voor het personeelskader:
- Aantal personeelsleden werkzaam intern PZ: 68
- Aantal personeelsleden werkzaam intern PZ, incl. gedetacheerden: 69
- Aantal personeelsleden werkzaam intern PZ, incl. gedetacheerden en stadspersoneel: 74
- Aantal personeelsleden werkzaam intern PZ, incl. gedetacheerden, stadspersoneel, ondersteunende
functies3: 76

3

Ondersteunende functies: firma betaald door de PZ voor expertise inzake preventie, bescherming en welzijn op het werk; arbeidsgeneesheer.
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In- en uitstroom van personeel
In 2018 namen wij afscheid van drie collega’s. INP Michel Alaerts en CP Hans Geyskens gingen met pensioen, INP
Nancy Jacobs maakte mobiliteit naar de dienst Grenscontrole van de Luchtvaartpolitie in Zaventem. Daarnaast
verwelkomden wij drie nieuwkomers. Op 1 april startte HINP Koen Wolput als diensthoofd van het Lokaal
Informatiekruispunt (LIK). Een maand later nam CP Wim Alaerts zijn taak op als officier steun en operaties. INP
Karen Demarsin versterkt sinds 1 september onze interventiedienst.

Personeelsbeeld naar leeftijd en geslacht

De mensen van politiezone Aarschot

In de volgende grafiek is de leeftijdscategorie per kader weergegeven.
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Het CALOG-kader telt 5 vrouwelijke personeelsleden, het operationeel kader 14. Dit betekent dat de verhouding
vrouwen tegenover mannen in ons korps 28% tegenover 72% is.

Opleidingen
Om ons personeel op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en om hun vaardigheden op peil te
houden, zijn er elk jaar verplichte en facultatieve opleidingen. Personeelsleden ontvangen via interne mail
geregeld actuele aanbiedingen en kunnen zo hun voorkeur bekend maken. Voor deze opleidingen wordt
voornamelijk een beroep gedaan op politiescholen (PLOT in Genk, PIVO in Asse en ANPA in Brussel).
Daarnaast zijn er interne opleidingen en de vorming rond geweldsbeheersing. Sinds 2010 organiseren we deze
opleiding geweldsbeheersing samen met de politiezone Hageland. De opleiding geweldsbeheersing zonder
vuurwapen geven we in de sportzaal van onze politiezone. De schietoefeningen gaan door in de schietstand van
de politieschool PLOT te Genk.
Tot slot kunnen onze personeelsleden ook studiedagen volgen die georganiseerd worden door externe
organisaties.
In 2018 werden in totaal 5.628 uren opleiding gevolgd (4.344 uren in 2017). Een overzicht van de gevolgde
opleidingen is ter beschikking bij onze personeelsdienst.
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Weekend-, nacht- en overuren
Onderstaande tabel geeft een overzicht per maand van het aantal gepresteerde overuren, weekenduren en
nachturen. De overuren worden per referentieperiode van 2 maanden geteld. Bij het totaal staan de uren van
2017 tussen haakjes vermeld.
Maand

Overuren

Januari
Februari

582

Maart
April

563

Mei

De mensen van politiezone Aarschot

Juni

839

Juli
Augustus

745

September
Oktober

752

November

Weekenduren

Nachturen 19-22

Nachturen 22-06

1.068

427

1.133

1.017

339

970

1.224

487

1.140

1.103

396

1.039

1.392

436

1.051

1.075

419

1.060

1.235

460

1.041

1.076

470

1.014

1.321

418

1.066

1.070

518

1.137

1.425

468

1.036

December

918

1.587

485

1.056

Totaal

4.399 (2.075)

14.595 (15.109)

5.383 (5.297)

12.743 (13.533)

Afwezigheden
Ziekte
In 2018 werden in totaal 952 ziektedagen (exclusief arbeidsongevallen) geregistreerd voor alle personeelsleden
samen. Dat zijn 202 dagen meer dan het jaar ervoor.
De operationele medewerkers waren allen samen 847 dagen afwezig, de CALOG-medewerkers 105 dagen.
Geen enkel personeelslid was in 2018 meer dan 50 opeenvolgende dagen afwezig door ziekte.

Arbeidsongevallen
In 2018 gebeurden 4 arbeidsongevallen4. Deze hadden in totaal 239 dagen afwezigheid tot gevolg. Dat zijn 40
dagen afwezigheid wegens een arbeidsongeval meer dan het jaar voordien.

Bijzondere verloven
Elk personeelslid geniet van 32 verlofdagen, aangevuld met 2 dagen toegekend door de korpschef. Hiernaast zijn
er nog bijzondere verloven, die wegens bepaalde omstandigheden kunnen worden genomen.
Voor 2018 werden volgende dagen opgenomen:
Verlof door overmacht: 25 (28,5 dagen in 2017)
Omstandigheidsverlof: 65 (55 dagen in 2017)
Syndicaal verlof: 46 (75 dagen in 2017)

4
In de werkgroep PBW (preventie en bescherming op het werk) wordt een onderscheid gemaakt tussen arbeidsongevallen (met werkverlet) en
arbeidsincidenten (zonder werkverlet).
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De mensen van politiezone Aarschot

Klachten en felicitaties
Het voorbije jaar werden in totaal 31 klachten ontvangen over onze medewerkers (33 in 2017).
Van deze 31 klachten werden er 7 ontvangen via Comité P en 2 via de Algemene Inspectie. De overige klachten
werden ons gemeld via mail (10), via de burgemeester (4), mondeling ten burele (3), via brief (2), telefonisch (2)
of via de commissaris-generaal van de federale politie (1).
De klachten handelden over:
• Gebrek aan beleefdheid bij de agent (6)
• Niet optreden / laattijdig optreden (6)
• Niet akteren van een aangifte / klacht (6)
• Onwettelijk optreden / niet correcte uitvoering van de taken (5)
• Niet objectief optreden / viseren (3)
• Geen/foutieve info geven (3)
• Onverantwoord rijgedrag (1)
• Toebrengen materiële en/of fysieke schade (1)
Naar aanleiding van deze klachten kreeg één persoon een functioneringsnota en werden drie medewerkers
aangesproken over hun gedrag. Daarnaast werden enkele interne procedures aangepast of ter herinnering
gebracht.
Verder werden twee vooronderzoeken in het kader van tucht opgestart, telkens lastens één medewerker. Eén van
deze onderzoeken werd geklasseerd zonder gevolg, het andere wordt nog verder gezet in 2019.
Van de felicitaties die wij ontvangen hebben, kunnen geen exacte cijfers worden gegeven. In tegenstelling tot
klachten die ‘officieel’ ter kennis worden gebracht, gebeurt dit met felicitaties zelden of nooit. Burgers of
overheden geven wel meer ‘digitale schouderklopjes’. Mondelinge felicitaties, via sms of sociale media,… zijn
talrijk maar niet allemaal registreerbaar.
Daarom maken we felicitaties wekelijks kenbaar in de rubriek ‘feedback’ tijdens de korpsbriefing.

Ontspanningsactiviteiten
Politiewerk behelst vaak mentaal veeleisende tussenkomsten:
preventief bemiddelen, met precisie repressief optreden, en dit alles
met oog voor nazorg voor het slachtoffer, de dader en de
maatschappij. De wisselende shiften en alertheid voor verbale en
fysieke agressie vragen veel van onze mensen en hun familie.
Vandaar het belang om samen met onze gezinnen van tijd tot tijd de
riem af te leggen en te ontspannen. Als korps proberen we ons steentje
bij te dragen. Zo organiseren we bijvoorbeeld jaarlijks een mosselfeest
en ontvangen we hoog bezoek van de Sint.
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De middelen van politiezone Aarschot

Investeringen in 2018
Aanpassingswerken gebouw
Aankoop bureaumeubilair
Aankoop informaticamateriaal
Aankoop voertuigen
Aankoop uitrusting

Voertuigenpark
13 dienstwagens met politiestriping
4 anonieme wagens
4 motorfietsen
5 fietsen

Specifieke middelen
24/7 onthaal
Eigen cellencomplex
Live-scan
DOJO
Theoriezaal
Serverlokaal
Aanhangwagen met mobiel verkeerspark
ANPR
Tapkamer
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Begroting
Elk jaar stelt de politiezone een begroting op ter goedkeuring aan de politieraad. De begroting is opgesplitst in de
gewone dienst en de buitengewone dienst. De gewone dienst bevat ontvangsten en uitgaven voor gewone
activiteiten die jaarlijks terugkeren, bv. de personeelskosten zoals lonen en de werkingskosten zoals brandstof
voor de voertuigen. De buitengewone dienst omvat uitzonderlijke ontvangsten en uitgaven voor het patrimonium
(investeringen) zoals de aankoop van bureaumeubilair of voertuigen.
POLITIEZONE AARSCHOT - BEGROTING 2018

De middelen van politiezone Aarschot

GEWONE DIENST – UITGAVEN
PERSONEEL

5.325.895,60

WERKINGSKOSTEN

593.115,76

OVERDRACHTEN

87.473,99

SCHULD

310.656,00

TOTAAL GEWONE DIENST UITGAVEN

6.317.141,35

GEWONE DIENST – ONTVANGSTEN
PRESTATIES

13.160

OVERDRACHTEN

6.220.513,80

SCHULD

18.493,56

TOTAAL GEWONE DIENST ONTVANGSTEN

6.252.167,36

BUITENGEWONE DIENST UITGAVEN
INVESTERINGEN

358.012,00

TOTAAL BUITENGEWONE DIENST UITGAVEN

358.012,00

BUITENGEWONE DIENST ONTVANGSTEN
GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN VOOR INVESTERINGEN

358.012,00

TOTAAL BUITENGEWONE DIENST ONTVANGSTEN

196 536,37

In de begroting 2018 werd het algemeen resultaat van de begrotingsrekening van 2017 verwerkt. Het positief
resultaat van 64.973,99 werd geboekt als een terugbetaling gemeentelijke dotatie (gewone dienst uitgaven –
overdrachten). Hierdoor is het geraamd resultaat voor het dienstjaar 2018 gelijk aan -64.973,99. Dit wordt
gecompenseerd door het geraamd resultaat van het vorige jaar.

Overzicht van de investeringen in 2018
In 2018 werd er voor een totaalbedrag van 348.303,02 euro geïnvesteerd:
Aanpassingswerken aan gebouwen (17.379,86 euro):
- 32 lichtarmaturen
- Vernieuwing bestaande installatie en uitbreiding toegangscontrole tot het politiecommissariaat
Aankoop van bureaumeubilair (4.708,78 euro):
- 2 zit-sta bureaus
- 2 rolluikkasten
Aankoop van informaticamateriaal (148.488,05 euro):
- UFED Touch 2 (Mobile Forensics)
- Presentatiescherm vergaderzaal met muurbeugel en click share
Politiezone Aarschot - 5394
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Presentatiescherm refter met muurbeugel
18 lcd-monitors (computerschermen)
1 PC Tower
5 scherm PC’s
5 Microsoft Surface Pro Tabs met toebehoren (o.a. docking station, toetsenbord en adapter)
2 draagbare printers
Overname bestaand camerabewakingssysteem en migratie naar IP
Virtualisatie ISLP-servers, oprichting van een administratief netwerk en voorzien van een mobiel
ISLP-netwerk
- Glasvezel- en coaxverbinding van Telenet tussen PZ Aarschot en PZ Leuven
- Firewalls voor beveiliging van de glasvezel- en coaxverbinding tussen PZ Aarschot en PZ Leuven
- Layer 3 switch voor de routering van de verschillende ISLP subnetten
Aankoop van voertuigen (141.111,51 euro):
- 2 VW Combi’s
Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen (20.509,30 euro):
1 motorfiets
- 1 herenfiets
Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting (16.105,52 euro)
- 3 mobiele radio’s
- Frankeertoestel
- 8 bodycams

De middelen van politiezone Aarschot

-

Wagenpark
Het wagenpark van politiezone Aarschot telt 13 dienstvoertuigen met politiestriping, 4 anonieme voertuigen, 4
motorfietsen en 5 fietsen.

Merk

Type voertuig

Nummerplaat

Inverkeerstelling

Renault

Master

BWF599

15/06/2001

Aantal km’s
81.009

Nissan

Pathfinder

YPJ414

10/04/2008

91.531

Volkswagen

Polo

640AJN

27/03/2009

71.118

Volkswagen

Jetta

RRM421

18/05/2009

154.732

Peugeot

308

ETA431

12/03/2010

108.894

Ford

Transit

009CCZ

1/11/2010

24.882

Honda

ANF125

1MCY737

2/08/2011

3.296

Fiat

Sedici

1CVT956

8/03/2012

74.671

Volkswagen

Transporter

1DVJ172

7/09/2012

185.995

Volkswagen

Transporter

1ECV842

23/10/2012

172.287

Volkswagen

Passat

1ENC157

1/02/2013

46.056

Volvo

V60

1GJP533

26/02/2014

95.443

Volkswagen

Tiguan

1JFH364

3/12/2014

72.376

Volvo

V60

1LTJ680

1/12/2015

46.157

Volkswagen

Transporter

1RVR343

14/03/2017

95.722

Volkswagen

Transporter

1RVR309

14/03/2017

95.175

Volkswagen

Golf

1UFF370

23/04/2018

16.294

Volkswagen

Golf

1UMF974

13/06/2018

6.498

BMW

F850 GS

MATM499

6/09/2018

1.678

BMW

F850 GS

MATM501

6/09/2018

1.900

BMW

F850 GS

MATZ695

21/11/2018

671
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Specifieke middelen
24/7 onthaal
Politiezone Aarschot heeft een onthaal dat elke dag geopend is, ook op feestdagen, en dit 24/24u.

Eigen cellencomplex

De middelen
middelen van
van politiezone
politiezone Aarschot
Aarschot
De

Wij beschikken over een eigen cellencomplex. Naburige zones maken eveneens gebruik van onze cellen om
personen tijdelijk op te sluiten.

Live-scan
Wij hebben een live-scan om vingerafdrukken te nemen: een digitaal toestel om de vingerafdrukken te scannen,
waarna deze in real time vergeleken worden met een centrale databank. Zo achterhalen we (relatief) snel of
iemand een valse naam opgeeft. Het toestel kan ook foto’s nemen.

DOJO
Ons commissariaat heeft een eigen DOJO-zaal die wij gebruiken om training in te geven, zoals technieken om
personen te boeien en te fouilleren, zelfverdedigingstechnieken, enzovoort. Deze zaal is volledig uitgerust met
het nodige trainingsmateriaal. Ook politiezone Hageland maakt van deze zaal gebruik.

Theoriezaal
Wij beschikken in ons gebouw over een grote theoriezaal, die gebruikt wordt voor briefings, vergaderingen of
cursussen.

Serverlokaal
Wij beschikken over een eigen serverlokaal. Samen met een andere politiezone wisselen wij regelmatig onze
back-upbestanden uit om in geval van bv. een brand geen gegevens te verliezen.

Aanhangwagen met mobiel verkeerspark
Onze verkeersdienst beschikt over een aanhangwagen met alle materiaal om een verkeerspark op te stellen.

ANPR
Samen met politiezone Demerdal-DSZ kochten we een aantal jaren geleden een ANPR-camera aan: een mobiele
camera met automatische nummerplaatregistratie. Deze camera is afwisselend bij één van beide korpsen. In onze
zone is de verkeersdienst hoofdzakelijk de gebruiker.
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Tapkamer

De middelen van politiezone Aarschot

De politiezones Aarschot, Demerdal-DSZ en BRT beslisten in 2017 om samen te investeren in een tapkamer.
Gezien de centrale ligging van Aarschot binnen de deelnemende zones, werd deze tapkamer in ons commissariaat
geïnstalleerd.
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De werking van politiezone Aarschot
PLIF-WIC

Onthaal
T
A
A
K
A
C
C
E
N
T
E
N

Interventie

Wijkwerking
MVW

O
G
P
/
O
B
P

MVW

MVW

7 basisfunctionaliteiten
voor een veilige en
leefbare samenleving

MVW

Verkeer

MVW
MVW

Openbare
orde

Lokale
recherche

MVW

Slachtofferbejegening

KORPSLEIDING

Projecten
Afwezigheidstoezicht
Techno-preventief advies
Jeugd- en sociale dienst
MEGA-project
Advies evenementen
Dienst wapens
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Mail (intern en extern)
Jaarverslag
Sharepoint
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Basisfunctionaliteiten

De werking van politiezone Aarschot

De lokale politie heeft als kerntaak om de basispolitiezorg op haar grondgebied te verzekeren met een minimale
dienstverlening. Dit betekent dat wij alle opdrachten van bestuurlijke (handhaving van de openbare orde,
verkeershandhaving,…) en gerechtelijke politie (vaststellingen en onderzoeken) die nodig zijn voor het beheersen
van lokale gebeurtenissen en fenomenen op het grondgebied van de politiezone voor onze rekening nemen.
Deze dienstverlening vertaalt zich in zeven basisfunctionaliteiten die voor alle lokale politiezones vastgelegd zijn:
onthaal, wijkwerking, slachtofferbejegening, interventie, openbare orde, verkeer en lokale opsporing.
Dit betekent niet dat elk van deze functionaliteiten aan een specifieke dienst wordt toegewezen. Elke
medewerker van ons korps moet in principe in de mogelijkheid zijn een bijdrage te leveren aan elke
functionaliteit.

Onthaal
De dienst onthaal is als aanspreekpunt voor burgers die zich aanbieden een belangrijke pijler van de
basispolitiezorg. De onthaalmedewerker zorgt voor de ontvangst van bezoekers, beantwoordt de telefoon, geeft
informatie, verwijst door naar de juiste interne of externe diensten en levert attesten of administratieve
documenten van politionele aard af. Verder akteert hij klachten en aangiften, verzorgt hij de radiocommunicatie
met de ploegen op het terrein en houdt hij toezicht op de personen die in de cel opgesloten zijn.
Het onthaal van de politiezone Aarschot is alle dagen geopend en dit 24/24 uur.

Wijkwerking
Een politiedienst moet zichtbaar, aanspreekbaar en contacteerbaar zijn. De politiezone Aarschot is daarom
opgedeeld in 7 buurten die elk een eigen wijkagent hebben. De wijkagent is het plaatselijke bekende gezicht die
de dagelijkse veiligheidszorg ter harte neemt. Zijn takenpakket zorgt voor een nauw contact met de buurt:
woonstcontroles van nieuwe inschrijvingen, buurtbemiddeling en verkeerstoezicht aan scholen. Voorts gaat de
wijkagent bij mensen aan huis met opdrachten van het parket of van de bestuurlijke overheid. Dat kan gaan van
de afname van een getuigenverklaring tot een aanmaning om een verkeersboete te betalen. Ten slotte zijn
wijkagenten aanwezig bij evenementen zoals kermissen, markten en grote activiteiten in de politiezone.

Slachtofferbejegening
De lokale politie speelt een eerstelijnsrol bij de opvang van slachtoffers van een misdrijf. Een kwalitatieve
slachtofferbejegening is dan ook de taak van elke politieambtenaar. Bij ernstige gebeurtenissen waarbij speciale
begeleiding nodig is, komt een speciaal daartoe opgeleide slachtofferbejegenaar ter plaatse. Onze zone kan
hiervoor beroep doen op 8 politieambtenaren die naast hun gewone taak (wijkwerking, onthaal of interventie)
ook instaan voor de politionele slachtofferbejegening.

Interventie
De afdeling interventie beantwoordt binnen een zo kort mogelijke termijn dringende oproepen waarbij een
politionele tussenkomst ter plaatse noodzakelijk is. De ploegen moeten naast de interventies bijdragen aan een
maximale zichtbaarheid en aanspreekbaarheid op het terrein, om zo het veiligheidsgevoel binnen de zone te
vergroten.
De interventiedienst van politie Aarschot wordt 24/24 uur bemand door een ploeg van 2 politiemensen.
Daarnaast worden op drukke tijdstippen ook piekploegen ingezet gedurende 56 uren per week. Naast de
interventie- en de piekploeg worden bij voorziene evenementen extra ploegen algemeen toezicht ingezet, zodat
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de interventiecapaciteit uitgebreid wordt in functie van de te verwachten interventies. Verder zijn er dagelijks
bijkomende verkeersploegen die de interventieploeg ondersteunen en voor zover mogelijk de
verkeersgerelateerde zaken afwerken.
Verschillende interventiemedewerkers hebben daarnaast ook bepaalde taakaccenten: jeugd- en sociale dienst,
lokaal informatiekruispunt, diefstallen in gebouwen, kinderverhoor, dierenwelzijn, enzoverder.

De werking van politiezone Aarschot

Openbare orde
De handhaving van de openbare orde bestaat in het vrijwaren en, indien nodig, herstellen van de openbare rust,
veiligheid en gezondheid. Hierbij gaat het om gebeurtenissen die op lokaal vlak de openbare orde kunnen
verstoren en waarvan het goede verloop een politieaanwezigheid vereist, bv. markten of kermissen.
Ook kunnen politiezones aan elkaar steun geven bij bv. sportevenementen, muziekfestivals, enz. (HYCAP A). Voor
deze evenementen zetten we de operationele leden uit alle diensten van ons korps in.
Daarnaast hebben tien leden van de zone een specifieke opleiding gevolgd om ingezet te worden tijdens
grootschalige evenementen of gebeurtenissen, zoals manifestaties of rellen (HYCAP B).
De bestuurlijk directeur-coördinator solliciteert onze zone om personeel HYCAP te leveren. Elke politiezone krijgt
hiervoor een bepaalde kredietlijn toegewezen. De kredietlijn van 2018 voor de politiezone Aarschot bedraagt
1.313 uur. Op 31 december 2018 hadden wij 81,93% van onze kredietlijn gebruikt.

Verkeer
De verkeersdienst staat in voor de verkeerstaken die nodig zijn voor het beheren van de lokale verkeersveiligheid,
de strijd tegen verkeersinbreuken en de bijdrage tot het vlot verkeer op het grondgebied van de zone. Taken van
deze dienst zijn verkeers- en snelheidscontroles, verkeersregeling, begeleidingen, controle van de signalisatie bij
werken en omleidingen, enzovoort.

Lokale recherche
De lokale recherche verleent gespecialiseerde steun aan alle andere diensten van het korps. Daarnaast start deze
dienst op eigen initiatief de nodige opsporingsonderzoeken met als doel bewijzen te verzamelen om de daders
van misdrijven te identificeren en voor te leiden bij de gerechtelijke autoriteiten. Verder kunnen zij ook
opdrachten krijgen van deze autoriteiten, zijnde het parket of de onderzoeksrechter.

Gepresteerde uren per functionaliteit
Per functionaliteit werden volgende uren gepresteerd (de uren van 2017 worden tussen haakjes vermeld):

Onthaal
Interventie (interventie- en
piekploeg)
Interventie (andere)
Wijkwerking
Verkeer
Openbare orde
Recherche
Politiezone Aarschot - 5394

totaal gepresteerde uren
11.074 (11.154)
24.091 (23.919)

weekenduren
2.808 (2.810)
7.270 (7.198)

Nachturen (19u-06u)
4.020 (4.023)
9.081 (13.067)

15.347 (14.358)
10.574 (12.443)
6.912 (6.431)
2.400 (1.844)
12.078 (11.944)

742 (1.273)
627 (931)
825 (735)
1.312 (1.345)
1.845 (1.695)

842 (912)
385 (393)
948 (595)
412 (590)
2.101 (2.164)
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‘Interventie (andere)’ omvat bv. acties, schrijfwerk, dienstplanning, APO’s, slachtofferbejegening,…
‘Openbare orde’ omvat zowel de lokale als bovenlokale ordediensten.

Dienstplanning

De werking van politiezone Aarschot

De medewerkers op het terrein kunnen steeds rekenen op de ondersteuning van een officier van gerechtelijke
politie (OGP) en van een officier van bestuurlijke politie (OBP), die permanent terugroepbaar zijn. Zij vervullen
een ondersteunende en coördinerende rol indien zich een feit heeft voorgedaan.
Een medewerker van de recherchedienst is ook steeds beschikbaar voor vaststellingen bij belangrijke
gerechtelijke feiten.
Daarnaast is er steeds een medewerker terugroepbaar om gespecialiseerde slachtofferhulp te bieden of om
indien nodig slechtnieuwsmeldingen over te brengen.

Projecten
Afwezigheidstoezicht
Burgers die op vakantie gaan of langere tijd afwezig zijn, kunnen vragen dat de politie een extra oogje in het zeil
houdt op de verlaten woning. Men kan deze aanvraag online doen via Police-on-Web, door een formulier
ingevuld binnen te brengen in het commissariaat, of door de afwezigheid te melden aan het onthaal. De
aanvragers krijgen achteraf steeds feedback per brief.
In 2018 waren er 170 aanvragen voor afwezigheidstoezicht, ongeveer hetzelfde aantal als het jaar ervoor (172).

Techno-preventief advies
Alle nieuwe inwoners van onze politiezone en slachtoffers van een diefstal krijgen het voorstel om technopreventief advies te ontvangen van een gebrevetteerde diefstalpreventieadviseur. Via het infoblad van de stad,
de website en de sociale media worden daarnaast alle burgers over dit initiatief geïnformeerd en kunnen ook zij
advies vragen. Men kan deze aanvraag online doen via Police-on-Web of door een formulier in te vullen in ons
commissariaat.
Naast de diefstalpreventieadviseur van stad Aarschot geven ook 2 medewerkers (1 agent en 1 inspecteur) van
onze zone adviezen. In 2018 werden 21 techno-preventieve adviezen gegeven, in 2017 12 (wegens langdurige
afwezigheid van de diefstalpreventieadviseur kon er aan een heel aantal aanvragen niet voldaan worden, nadien
werden 2 medewerkers van onze zone opgeleid) en in 2016 26.

Jeugd- en sociale dienst
De politiezone Aarschot heeft geen aparte ‘jeugd- en sociale dienst’ (JSD), maar een hoofdinspecteur van
interventie heeft JSD als taakaccent. Verschillende leden van interventie die zich hiervoor hebben opgegeven,
worden op regelmatige basis ingezet om dossiers van deze dienst te behandelen. Het gaat dan voornamelijk om
dossiers inzake problemen binnen het gezin, of strafbare feiten gepleegd door jongeren of waarvan jongeren het
slachtoffer zijn.
Per semester is er minstens één contact tussen de JSD en de scholen, waarbij werkafspraken worden gemaakt.
Verschillende organisaties beginnen ook meer en meer de JSD uit te nodigen op hun vergaderingen, bv.
Actiegroep Flankerend Onderwijsbeleid, de Onderwijsraad, Kind en Jeugdvriendelijke Stad, enzovoort.
Daarnaast is een medewerkster van de JSD ook kinderverhoorder en wordt zij ingezet in de beurtrol
“permanentie kinderverhoorder” van arrondissement Leuven.
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Een opvallende trend is dat de kantschriften in verband met jeugddossiers steeds uitgebreider worden. Dikwijls
wordt door het parket een opvolging van het gezin voor een periode van een aantal maanden gevraagd.
Daarnaast moet JSD vaak samen met gezin een afspraak maken bij een hulpverleningsorganisatie en controleren
of het gezin in de hulpverlening stapt.

De
Demiddelen
werking van
van politiezone
politiezone Aarschot
Aarschot
De
werking

MEGA-project
MEGA staat voor Mijn Eigen Goed Antwoord en is een
drugspreventieproject voor leerlingen van het zesde leerjaar. Het
project omvat echter meer dan enkel drugspreventie. Onder andere
pesten, racisme, agressie, geweld, misbruik van allerlei genotmiddelen,
burgerzin, verantwoordelijkheidszin en het maken van gezonde keuzes
komen hierbij ook aan bod.
Via rollenspelen leren de leerlingen sociale vaardigheden zodat ze
weerbaarder worden en leren ‘neen’ zeggen tegen zaken die hen
verkeerd lijken. Het lessenpakket bestaat uit 10 lessen waarvan er 3
door politieagenten worden gegeven, 1 door een medewerker van het
CLB en de rest door de leerkrachten.
De afsluiting van het project en beloning voor de leerlingen is een
MEGA-fuif met een DJ, met als doel de leerlingen te laten inzien dat
men ook plezier kan maken zonder alcohol of drugs te gebruiken.
Tijdens het schooljaar 2017-2018 werden alle zesde klassen van alle
Aarschotse basisscholen bereikt.

Advies evenementen
Aarschot kent talrijke evenementen. Elk evenement heeft een impact op verschillende groepen van mensen: de
organisatoren, de deelnemers, de bezoekers, de bewoners langs het parcours, maar ook op de toevallige
passanten en de andere weggebruikers. Voor elk van hen zijn er specifieke aandachtspunten maar er is één
gemeenschappelijk: het evenement is geen vrijgeleide voor het verstoren van de openbare orde, het maken van
overtredingen, noch het plegen van andere misdrijven.
Tijdens de voorbereiding van de evenementen proberen wij betrokken te worden en hebben wij in het bijzonder
aandacht voor:
het responsabiliseren van de organisatoren: zij moeten zelf voldoende inspanningen leveren om hun
activiteit vlot en veilig te laten verlopen, en om de impact ervan op derden zo klein mogelijk te houden.
het responsabiliseren van de stadsdiensten die op één of andere manier steun verlenen aan de
organisatoren.
de bijzondere veiligheidsaspecten.
de naleving van de regelgevingen.
de impact op de verkeersafwikkeling.
Tijdens heel wat van deze evenementen leveren wij een belangrijke bijdrage om het verloop in goede banen te
leiden. Wij richten ons hierbij op het verkeers- en parkeergebeuren, het vrijhouden van evacuatiewegen en het
toezicht op het gedrag van de deelnemers zowel binnen als buiten de evenementenzone.
De belangrijkste evenementen in Aarschot die jaarlijks terugkeren zijn onder andere de carnavalstoet, het
driedaags gratis muziekfestival Fun Days, de Sint-Rochuskaarsjesverlichting op 15 augustus, het kermisvuurwerk,
het winterfeest,…
In 2018 kenden wij geen grote ongevallen noch calamiteiten naar aanleiding van de honderden evenementen.

Politiezone Aarschot - 5394

23

Jaarverslag

2018

De werking van politiezone Aarschot

Dienst wapens
Sinds 9 juni 2006 is de nieuwe wapenwet van kracht. De provinciegouverneur is bevoegd voor het verlenen van
wapenvergunningen en –erkenningen. De lokale politie heeft hierin een controlerende en adviserende functie.
De opvolging van de wapenwetgeving is een complexe activiteit die in onze zone aan een hoofdinspecteur werd
toevertrouwd. Deze behandelt de dossiers voor het verlengen of aanvragen van een wapenvergunning. Daarnaast
behandelt hij ook de aanvragen voor een wapendrachtvergunning. Speciale aandacht vergen de
wapenverzamelaars en wapenhandelaars. Zo wordt gecontroleerd of zij de vereiste registers bijhouden en of ze
voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden voor het opslaan, bewaren en verzamelen van vuurwapens.
In totaal behandelde de dienst wapens in 2018 286 dossiers, tegenover 183 in 2017, 187 in 2016 en 175 in 2015:
256 dossiers betreffende controles, advies, afleveren vergunningen, ...
14 pv’s voor gerechtelijke inbeslagname wapens in het kader van de wapenwetgeving, waarbij in totaal
19 wapens in beslag genomen werden
15 wapens werden in het kader van de amnestieperiode 2018 binnengeleverd
14 kantschriften voor o.a. moraliteitsonderzoeken, navolgende onderzoeken, advies inzake beroep tegen
negatieve beslissingen, ...
2 pv’s voor het verlies van wapens
ingeleverde munitie: ophaling door DOVO, geen PV nodig
De verhoging van het aantal dossiers werd voornamelijk veroorzaakt door de amnestieperiode van 2018,
waarvoor 62 dossiers werden opgesteld.

Communicatie
Het is vanzelfsprekend dat de mondelinge communicatie de belangrijkste blijft: met de burger in de straat, met de
collega’s op het bureel of met de magistraat aan de telefoon of tijdens een vergadering zijn maar enkele van de
talrijke voorbeelden.
Daarnaast gebruikt ons korps enkele specifieke communicatietools waarvan de belangrijkste hieronder besproken
worden.

Website
Politiezone Aarschot heeft in de loop van 2018 een nieuwe website in gebruik genomen, welke een veel
modernere look heeft en veel gebruiksvriendelijker is dan de vorige versie.

Mail
We krijgen dagelijks verschillende vragen, mededelingen en info allerhande vanwege externe instanties en
burgers toegestuurd. Dit gebeurt op ons algemeen e-mailadres PZ.Aarschot@police.belgium.eu. Alle
medewerkers van de zone hebben een persoonlijk mailadres met de extensie ‘@police.belgium.eu’, en er zijn
enkele functionele mailboxen voor de verschillende diensten binnen ons korps.
Via het mailsysteem worden de personeelsleden ook intern op de hoogte gehouden van belangrijke
korpsmededelingen, opleidingen, dossiers, en dergelijke.

Jaarverslag
Er wordt jaarlijks een jaarverslag opgesteld en digitaal ter beschikking gesteld.
Dit is het derde jaar dat CP Evie Claes, beleidsofficier van de politiezone Aarschot, het jaarverslag opstelt. Het
verslag wordt tijdens het jaar regelmatig aangevuld om het zo als een echt beleidsdocument te hanteren.
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Sharepoint
Sharepoint is een gemeenschappelijk platform in samenhang met de nieuwe mailadressen ‘@police.belgium.eu’.
Hierop vinden medewerkers allerhande info terug, zoals omzendbrieven, checklists, aanvraagformulieren,
belangrijke telefoonnummers, dienstroosters, permanentielijsten, enzoverder.
Het is tevens mogelijk de Sharepoint-sites van andere diensten te consulteren. Zo hebben alle operationele
medewerkers toegang tot de site van AIK Leuven, en werden specifieke toegangen verleend aan personeelsleden
die deelnemen aan bepaalde werkgroepen.

De werking van politiezone Aarschot

Sociale media
Politiezone Aarschot startte halfweg 2016 met een eigen
Facebook- en Twitter-pagina, en we durven te stellen dat deze
een succes zijn.
Op 31/12/2018 telden we 6.259 volgers op Facebook. Een jaar
eerder waren dit er 4.876, en eind 2016 iets meer dan 2000.
Ook het aantal volgers op Twitter kende een jaarlijkse stijging:
733 op 31/12/2018 tegenover 619 op 31/12/2017 en iets meer
dan 300 eind 2016.
Heel wat burgers stellen via onze sociale mediakanalen
regelmatig vragen of geven nuttige informatie via privéberichten. De vier sociale mediabeheerders beantwoorden elk
van deze berichten zelf of spelen ze door aan collega’s die een
antwoord kunnen verschaffen.
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De resultaten van politiezone Aarschot

Algemene werking

Administratie

9.534 meldingen
8.107 interventies
64 gerechtelijke aanhoudingen
106 bestuurlijke aanhoudingen

1.658 kantschriften
147 RIR’s
35 DOS
14.852 pv’s

Opvallende stijgers:
Criminaliteit: 1.731 feiten

Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit
Drugsinbreuken

Top 3:
Diefstal en afpersing: 29%
Drugs: 16%
Beschadiging van eigendom: 10%

Opvallende dalers:
Woninginbraken
Fietsdiefstallen

Actieplannen
Jeugdcriminaliteit

Drugsproblematiek

Diefstallen in gebouwen

132 onderzoeken

227 pv’s gebruik/bezit
18 pv’s verkoop
69 RIR’s

117 feiten
48% pogingen
52% effectieve inbraken

Verkeersonveiligheid
210 VKO SS
87 VKO LL
42 rijbewijzen ingetrokken van dronken
bestuurders
36 positieve speekseltesten
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Meldingen

De resultaten van politiezone Aarschot

Alle binnenkomende oproepen, klachten of aangiften - ongeacht of deze nu telefonisch, via de 101/112 of
mondeling in ons onthaal gebeuren - worden geregistreerd in de module “meldingen”.
In 2018 registreerden we 9.534 meldingen (9.374 in 2017 en 7.942 in 2016). Hiervan waren er 238 stomme of
nodeloze oproepen (262 in 2017) en 1.467 aangevraagde controles (1.492 in 2017).
De andere 5 meest voorkomende meldingen in 2018 waren:
1) Verkeersongeval stoffelijke schade: 560 (5,9%), waarvan 139 met vluchtmisdrijf (ongeveer 1/4 van het
totale aantal gemelde verkeersongevallen met stoffelijke schade!)
2) Verdacht(e) persoon/voertuig/gedragingen: 530 (5,6%)
3) Geluidshinder/nachtlawaai: 404 (4,2%)
4) Loslopende/onbeheerde dieren: 369 (3,9%)
5) Moeilijkheden met (dronken) personen: 335 (3,5%)
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het hier gaat om de aard van het feit zoals het ter kennis komt aan de
operator. Dit kan verschillend zijn van de uiteindelijke kwalificatie van de gebeurtenis (bv. een ter kennis gebracht
verkeersongeval stoffelijke schade blijkt uiteindelijk een verkeersongeval met gekwetsten te zijn). Bovendien
kunnen voor één feit verschillende meldingen binnenkomen.

Interventies
Een interventie is een politietussenkomst op het terrein.
In totaal voerden we in 2018 8.107 interventies uit (7.776 in 2017 en 6.695 in 2016). Hiervan waren er 242 naar
aanleiding van een stomme of nodeloze oproep (261 in 2017), en 1.465 waren aangevraagde controles (1.396 in
2017).
De andere 5 meest voorkomende interventies in 2018 waren:
1) Verkeersongeval stoffelijke schade: 441 (5,4%)
2) Verdacht(e) persoon/voertuig/gedragingen: 433 (5,3%)
3) Geluidshinder/nachtlawaai: 363 (4,5%)
4) Loslopende/onbeheerde dieren:353 (4,4%)
5) Moeilijkheden met (dronken) personen: 278 (3,4%)

Aanhoudingen
Gerechtelijke aanhoudingen
De doorganscellen van ons commissariaat dienen voor de tijdelijke opsluiting van personen in afwachting van hun
verhoor, hun voorleiding of hun eigenlijke opsluiting in een gevangenis. Dit zijn de gerechtelijke aanhoudingen.
In 2018 telden we er 64, in 2017 50 en in 2016 64.

Bestuurlijke aanhoudingen
Bestuurlijke opsluitingen zijn er voornamelijk om personen tijdelijk in bescherming te nemen tegen zichzelf ofwel
om de maatschappij te beschermen. Het gaat hierbij vooral om dronken personen, personen onder invloed van
drugs, maar ook om personen die hun identiteit niet kunnen bewijzen.
In totaal waren er in 2018 106 bestuurlijke aanhoudingen, tegenover 117 in 2017 en 77 in 2016.
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Kantschriften
Kantschriften zijn opdrachten van het parket.
In 2018 hebben wij 1.658 kantschriften ontvangen. In 2017 waren dat er 1.505, in 2016 1.568.

De resultaten van politiezone Aarschot

Informatierapporten
Informatierapporten (RIR) bevatten gegevens die niet onmiddellijk aanleiding kunnen geven tot het opstellen van
een volwaardig proces-verbaal, maar toch interessante informatie vermelden voor latere onderzoeken. Terwijl in
een proces-verbaal concrete informatie staat, bevat een RIR niet-concrete informatie: het misdrijf is nog niet
bewezen en/of niet in tijd of ruimte gelokaliseerd.
In 2018 werden in onze politiezone 147 RIR’s opgesteld. In 2017 waren dit er 132, in 2016 140.
De meeste gingen over drugs, verdachte handelingen en prostitutie/houden van een ontuchthuis.

Fiche signalering van een dossier (DOS)
Met een DOS wordt aangekondigd dat een bepaalde politiedienst met een onderzoek bezig is.
In 2018 stelden we er 35 op, in 2017 33 en in 2016 37. Hierbij moeten we opmerken dat niet voor alle
onderzoeken een DOS opgesteld werd. De meeste DOS’en gaan over schijnhuwelijken, diefstal en drugs.

Processen-verbaal
Een feit kan aanleiding geven tot één of meer processen-verbaal. Het aantal feiten opgenomen in aanvankelijke
processen-verbaal laat toe om een relatief goed beeld te krijgen van criminaliteitsfenomenen. De feiten hebben
enkel betrekking op de feiten die ons ter kennis kwamen met voldoende elementen om een proces-verbaal op te
stellen. In 2018 stelden we in totaal 14.852 aanvankelijke processen-verbaal op (8.836 in 2017 en 7.771 in 2016).
Naargelang het vastgestelde feit kan men een onderscheid maken in het soort proces-verbaal dat moet worden
opgemaakt:
- GAS: Gemeentelijk Administratieve Sanctie
- PV: Proces-Verbaal (afkorting gebruikt voor een gewoon proces-verbaal dat aan het parket wordt
overgemaakt).
- VPV: Vereenvoudigd Proces-Verbaal. Van deze pv’s krijgt het parket in principe enkel een listing.
- APO: Ambtshalve Politioneel Onderzoek. Voor een specifieke lijst van feiten moet het onderzoek volledig
afgesloten zijn voor het aan het parket wordt overgemaakt. Om het onderzoek te vervolledigen schrijven
we vaak zelf opdrachten uit voor andere lokale politiediensten. De parketmagistraat kan bijgevolg
meteen een eindbeslissing nemen.
Voor 2018 geeft dit het volgende overzicht voor het aantal aanvankelijk opgestelde processen-verbaal per soort:
GAS: 43 (77 in 2017 en 78 in 2016)
PV: 1.430 (1.162 in 2017 en 882 in 2016)
VPV: 1.633 (1.859 in 2017 en 1.738 in 2016)
APO: 975 (959 in 2017 en 951 in 2016)
Daarnaast werden 10.771 onmiddellijke inningen opgesteld (4.618 in 2017 en 4.094 in 2016).
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Criminaliteitscijfers

De resultaten van politiezone Aarschot

Volgende tabel geeft een algemeen overzicht van de geregistreerde criminaliteit5 binnen de politiezone voor de
laatste 3 jaar.

Bij het totaal aantal feiten moet opgemerkt worden dat er hier nog een honderdtal zullen bijkomen naarmate er
meer gegevens uit 2018 verwerkt worden in de statistieken. Zo werd in het jaarverslag van 2017 een totaal van
1.631 feiten vermeld, terwijl de cijfers van 2017 nu 1.770 feiten weergeven.
Voor volgende fenomenen werd een opmerkelijke daling of stijging van het aantal feiten vastgesteld:
Fietsdiefstallen: Tot 2017 steeg het aantal fietsdiefstallen jaarlijks. In 2015 registreerden we ‘nog maar’
86 feiten. In 2016 was er een aanzienlijke toename tot 120 feiten. In 2017 is dat aantal verder gestegen
naar 153 feiten. De meeste van deze diefstallen vonden plaats in de stationsomgeving. Stad Aarschot
besliste daarop om in 2018 een tiental camera’s aan te kopen om in de stationsomgeving te plaatsen.
Daarnaast hebben wij enkele acties in burger georganiseerd om fietsdieven op heterdaad proberen te

5

Bron: FPF/DGR/DRI - criminaliteitsbarometer
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betrappen, en patrouilleerden wij dagelijks in het station. Dit heeft ertoe geleid dat in 2018 het aantal
fietsdiefstallen gedaald is naar 128 feiten.
Drugsinbreuken: Het aantal feiten was al opmerkelijk gestegen van een 150-tal feiten in 2014 en 2015,
naar 225 feiten in 2016. In 2017 werden 266 drugsinbreuken vastgesteld, en in 2018 steeg dit aantal
verder naar 278 feiten. 250 hiervan betreffen drugsbezit. De aanpak van de drugsproblematiek wordt
verderop besproken bij de actieplannen.
Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit: de voorbije jaren kende deze categorie een continue stijging.
In 2016 bedroeg het totale aantal feiten 122, in 2017 139 en in 2018 155. De stijging van de feiten werd
vooral veroorzaakt door de stijging van de subcategorie ‘slagen en/of verwondingen’ (111 in 2016, 129 in
2017 en 141 in 2018), waarbij voornamelijk de slagen en/of verwondingen gepleegd binnen de familie
stijgen.
Woninginbraken: Net zoals de voorgaande jaren daalde het aantal woninginbraken. In 2014 bedroeg dit
aantal nog 104. In 2015 en 2016 daalde het aantal woninginbraken naar respectievelijk 95 en 85 feiten.
In 2017 werden er 69 feiten geregistreerd en in 2018 56. Gekoppeld hieraan daalde ook het aantal
diefstallen in gebouwen (zie verder bij de bespreking van de actieplannen).

Enkele markante resultaten en dossiers
Op donderdagochtend 25 oktober konden wij dankzij alerte bewoners uit Gelrode drie mannen
oppakken. De drie, een Mexicaan van 32 jaar en twee Colombianen van 38 en 33 jaar, werden verdacht
van een inbraakpoging in een woning in de Kerkvoetweg en van een inbraak in Holsbeek. De mannen, die
illegaal in België verbleven, werden aangehouden. Een Colombiaan van 26 jaar die even voordien
gecontroleerd werd in een wagen met Franse nummerplaten en die achteraf aan de bende kon gelinkt
worden, staat intussen internationaal geseind. De verdachten werden ook in verdenking gesteld van een
inbraak in Holsbeek op 25 oktober en van bendevorming.
Op 12 oktober werd een drugactie georganiseerd waarbij bezoekers van een fuif in de Stadsfeestzaal
gecontroleerd werden op drugsbezit. Tijdens deze actie, waarbij drugshonden werden ingezet, werden
50 personen (waarvan 1 minderjarige) betrapt met drugs op zak en 2 met een verboden wapen. Die
avond werd er 5.500 euro geïnd aan onmiddellijke schikkingen via de LOS-procedure (zie verder voor
meer uitleg).
Een vechtpartij aan het station van Aarschot op 26 augustus, haalde de nationale pers. Twee vrouwen en
één man belaagden een minderjarige jongen die op de trein naar Leuven stond te wachten. De man gaf
hem een duw en één van de vrouwen maakte een racistische opmerking. Ze bleven de 15-jarige jongen
verbaal en fysiek uitdagen en er ontstond een gevecht waarbij de man de jongen op de sporen duwde.
Het gevecht ging verder op de sporen en ook de vrouwen mengden zich in de debatten. De drie
aanvallers werden geïdentificeerd dankzij een filmpje dat de zus van het slachtoffer maakte van de
feiten. We konden de drie belagers kort na de feiten oppakken. De man werd aangehouden, de twee
vrouwen werden vrijgelaten onder voorwaarden.
In de nacht van 2 op 3 oktober kregen wij een melding over een kindje van 7 maanden dat uit zijn bedje
verdwenen was. Er werd contact opgenomen met de Cel Verdwijningen van de federale politie en er
werd een speurhond ter plaatse gevraagd. Dankzij de speurhond werd het kindje snel terugvonden,
gewikkeld in een dekentje in de berm op enkele honderden meters van de woning. De ouders werden
gearresteerd voor de duur van het onderzoek.
In de nacht van zaterdag op zondag 2 december werd een 30-jarige man uit Glabbeek gedood bij een
steekpartij in de Diestsestraat in Aarschot. De verdachten, een 28-jarige man en een 25-jarige vrouw,
vluchtten weg van de plaats van de feiten. De mannelijke verdachte werd enkele uren later door een
verkeersploeg aangetroffen, de vrouwelijke verdachte werd de volgende ochtend opgepakt. Beiden
werden aangehouden.
Enkele van deze feiten konden dankzij een korpsbrede inzet en teamwork van medewerkers uit verschillende
diensten, snel opgelost worden of mooie resultaten opleveren.
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Resultaten actieplannen
Verkeersonveiligheid
Hierna de evolutie van het aantal in de politiezone vastgestelde verkeersongevallen en gewonden6:

De resultaten van politiezone Aarschot

Ongevallen met stoffelijke schade
Ongevallen met lichamelijk letsel
Ongevallen met doden
Aantal zwaar gewonden
Aantal licht gewonden

2015
226
111
2
16
137

2016
220
103
2
9
122

2017
186
94
2
6
122

2018
210
87
1
9
103

Als we de cijfers van het aantal ongevallen met lichamelijk letsel vergelijken over de jaren heen, is er geen
opmerkelijke daling of stijging vast te stellen (en dit ondanks de stijging van de verkeersdrukte): in 2011 bedroeg
het aantal 122, in 2006 118.
Bij 10 (11,5%) van de 87 ongevallen met lichamelijk letsel, was één van de bestuurders onder invloed van alcohol,
en bij één ongeval (1,2%) onder invloed van drugs. Bij 16 (18,4%) van deze ongevallen nam het aanrijdende
voertuig de vlucht.
Meerdere controledispositieven vonden plaats om bestuurders bewust te maken over hun rijgedrag. Telefoneren
achter het stuur, het niet-dragen van de gordel en overdreven snelheid bleven belangrijke werkpunten en
leverden volgende vaststellingen op:
Overdreven snelheid (inclusief negeren rood licht): 8.986 vaststellingen (3.621 in 2017 en 2.723 in 2016)
GSM-gebruik achter het stuur: 226 vaststellingen (231 in 2017 en 251 in 2016)
Het niet dragen van de veiligheidsgordel of niet gebruik maken van een kinderzitje: 25 vaststellingen (66
in 2017 en 144 in 2016)
Verder werden in 2018 1.261 overtredingen inzake onveilig en hinderlijk parkeren vastgesteld. In 2017 waren dit
er 436, in 2016 213. Een reden voor deze stijging is dat er vroeger vaker eerst een waarschuwing werd gegeven en
dan pas geverbaliseerd. Indien de verbodsborden tijdig zijn geplaatst wordt er nu vaker onmiddellijk een pv
opgesteld.
Daarnaast bleef rijden onder invloed van alcohol of drugs een belangrijk thema tijdens verkeersacties. De
resultaten van deze controles zijn in onderstaande tabel weergegeven:

Aantal gecontroleerde voertuigen
Aantal ademtesten
Totaal
A
P
OIRB

2017
13.306
968
92
77
17

2018
20.629
761
102
105
13

Vooraleer een bestuurder aan een ademtest te onderwerpen, worden bij gerichte alcoholcontroles meer en meer
samplings uitgevoerd. Indien het samplingtoestel aanduidt dat er een alcoholgeur in het voertuig aanwezig is,
dient er een normale ademtest te volgen.
Bovendien kijken we tijdens deze acties ook naar de uiterlijke tekenen van de bestuurders die al dan niet kunnen
wijzen op het sturen onder invloed van verdovende middelen. Indien de agent van mening is dat dergelijke
tekenen aanwezig zijn, neemt hij van de bestuurder een speekseltest af.

6

Bron: FPF/DGR/DRI/BIPOL - verkeersbarometer
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Naast de controleacties worden er ook ademtesten afgenomen bij bv. een verkeersongeval, in geval van
opmerkelijk rijgedrag, enzovoort.
In 2018 hebben 106 bestuurders ‘A’ geblazen (96 in 2017), waarvan 102 tijdens acties. 132 bliezen ‘P’ (121 in
2017), waarvan 105 tijdens een gerichte actie werden betrapt. Dat maakt dat tijdens gerichte acties 1,3% van het
totale aantal gecontroleerde bestuurders dronken achter het stuur zat. Het voorbije jaar trokken we in totaal 42
rijbewijzen in (34 in 2017), waarvan 13 tijdens gerichte acties.
36 bestuurders legden een positieve speekseltest af (35 in 2017), waarvan 17 tijdens acties.

De resultaten van politiezone Aarschot

Jeugdcriminaliteit
Het actieplan jeugd werd opgebouwd rond volgende thema’s:
• Schoolverzuim
• Jeugd als slachtoffer en als dader
• Minderjarigen en omgaan met alcohol en drugs
Het voorbije jaar werden er 132 onderzoeken gevoerd in het kader van de jeugd- en sociale wetgeving. In 2017
waren dit er 140, in 2016 118. Hiervan werden 28 nieuwe dossier geopend voor een ‘verontrustende
opvoedingssituatie’. Naast deze 132 JSD-dossiers werden ook 68 dossiers intra-familiaal geweld (IFG) opgestart.
Aangezien sinds de invoering van het nieuwe jeugddecreet de problematiek met betrekking tot het spijbelen van
justitie overgeheveld werd naar het CLB, werden er geen arrondissementele spijbelacties meer georganiseerd.
Het is immers aan de scholen om in samenwerking met de CLB’s de problemen met spijbelaars zelf aan te pakken.
Enkel in geval van pertinente onwil tot medewerking van de ouders of bij onbereikbaarheid van de leerling en
ouders, kan het jeugdparket nog tussenkomen. In dit kader werden 2 dossiers geopend.
Verder werden in 2018 9 anti-alcohol/drugsacties gericht op schoolgaande minderjarigen uitgevoerd door onze
medewerkers. Er werden ook 4 acties gehouden in het kader van de einde-examenperiode (eveneens 4 in 2017).
Net als voor 2016 en 2017 merken we ook voor 2018 dat de kantschriften ‘JSD’ niet enkel toenemen in aantal,
maar ook steeds uitgebreider worden. Ook het audiovisueel verhoor van minderjarigen zit in de lift.

Drugproblematiek
Onze medewerkers concentreerden zich bij de preventieve acties rond drugs voornamelijk op de schoolomgeving
en het uitgangsleven. Bepaalde fuiven werden zeer kort opgevolgd.
Specifiek naar minderjarigen toe, werden in 2018 4 drugscontroles georganiseerd binnen scholen met bijstand
van een actieve en passieve drughond van de federale politie (eveneens 4 in 2017). Deze controles gebeurden
steeds op aanvraag van de scholen zelf. Daarnaast werden 9 acties uitgevoerd gericht op de schoolgaande jeugd.
Hierbij moeten we opmerken dat hoe meer toezicht en controle de politie doet, hoe hoger de cijfers van
druggerelateerde vaststellingen zijn.
In 2018 werden 227 aanvankelijke pv’s opgesteld inzake gebruik/bezit van drugs, tegenover 235 in 217, 175 in
2016 en 122 in 2015. Hiervan waren er 22 lastens minderjarigen (29 in 2017).
Van deze 227 pv’s waren er 83 afkomstig van controles tijdens het Aftrsun-festival (47 in 2017, in 2016 waren dit
er een 70-tal). Daarnaast werden 82 pv’s opgesteld in het kader van de LOS-procedure (Lik Op Stuk), toegepast
tijdens 4 grote fuiven die doorgingen in de Stadsfeestzaal. De LOS-procedure wordt toegepast in het kader van
drugbezit voor eigen gebruik bij meerderjarigen. Afhankelijk van de hoeveelheid drugs die ze op zak hebben,
dienen ze op het ogenblik van de vaststelling van de feiten onmiddellijk het bedrag over te schrijven via een
betaalterminal, of kunnen ze er voor kiezen om het bedrag binnen de maand via overschrijving te storten. Op
deze manier vermindert het gevoel van straffeloosheid, aangezien er een absolute nultolerantie geldt (LOS wordt
immers ook toegepast bij het bezit van minder dan 3 gram cannabis).
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Er werden 18 aanvankelijke processen-verbaal opgesteld inzake drugverkoop, waarvan 5 lastens minderjarigen.
In 2017 waren er dit 17, waarvan 6 lastens minderjarigen.
Verder werden 4 aanvankelijke pv’s opgesteld voor fabricatie/teelt van drugs (8 in 2017).
In 2018 werden 69 informatierapporten inzake drugs opgesteld (61 in 2017). 52 hiervan gingen over
drugsverkoop (40 in 2017).

Zware diefstallen in gebouwen

De
resultaten
van
politiezone
Aarschot
De
Deresultaten
resultatenvan
vanpolitiezone
politiezoneAarschot
Aarschot

In 2018 werden in totaal 117 feiten van zware diefstallen in gebouwen vastgesteld (136 in 2017). Na een statusquo in 2017, is het cijfer van 2018 een verdere daling ten opzichte van de voorgaande jaren.

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Aantal diefstallen in gebouwen
196
193
171
166
149
135
136
117

Van deze 117 feiten werden er 69 feiten gepleegd in woningen/hoofdverblijfplaatsen. 48 feiten werden gepleegd
in andere gebouwen.
61 feiten (52%) waren effectieve diefstallen. De overige 56 feiten (48%) waren pogingen tot diefstal. In 2017
bedroeg de verhouding effectieve diefstallen versus pogingen: 58% versus 42%.
Wanneer men het aantal inbraken vergelijkt met het aantal woongelegenheden, kan men de risicograad van een
gemeente of stad bepalen. De gemiddelde risicograad voor het arrondissement Leuven bedroeg in 2018 75,01.
De risicograad van Aarschot was in 2018 53,57, waarmee we de 23e plaats op 30 steden bekleden (hoe lager de
graad, hoe minder risico op inbraken).

Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme
In 2017 werd een lokale beeldvorming opgesteld rond dit fenomeen, die eind 2018 geüpdatet werd. Hieruit blijkt
dat binnen Aarschot geen gemeenschappen of groepen van individuen aanwezig zijn met risico op radicalisering
en er ook geen plaatsen zijn die kunnen gerelateerd worden aan radicalisering. Verder werd een overzicht
opgesteld van aanspreekpunten binnen verschillende instanties.
Binnen Aarschot zijn 2 personen aanwezig die verder opgevolgd worden. Deze opvolging gebeurt enerzijds op de
Local Task Force (LTF), een arrondissementeel overlegplatform waar maandelijks de gerechtelijke overheden,
verschillende politionele en veiligheidsdiensten samen komen. Anderzijds worden zij besproken op de Lokale
Integrale Veiligheidscel (LIVC), een gemeentelijk overlegplatform waarin de bestuurlijke overheden, de lokale
politie en de sociale en preventiediensten samenwerken om een preventieve aanpak (en nazorgtrajecten) voor
deze personen te ontwikkelen.
Personen die een risico vormen op radicalisering of waarbij aanwijzingen zijn van gewelddadig extremisme of
terrorisme, kunnen via één van deze platformen aangemeld worden.
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De toekomst van politiezone Aarschot
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In dit laatste hoofdstuk blikken we terug op de zaken die in het vorige jaarverslag op de planning stonden, en
kijken we vooruit wat we 2019 willen realiseren.

Terugblik op 2018
Website
In 2018 werd onze oude website vervangen door een nieuwe versie die veel gebruiksvriendelijker is, zowel voor
de bezoeker als voor de websitebeheerders.

De toekomst
toekomst van
van politiezone
politiezone Aarschot
Aarschot
De

Tapkamer
De politiezones Aarschot, Demerdal-DSZ en BRT beslisten in 2017 om samen te investeren in een tapkamer.
Gezien de centrale ligging van Aarschot binnen de deelnemende zones, werd deze tapkamer in ons
commissariaat geplaatst.

Hondenhok
Regelmatig krijgen onze ploegen een oproep voor een loslopende hond. Indien de eigenaar niet onmiddellijk kan
gevonden worden of indien het dier niet direct kan opgehaald worden (door de eigenaar of door het asiel), wordt
de hond meegebracht naar het commissariaat. In 2018 werd er een hondenren geplaatst onder de carport, zodat
de dieren droog zitten bij slecht weer.

Project informatieveiligheid (VERA)
De opmaak van een informatieveiligheidsbeleid en -plan en de aanstelling van een veiligheidsconsulent7 zijn een
wettelijke verplichting voor de politiediensten en zullen meer en meer als voorwaarde gesteld worden voor
aansluiting op authentieke bronnen, en de daarbij horende (web-)toepassingen van overheden.
Hierbij staat de bescherming van informatie voorop, en dit om ervoor te zorgen dat deze bestand is tegen
bedreigingen die de continuïteit van de dienstverlening kunnen verstoren, schade kunnen veroorzaken en de
goede werking kunnen verhinderen.
De PZ Aarschot heeft samengewerkt met VERA om een informatieveiligheidsplan op te stellen. In 2017 werd de
risicoanalyse uitgevoerd en een opsomming gemaakt van de probleemgebieden. In 2018 werd dan het
veiligheidsplan opgesteld en werden de eerste maatregelen genomen om de informatieveiligheid binnen ons
korps te verbeteren. Dit project zal de komende jaren verder lopen.

Lokale veiligheidsbevraging
In het kader van de opmaak van het volgende zonale veiligheidsplan, is het van belang de mening van de
bevolking te kennen over veiligheid en politie teneinde een beleid te kunnen ontwikkelen dat zo goed mogelijk
inspeelt op hun behoeften. Daarom heeft lokale politie Aarschot ingetekend op de “Veiligheidsmonitor 2018”,
een lokale veiligheidsbevraging die door de federale politie medio 2018 werd afgenomen. De resultaten van de
bevraging worden begin 2019 verwacht.
7

Zijn functie is wettelijk vastgelegd in art. 44/3 van de wet op het politieambt, toegevoegd door de wet van 18/03/2014 betreffende het
politioneel informatiebeheer. Het Koninklijk Besluit van 6 december 2015 “betreffende de consulenten voor de veiligheid en de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer en het platform voor de veiligheid en de bescherming van de gegevens” omschrijft zijn functie, taken en positie in de
organisatie en zijn verantwoordelijkheden.

Politiezone Aarschot - 5394

35

Jaarverslag

2018

Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Niet enkel de mening van de bevolking is belangrijk voor de ontwikkeling van ons beleid, maar ook deze van onze
medewerkers. Daarom werd eind 2018 een medewerkerstevredenheidsonderzoek afgenomen. De resultaten
ervan worden in de loop van 2019 verwacht.

Telethuiswerk

De toekomst van politiezone Aarschot

Telethuiswerk werd reeds in het vorige Nationaal Veiligheidsplan 2012 – 2015 ingeschreven en resulteerde in een
permanente nota voor de personeelsleden van de federale politie. Het is een moderne vorm van werken die
flexibiliteit, vertrouwen in de personeelsleden en een beter evenwicht tussen privé- en beroepsleven combineert.
Politiezone Aarschot heeft deze werkvorm ook mogelijk gemaakt voor de eigen medewerkers en verspreidde in
de loop van 2018 een korpsnota waarin de principes en afspraken betreffende telethuiswerk werden
opgenomen.

Vooruitblik op 2019
Bodycams
Sinds 25 mei 2018 regelt de wet op het politieambt (WPA) het gebruik van bodycams8 door de politie. PZ
Aarschot kocht acht bodycams aan van het type ZEPCAM T2, beschikbaar voor alle operationele personeelsleden
van het korps. Belangrijk hierbij is dat de drager van de bodycam steeds zelf de keuze maakt of hij al dan niet een
opname start.

Servermigratie naar PZ Leuven
Aangezien onze serverinfrastructuur aan vervanging toe was, werd gekeken naar andere mogelijke oplossingen.
Zo hebben we beslist samen te werken met PZ Demerdal-DSZ en PZ Leuven: enerzijds zal samen met PZ
Demerdal-DSZ een server aangekocht worden die geplaatst wordt in het datacenter van PZ Leuven, anderzijds zal
een rechtstreeks lijn voorzien worden tussen PZ Aarschot en PZ Leuven om een stabiele verbinding te kunnen
waarborgen.

Administratief netwerk
Een administratief netwerk zorgt voor het beheer en onderhoud van de stand-alone computers en het LANnetwerk (internet computers buiten het politie netwerk). Dit zorgt voor een betere beveiliging, toezicht en
functionaliteit.

Mobile Office Aaarschot
Mobile Office Aarschot of MOA is een project waardoor het politienetwerk mobiel kan gebruikt worden: met
tablets of laptops kan er ook op afstand gewerkt worden via het mobiele netwerk. De MOA kan bijvoorbeeld
gebruikt worden bij thuiswerk of tijdens patrouilles.

8

Onder ‘bodycam’ verstaan we een door de politie op het lichaam gedragen camera die de interactie tussen burger en politie opneemt.
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CITRIX
Een CITRIX-server zorgt voor de brug tussen het politionele netwerk en het administratief netwerk. Nu wordt er
nog gewerkt met twee computers per bureau: één politionele en één administratieve. De CITRIX-server zorgt
ervoor dat op één computer de twee netwerken kunnen gebruikt worden. Dit zorgt voor minder problemen en
een besparing op hardware.

Voorstudie zonnepanelen en nieuwe boiler
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Het milieu verdient extra aandacht, ook binnen ons korps. Hierbij willen we nagaan of we kunnen inzetten op
duurzame energie, en zal een voorstudie uitgevoerd worden voor het plaatsen van zonnepanelen en een nieuwe
boiler. Zo kan er in de toekomst ook nagedacht worden over de aankoop van elektrische auto’s.

Overname van een deel ‘inname openbaar domein’ door Stad Aarschot
Volgens artikel 25 van de wet op het politieambt (WPA) kunnen politieambtenaren en agenten van politie niet
belast worden met andere administratieve taken dan deze die hun uitdrukkelijk worden opgedragen door of
krachtens de wet. De omzendbrief van 01/12/2006 "Richtlijnen tot het verlichten en vereenvoudigen van
sommige administratieve taken van de lokale politie" concretiseert dit artikel. Zo worden de taken van de politie
betreffende ‘inname openbaar domein’ en het opstellen van de besluiten voor deze innames afgebakend.
Aangezien er door stad Aarschot een medewerker ter beschikking werd gesteld om bij de dossiers ‘innames’ te
helpen, werd deze taak de voorbije jaren echter nog uitgevoerd binnen ons korps. Na het overlijden van deze
persoon in 2017 werd de mogelijkheid bekeken om dit takenpakket grotendeels over te hevelen naar de
gemeentelijke overheid. Dit zal in voege gaan vanaf 1 januari 2019.

Cursus slotenmaker
Onze operationele medewerkers voeren regelmatig interventies uit in moeilijk toegankelijke woningen of
appartementen. De bedoeling van de cursus is dat men verschillende sloten kan herkennen en gebruik kan maken
van het juiste materiaal om het slot te openen, en dit zonder de eigen veiligheid uit het oog te verliezen. Het
kunnen beroep doen op politiemensen binnen het eigen korps die sloten kunnen openen, is een voordeel
aangezien het steeds moeilijker is om slotenmakers te vinden die ’s nachts of ’s avonds snel ter plaatste kunnen
komen en in noodsituaties vaak enkele minuten het verschil kunnen maken.

Videoverhoorlokaal
In 2019 willen we de mogelijkheid onderzoeken om in ons commissariaat een videoverhoorlokaal te installeren.
Dit lokaal kan dan gebruikt worden voor audiovisuele verhoren van minderjarige slachtoffers en getuigen door
gespecialiseerde politiemensen. Door hun verklaring vast te leggen, moeten ze hun vaak pijnlijke verhaal maar
één keer doen.
Anderzijds kan het lokaal ook gebruikt worden om verdachten te ondervragen. De camera’s maken het de
ondervragers mogelijk om het gedrag en de lichaamstaal van de ondervraagde beter te observeren, en de
opnames kunnen later als bewijsmateriaal gebruikt worden in de rechtszaal.
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Wijkonthaalloket
Vanuit de filosofie om ‘het blauw dichter bij de burger’ te brengen, zal de wijkdienst verhuizen van de eerste
verdieping naar het gelijkvloers, aan de overkant van het onthaal. Op deze manier kunnen zij de bezoekers, die
vaak langskomen voor de wijkagent, beter te woord staan.

De toekomst van politiezone Aarschot

Nieuw zonaal veiligheidsplan en meerjarenbegroting
Elke politiezone stelt een zonaal veiligheidsplan op voor een bepaalde beleidsperiode. Hierin wordt het beleid en
de werking van de politiezone beschreven.
Het vorige zonaal veiligheidsplan liep van 2014 tot en met 2019. Dat betekent dat in 2019 de redactie van het
nieuwe zonaal veiligheidsplan (ZVP 2020-2025) zal gebeuren, waarbij onder meer nagedacht moet worden aan
welke interne en externe prioriteiten gewerkt zal worden. Tezamen hiermee wordt ook een meerjarenbegroting
opgesteld, zodat er voldoende middelen zijn om bv. de prioriteiten te verwezenlijken.
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