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VOORWOORD 

De redactie van dit jaarverslag gebeurde in heel bijzondere omstandigheden. 

Covid-19 zal in 2020 in veel tabellen voor een trendbreuk zorgen. 

In dit jaarverslag geven we een beknopt beeld van: 

- gebeurtenissen waarmee we geconfronteerd werden; 
- activiteiten die we ontplooiden; 
- materiële en personele middelen die we ter beschikking hadden. 

Waar het mogelijk is plaatsen we de cijfers van 2019 tegenover de cijfers van de voorbije jaren. Wij geven trends weer. Of ze stijgend of dalend zijn is 

afhankelijk van een samenspel van factoren; waardoor de analyses van deze trends buiten de doelstelling van dit verslag vallen en buiten de competenties 

en capaciteit van onze personeelsformatie. Dit maakt de gesprekken over de trends niet minder boeiend, maar om als stuurbord te dienen zijn ze te 

onnauwkeurig.  

Zoals elk jaar herhalen we uitdrukkelijk dat dit het verslag is  van de werking van onze lokale politiedienst en niet een criminaliteitsbeeld van de steden 
Diest en Scherpenheuvel-Zichem. 

2019 het jaar waarin: 

- ik mij meer dan voorheen vragen ben gaan stellen over de overlevingskansen van het huidige politiemodel; 

- het nog duidelijker werd dat wij zelfs binnen onze kernopdrachten moeten beslissen wat wij wel en wat wij niet aanpakken; 

- opnieuw bevestigd werd dat de autochtone bevolking verantwoordelijk is voor het grootste aandeel van de objectieve onveiligheid; 

- ik nog meer dan vroeger geconfronteerd werd met het feit dat de bijzondere aandacht voor het (vermeende) welzijn van de individuele medewerker 
een hypotheek legt op de werking van onze organisatie op zich; 

- de gedrevenheid en de betrokkenheid van een grote groep medewerkers alle negatieve ervaringen wegblies; 

- ik ook nu weer overtuigd ben van de belangrijke bijdrage van onze politiedienst aan de maatschappelijke veiligheid. 

 

Korpschef 

1e Hoofdcommissaris Jan Vanhauwere 

30 maart 2020  

 

PS : Als korpschef een jaarverslag voorleggen, niet tegenstaande de administratieve ondersteuning 
wegviel, is een uiting van het belang dat we hechten aan een transparante werking.  
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“Wat gaan we niet meer doen?”  

Al werd dit door sommigen als een retorische vraag beschouwd tijdens de Zonale Veiligheidsraad in oktober, een antwoord dringt zich elke dag op! De 

activiteiten die wij buiten het gezichtsveld ontplooien om resultaten te halen (de dark side van onze werking)  stijgt spectaculair. Terwijl de middelen (heel 

eufemistisch gesteld) dezelfde gebleven zijn.  

Op gerechtelijk vlak proberen we met de implementatie van een recherchemanagement een antwoord te bieden.  

Op bestuurlijk vlak moeten wij de onmogelijkheid om alles te doen, blijvend onder de aandacht brengen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Zonaal Politieplan 2020- 2025 werd goedgekeurd en ondertekend 
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BELEID & LEIDING 

Zonaal politieplan 2020 – 2025 

• Het zonaal politieplan werd (onder de misleidende benaming “zonaal veiligheidsplan”) goedgekeurd tijdens de zonale veiligheidsraad van oktober. 
We richten ons opnieuw op een kwalitatieve basispolitiezorg waarbij we willen excelleren op het vlak van de zeven basisfunctionaliteiten. In 2019 
werd ter voorbereiding van dit plan een uitvoerige analyse gemaakt door de politiesecretaris.  

Politiecollege 

• Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 startten we in 2019 met een nieuwe samenstelling: burgemeester – voorzitter Manu Claes, burge-
meester Christophe De Graef.  Het Politiecollege vergaderde 24 keer.  

• Het politiecollege gaf in januari geen positief gevolg aan het verzoek om een haalbaarheidsstudie m.b.t. een schaalvergroting op te starten. 

Politieraad  

• Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd de nieuwe politieraad geïnstalleerd op 19 februari  2019. De raad vergaderde 5 keer.  

• De samenstelling: burgemeester – voorzitter Manu Claes, burgemeester Christophe De Graef  en de raadsleden 

DIEST   SCHERPENHEUVEL-ZICHEM  
Buttiens Joeri Jennes Erwin Meyssen Sabine Bervoets  Ursula Schoolmeesters Esther Vranken Koen 
Celik Murat Gybels Irène Lambrechts Marina Claes Allessia Schuyten Ronald Weckx Anne-Sophie 
Dirix Miet Nijs Geert Versavel Mario Sannen Arlette Vancauwenbergh Rudi  

Zonale veiligheidsraad 

26 april 2019 21 oktober 2019 

• Actualiteit – kennismaking en verwachtingen • Getuigenissen van de dagelijkse werking 

• Jaarverslag 2018 PZ Demerdal-DSZ o HINP K. Diepvens – gerechtelijke pool 

• Veiligheidsbeeld 2018 o CP J. Boeckx – een vermissing 

• Capaciteitsmanagement • Resultaten veiligheidsmonitor 

• Prioriteiten Zonaal Politieplan 2020-2025 • Bespreking Zonaal Politieplan 

• Rapportering Federale Politie & voorstelling FGP Leuven • Goedkeuring Zonaal Politieplan 

De korpsleiding 

• Verschillende aangekondigde maar ook onverwachte gebeurtenissen zorgden er voor dat we eind 2019 konden stellen dat de korpsleiding, voor 
wat de samenstelling betreft, enige stabiliteit vertoont.  

• Commissaris Marc Meelberghs vertrok (nog) niet; • Commissaris Jo Boeckx kwam; 

• Hoofdinspecteur Frank Ronsse werd commissaris; • Inspecteur Joris Orye kwam terug als hoofdinspecteur; 

• Kris Diepvens kwam er bij als hoofdinspecteur; • Hoofinspecteur Mietje De Keyser kan zich iets meer toeleggen verkeer; 
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HET ORGANOGRAM 

Een uittreksel uit een nota aan het politiecollege van 11/01/19 illustreert de dynamiek waaraan een ogenschijnlijk statisch organogram onderhevig is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind 2019 waren belangrijke elementen uit bovenstaande nota achterhaald. Dit in weerwil van de stabiele structuur waar velen nood aan hebben.  

 

Het organogram is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Dit voornamelijk als gevolg van  de (on)beschikbaarheden en van de huidige en 
nakende noodwendigheden (opdrachten en gebeurtenissen).  

De onderstaande elementen zorgen er voor dat het organogram er de volgende zes maanden regelmatig anders zal uitzien…  

Die veranderingen vergen een grote flexibiliteit van de medewerkers … 

Vanaf 1 januari ’19 zullen de leden van de interventiedienst over vier teams verdeeld worden. Elk met een hoofdinspecteur als  teamchef. Op 1 
maart ’19 wordt Hinp Stan Roosen (huidig teamchef interventie) teamchef onthaal en planton. Hinp K. Diepvens wordt in zijn plaats teamchef 
interventie. In de maanden juli en augustus wordt Hinp Joris Oreye (momenteel in opleiding tot Hinp) ingeschakeld in de beurtrol van wachtof-
ficier, DaCo en OGP met wachtdienst. Vanaf 1 september ’19 krijgt hij een team toegewezen. Op dat moment kan een collega muteren naar de 
recherche.  

Commissaris Jean-Marie Scherpenberg zal vanuit een nauwe samenwerking met commissaris Jim Verwichte het operationele gebeuren aanstu-
ren. Zij kunnen hierbij beroep doen op CP M. Decorte voor alles wat slachtofferbejegening betreft, contacten met externe partners en op CP F. 
Ronsse voor de bestuurlijke handhaving. Vanuit die optiek zullen de diensten interventie, recherche, planton, planning en LIK rechtstreeks onder 
de coördinator politieoperaties worden geplaatst.  

Hoofdinspecteur Michel Sapion wordt diensthoofd van de recherche. De dienst operationele steun verandert van naam en wordt LIK (lokaal 
informatie kruispunt) Hinp Kris Guldentops wordt de teamchef.  De mobiliteit van commissaris K. Marcoen (1 maart 2019) brengt met zich mee 
dat ook zijn taken herverdeeld worden. Commissaris Jean Marie Scherpenberg zal een deel voor zijn rekening nemen. Hij nam dan ook al zijn 
intrek bij zijn collega. Met commissaris Jo Boeckx krijgen we er op 1 maart 2019 een jonge collega bij. CP J. Verwichte wordt haar mentor. Als 
diensthoofd interventies wordt zij de adjunct van commissaris J Verwichte tot 1 juni, wanneer hij in het organogram de plaats inneemt van 
adjunct-korpschef.  

Het vertrek van commissaris M. Meelberghs (1 juni 2019) werd al gedeeltelijk opgevangen door de aanwerving van adviseur Seppe Vlaeminck. 
De taken die commissaris M. Meelberghs vervult in het kader van intern toezicht zullen aan commissaris J. Verwichte  worden doorgegeven. In 
het organogram zal commissaris J. Verwichte, na het vertrek van collega M. Meelberghs, de plaats innemen van adjunct-korpschef…. 
Frank Ronsse  (vanaf 1 juni 2019 commissaris) zal in eerste instantie diensthoofd blijven van de wijkdienst Diest. Geleidelijk aan zal hij zich 
toeleggen op het aspect van bestuurlijke handhaving. …De wijkcoördinatoren blijven tot nader order rechtstreeks onder de leid ing van de korps-
chef. Indien alles verloopt zoals gepland zullen we vanaf september ’19 de mogelijkheid bieden aan één hoofdinspecteur om vanuit de interven-
tie te muteren naar de recherche. 
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PERSONEEL 

 

  OFFICIEREN 6,0  BASISKADER 72,0        
            

1 VANHAUWERE Jan 1 AERTS Dieter 26 KERCKX Karel 51 SIMENON Johan 

2 BOECKX Jo 2 BEYNAERTS James 27 LAGNEAUX Mathieu 52 SIMONS David 

3 DECORTE Marleen 3 BONGIOVANNI Marco 28 LINTERMANS Gunther 53 STALMANS Patrick 
4 MEELBERGHS Marc 4 BOSCH Steff 29 LUYTEN Alex 54 STALMANS Roel 
5 RONSSE Frank 5 BROEKX Noortje 30 LUYTEN Mario 55 SWINNEN Nathalie 
6 SCHERPENBERG Jean-Marie 6 CAENEN Noël 31 MAES Peter 56 VAN BAELEN Michiel 
7 VERWICHTE Jean Marie 7 CLYGNET Guido 32 MATTHEUS Jenny 57 VANBRABANT Evelien 
    8 COLAERS Bart 33 MESENS Sofie 58 VAN DE WALL Niels 
    9 COUWBERGHS Dorien 34 MINNEN Christian 59 VAN ROIE Véronique 

    10 DAEMS Marc 35 NAULAERTS Wendy 60 VAN KIELDONCK Vanessa 

  MIDDENKADER 18,0 11 DAMEN Marjan 36 NICKMANS Robrecht 61 VANDEN RHYN Christine 

1 CELEN          Dirk 12 DE WIJS Bart 37 NOLF Margot 62 VANDER PERRE Catherina 
2 DE KEYSER Mietje 13 DECERF Yves 38 NYS Andy 63 VANDEREYKEN Koen 
3 DIEPVENS Kris 14 DEGOL Eric 39 OLEMANS Koen 64 VANDERSTEEN Sven 
4 FONTEYN Kristof 15 EYCKMANS Ronny 40 PAIROUX Dominik 65 VANHAMEL Karen 
5 GULDENTOPS Kris 16 EYCKMANS Rob 41 PEREMANS Stefan 66 VANWING Svenja 
6 JANSSENS Paul 17 FONTEYN Nathalie 42 PITSCHON Glenn 67 VERBEEK Wim 
7 LIEFSOENS Kathleen 18 FRANSEN  Jena 43 PITTEVILS Kim 68 VERDONCK Jonas 
8 ROOSEN Stan 19 GACOMS Nico 44 PRINSEN Niels 69 WECKX Werner 
9 ORYE Joris 20 GEERKENS Dries 45 REYNDERS Kris 70 WELLENS Valère 

10 SAPION Michel 21 GORISSEN  Michiel 46 REYNDERS Chris 71 WITTEMANS Yves 
11 STANNARD David 22 HERMANS Jean 47 REYNDERS Kelly    
12 VENNEKENS Chris 23 HERMANS Rino 48 RODEN Stijn  AGENTEN 2 

13 WITTEVROUW Jo 24 JACOBS Domien 49 RODET Kizzy 1 VAN DRIEL Frank 
14 VANDERMEULEN Pieter 25 JORDENS Dimitri 50 SAENEN Alex 2 VELTJEN Norbert 

              
              
  ADVISEUR 2  ASSISTENT 11   ARBEIDER 1    

1 CLAES  An 1 CARMANS Natacha 1 LEMMENS Karel    
2 VLAEMINCKX Seppe 2 DAVID Joke        
    3 MELIS Kristina        
    4 MULDERS Annelies        

  CONSULENT 4 5 ROOSEN Daniel   LOGISTIEKE MED   

Personeelslijst 
01/01/2020  

1 FIDDELAERS Kristof 6 VAN CAMP Annicq   DANIELS Daisy    
2 JACOBS Dirk 7 VAN GOSSUM Tanja   LEFEBVRE Wendy    
3 KENNES  Caroline 8 VAN THIELEN  Evy   VAN CAMP Wendy    
4 WENS Greet 9 VERDONCK Daisy   VANSWEEVELT Godelieve    
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Mobiliteit  

instroom    uitstroom     
1 CP BOECKX Jo 01-03 1 HINP VANDEWEYER Chris 01-01 Tijdelijke pensioen 
2 HINP DIEPVENS Kris 01-03 2 HINP VERMANDEL Luc 01-02 NAVAP 
3 INP  LAGNEAUX Mathieu 01-05 3 INP SMETS Carl 01-02 Pensioen 
4 INP FRANSEN Jena 01-05 4 INP LAVRIJSEN Nathalie 01-02 Verlof persoonlijke redenen 
5 INP HERMANS Rino 01-06 5 CP MARCOEN Kurt 01-03 Mobiliteit 
6 CNT JACOBS Dirk 01-07 6 ASS BELAEN Andrea 01-04 Pensioen 
7 INP BROECKX Noortje 01-09 7 INP DAMS Yves 01-05 Mobiliteit 
8 INP NAULAERTS Wendy 01-09 8 INP VANHOUTVEN Patrick 01-05 Pensioen 

     9 INP MICHIELS Nathalie 01-09 Vrijwillig ontslag 
     10 INP VANDERSTUKKEN Elke 01-09 Mobiliteit 
     11 INP PIRON Patrick 01-10 NAVAP 
     12 HINP SWINNEN Patrick 01-11 NAVAP 
     13 INP GYBELS Rudy 31-12 Pensioen 
     14 ASS VAN DEN BULCK Marina 31-12 Pensioen 
           

Aanpassing personeelsformatie 

• In de personeelsformatie werd de mogelijkheid opgenomen om binnen het voorziene contingent  van 72 inspecteurs twee plaatsen toe te ken-
nen aan een patrouillehondengeleider. 

Interne mobiliteit 

• Joris Orye kwam, na zijn opleiding tot hoofdinspecteur, op 1 juni terug in dienst als teamchef interventie.  

• Interventie inspecteur Koen Vandereyken werd op 1 september wijkinspecteur van Webbekom. 

• Interventie inspecteur Yves Decerf muteerde naar de dienst planning vanaf 1 september. 

Stagiairs: we waren gastzone en creëerden een leeromgeving voor volgende aspiranten: 

• Aspirant inspecteur : B. Haesevoets, Z. Rayen, B. Schreurs. 

• Aspirant hoofdinspecteur : A. Schmerz, M. Thewissen, K. Verboven, K. Willems,S. Wouters. 

• Aspriant commissaris : A. Chioua Lekhi, K. Lintermans. 

Recrutering 

• Vier medewerkers gaven, als beroepenvoorlichters, informatie over een job bij de politie aan 22 kandidaten.  
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Stiyx; nieuwe patrouillehond bij de lokale politie Demerdal-DSZ 

 

De PZ-Demerdal-DSZ heeft altijd al gebruik kunnen maken van patrouillehonden. Op bepaalde momenten 

hadden we er drie ter beschikking. Dit aantal werd tot één herleid als gevolg van de keuzes die door de 

hondengeleiders gemaakt werden (einde loopbaan, andere functie, geen hond beschikbaar).  

Hoofdinspecteur Dirk Celen bleef met zijn hond Terror als enige hondengeleider over, maar ook hij heeft 

zijn einde loopbaan in zicht;  

Sinds juli 2019 hebben we er een tweede hondengeleider bij. Inspecteur Dorien Couwberghs slaagde met 

haar hond in de toelatingsproeven aan de politieschool in Limburg. De 2-jarige hond (Mechelse herder) is 

eigendom van de hondengeleider. Zij zorgde in haar vrije tijd  voor de voorbereiding van haar hond op die 

toelatingsproeven. 

In oktober 2019 startte inspecteur Dorien Couwberghs met Stiyx de specifieke opleiding tot patrouille-

hond. Deze opleiding die gemiddeld drie dagen per week in beslag neemt duurt tot eind mei 2020. Onder-

tussen mag de hond al ingezet worden voor patrouilles. 

Dorien Couwberghs is sinds  2013 als interventieinspecteur aan de slag bij de politie Demerdal-DSZ. Zij 

heeft een grote passie voor het werken met honden, het is haar uitgesproken hobby. Stiyx is haar derde 

herdershond.  

De korpsleiding is overtuigd van de meerwaarde van een patrouillehond. Maar gelet op de beperkte 

schaalgrootte van de lokale politie Demerdal-DSZ zit de uitbouw van een specifiek hondenteam er niet in. 

De hondengeleider blijft lid van de interventiedienst. Tijdens haar interventiebeurten kan zij zich laten 

bijstaan door Stiyx. Daarnaast krijgt zij specifieke patrouilleopdrachten bij evenementen maar ook op lo-

caties waar de patrouilles met het voertuig niet zo gemakkelijk toegang hebben.  

Een patrouillehond van de lokale politie wordt ook regelmatig ingezet voor federale ordehandhavingsop-

drachten.  

Een patrouillehond bij de lokale politie heeft zeker een meerwaarde. Maar de eerste voorwaarde is een 

gedreven hondengeleider die er zelf voor zorgt dat de hond een ondersteuning betekent voor de politie-

zorg in het algemeen en voor de collega’s in het bijzonder.  
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Eedafleggingen 

• Op 25 juni legden CP Jo Boeckx en CP Frank Ronsse in het stadhuis te Diest, tijdens een korte  
plechtigheid, de eed af in aanwezigheid van enkele familieleden, collega’s, politieraads-  
leden en het politiecollege. 

• Op 14 november legden 11 medewerkers (hoofdinspecteurs, inspecteurs en consulenten)  
de eed af in het Hoofdkwartier op de Citadel te Diest. Dit tijdens een eenvoudige plechtig- 

heid in aanwezigheid van een 40-tal collega’s en enkele familieleden.  

 

Opleidingen 

• Als politiedienst besteden wij noodgedwongen een groot deel van de beschikbare per- 
soneelscapaciteit aan opleidingen en trainingen: 

o Trainingen geweldsbeheersing, vuurwapen en niet vuurwapen 
o Tactische trainingen 
o Functionele opleidingen; bv: 

▪ tot rechercheur :  de inspecteurs James Beynaerts, Nico Gacoms en Niels Van de Wall rondden de vijf maanden durende opleiding 
tot rechercheur met succes af.  

▪ tot hoofdinspecteur: Joris Orye was vanaf 1 oktober 2018 tot juli 2019 in opleiding 
o Allerlei opleidingen voor specifieke opdrachten; bv: controle van zwaar vervoer in al zijn aspecten (ladingzekering, ADR) 
o Vaardigheidstrainingen; bv risicoanalyse bij prioritair rijden 
o Tot interne opleider; zodat we de grote groep medewerkers niet naar een opleidingsinstituut moeten sturen; bv procedure alcohol en 

drugs in het verkeer 
o Bijscholingen voor de monitoren geweldsbeheersing 
o Trainingen met patrouillehond 
o Specifieke opleidingen met betrekking tot specifieke delicten en regelgeving 
o Baremische opleidingen 

 

• In 2019 namen wij nieuwe instrumenten in gebruik om bestuurders te controleren op het rijden onder invloed. Hiertoe volgden twee medewerkers 
een opleiding “train the trainer”. Zij verzorgden daarop een interne opleiding voor alle operationele medewerkers. Deze opleiding was verplicht 
om met de nieuwe instrumenten te mogen werken. Het is een hele opgave om tussen de permanentiediensten door iedereen voor een drietal 
uren voor dergelijke opleiding in te plannen. 

• Eind 2019 volgde één medewerker een tweedaagse opleiding om begin 2020 PACOS te kunnen implementeren. Een tool die ontwikkeld werd om 
de registratie en de opvolging van in beslaggenomen stukken te kunnen opvolgen. Het zal zijn taak zijn om elke operationele medewerker gedu-
rende een halve dag op te leiden. 

  



Jaarverslag 2019   samen voor veiligheid                                                   14 

Operationele capaciteit 

In 2019 gebeurde de registratie van de uren voor het eerst via de politie-informatica toepassing: GALOP. Dit is er de oorzaak van dat een vergelijking met 

de vorige jaren niet op een eenduidige manier kan gebeuren.  Zo werden o.a.  de uren van de arbeidsongevallen nu opgenomen in het ziekteverlof.  

 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Totaal operationele capaciteit 178.641 175.429 181.531 181.690 180.954 176.226 

 
Jaarlijks verlof 
Ziekteverlof 
Verminderde prestatie ingevolge ziekte 

Arbeidsongeval 
Feestdagen 
Bevallingsverlof 
Bloedgeven 
Omstandigheidsverlof 
Teambuilding (Nieuwjaar) 
Verlof wegens overmacht 
Syndicaal verlof 
Vaderschapsverlof 
Andere verloven 
Staking 
Borstvoedingsverlof 

 
25.752 
13.018 

1.770 
1.304 
5.973 

570 
106 
448 

 
330 
427 
152 
714 

32 
 

 
26.106 
14.561 

878 
444 

5.228 
577 

50 
349 

85 
319 
422 
760 

 
 

342 

 
24.460 
19.288 

615 
126 

5.601 
 

27 
437 
254 
395 
355 
380 

 

 
24.498 
18.126 

1.789 
1.490 
5.868 

 
56 

342 
224 
456 
194 
152 

 

 
26.512 
11.390 

2.331 
8592 

6.270 
 

54 
266 
258 
528 
315 
304 

 

 
24.992 
16.684 

521 
---- 

4.723 
615 

53 
349 
262 
642 
627 

76 
 
 

494 

Totaal gepresteerde uren  128.038 125.880:28 129.588:26 128.491:31 131.863 126.188 

 

Het personeelskader en de begroting laat ons toe om 94 operationele 

medewerkers in dienst te hebben. Vanuit de veronderstelling dat ze op 

basis van een 38-uren week werken, en geen enkele verlofdag opgeno-

men hebben dan zouden wij (38*52*94) 185.744 uren beschikbare ope-

rationele capaciteit hebben. Het verschil met de 176.226 beschikbare ca-

paciteit heeft te maken met het feit dat we zelden of nooit over 94 ope-

rationele medewerkers beschikken en dat een aantal medewerkers deel-

tijds werken. 
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200.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Arbeidsongevallen operationeel en logistiek en administratief kader 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal ongevallen 18 9 8 11 9 12 13 

Dagen afwezig 254 217 62 103 62 106 321 

 

 Weekend-, nacht- en overuren 

 

Ziekteverzuim 

Ziekteverzuim: alle afwezigheden ingevolge ziektes en arbeidsongevallen.  

Verzuimpercentage = aantal ziektedagen/aantal prestatiedagen (261) x 100. 

Het aantal medewerkers verdeeld over de verzuimpercentages 
Verzuimpercentages 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0 % 26 26 25 20 20 33 21 

0,01 – 6,00% 59 58 57 56 54 46 41 

6,01 – 12,00 % 12 16 20 17 18 20 21 

12,01 – 30,00 % 12 11 12 14 19 15 19 

30,01 – 50,00 % 3 2 2 2 6 3 1 

Meer dan 50 % 4 5 3 8 4 3 12 

Algemeen  6,90% 6,90% 7,03% 10,02% 9,63% 7,95% 13,40% 

        

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

overuren

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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Weekend 22.813 21.041 20.814 21.755 22.116 29.914 22.449 
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Bradfordfactor = (Frequentie)² x aantal dagen afwezigheid. Door het kwadrateren van 
de frequentie, het aantal keer dat iemand zich ziek meldt, wordt het “microabsente-
isme” in beeld gebracht. Een Bradfordfactor lager dan 90 is de na te streven optimale 
situatie. 61 procent van onze personeelsleden slaagt erin onder deze norm te blijven.  

 

INTERN TOEZICHT 

• Veroordelingen door de Rechtbank :  

o Een medewerker werd door de Correctionele Rechtbank van Hasselt veroordeeld wegens “valsheid in geschriften”. De medewerker te-
kende beroep aan. Het Hof van Beroep in Antwerpen is met de zaak belast. 

• Opsporingsonderzoeken :  

o Een betrokkene in een diefstal met geweld diende klacht in omdat één van onze medewerkers ten onrechte ANG raadplegingen gedaan 
zou hebben en informatie doorgegeven zou hebben aan derden. Het onderzoek toonde aan dat onze medewerker een wettelijke reden 
had om deze ANG controle uit te voeren. 

• Tuchtonderzoeken: 

o Een medewerker kreeg een waarschuwing omdat deze door zijn gedrag buiten diensttijd de goede naam van de politie geschonden had. 

o Een onderzoek werd geopend met betrekking tot een medewerker wegens het niet nakomen van de dienstverplichtingen. Dit dossier was 
eind 2019 nog niet afgerond. 

• Interne onderzoeken 

o Niet neutraal optreden/partijdigheid 7 o Onterechte vaststelling wettelijke verblijfplaats 1 

o Weigeren klacht te acteren 5 o Overijverig optreden inzake dierenwelzijn 1 

o Verkeerde tussenkomst bij verkeersovertredingen 5 o Gebrek aan discretie tijdens optreden 1 

o Gebrek aan hoffelijkheid / onbeleefd 4 o Ongepast gedrag tijdens korpsactiviteit 1 

o Ongepast tussenkomen in woning 4 o Geschil tussen twee medewerkers 1 

   30 

• Klachten tegen medewerkers van andere politiediensten   : 02 

• Antecedentenonderzoeken : er werd geen negatief advies uitgebracht. 

o Inspecteur van politie                12 
o Beveiligingsagent veiligheidskorps        5 
o Calogmedewerker                   2 
o Jobstudent                         2 

 

Bradfordfactor Aantal personeelsleden 

0-90 60 

91-200 8 

201-500 18 

501-1000 9 

> 1000 25 
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COMMUNICATIE 

Interne communicatie 

• De bestaande interne communicatiekanalen werden zoveel mogelijk benut:  
o het dagelijks operationeel overleg,  
o de teambriefings,  
o de operationele briefings,  
o het tactisch overleg en het beleidsoverleg,  
o de korpsbriefing,  
o de sensibiliseringsdagen en de vele informele contacten.  

Alles kan beter maar de snelle operationele informatie uitwisseling  lag dikwijls aan de basis van de resultaten die geboekt werden. Het feit 

dat de gebeurtenissen op een dagelijks operationeel overleg en op briefings van de afdelingen besproken werden en er daar beslissingen 

genomen worden, was van onschatbare waarde. 

• In het najaar startten we met een interne nieuwsbrief voor de medewerkers. 

Externe communicatie 

• De website (http://www.lokalepolitie.be/5396) bleef de basis voor onze externe communicatie. 

o 109 gepubliceerde nieuwsberichten 
o 244 persberichten 

 

• Sociale media (toestand 31 december 2019) 

o Facebook: 3.088 volgers en 2.959 paginalikes  
o Twitter: 1.729 volgers 

 

• Voorstelling politiedienst op externe activiteiten: 

o Onthaaldag nieuwe inwoners Scherpenheuvel-Zichem op 17 maart en 15 september 
o Dag van dierenwelzijn in Scherpenheuvel-Zichem op 22 september 
o Opendeurdag brandweer Scherpenheuvel-Zichem op 29 september  
o Infobeurs dementie in Diest op 21 september 

 

  

http://www.lokalepolitie.be/5396
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LOGISTIEK 

Voertuigen 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal wagens 22 22 22 21 21 

Afgelegde km 379.656 369.741 312.651 339.778 347.625 

Aantal scooters 4 4 3 3 3 

Afgelegde km 3.104 2.846 4.895 6.018 5.530 

Aantal moto’s 0 0 0 1 1 

Afgelegde km    3.824 4.335 

Aantal bromfietsen 3 3 3 3 3 

Aantal fietsen 14 15 17 13 13 

Aantal elektrische fietsen - 3 3 4 4 

(Energie) verbruik 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Brandstof voertuigen 37.411 L 35.205 L 30.594 L 38.691 L 36.313 L 
Elektriciteit politiehuis Diest 219.049kWh 222.251 kWh 220.433 kWh 218.927 kWh 192.945 kWh 
Elektriciteit Scherpenheuvel 16.586kWh 15.216kWh 17.493 kWh 18.374 kWh 18.951 kWh 
Gas politiehuis Diest 31.978m³ 27.797m³ 31.965m³ 29.932m³ 27.082m³ 
Gas politiepost Scherpenheuvel 5.461m³ 5.202m³ 5.979m³ 5.693m³ 5.052m³ 
Water politiehuis Diest  374m³ 405m³ 408m³ Nb 
Water Scherpenheuvel  169m³ 168m³ 196m³ 165m³ 
Papier (bladen) 530.000 600.000 530.000 400.000 400.000 

Uitgevoerde werken 

• Integratie van de telefoons uit de wijkpost Scherpenheuvel-Zichem in de telefooncentrale van het politiehuis te Diest.  

• Implementatie van toegangscontrole – vernieuwing en aanpassing van de toegangsbadges tot de verschillende lokalen. 

• Aanstelling architect voor een haalbaarheidsstudie voor het hoofdgebouw; gelet: 
o de wettelijke bepalingen met betrekking tot het onthaal en de cellen 
o de noodzakelijke vernieuwingen van het sanitair 

• Er werd voor Wifi accespoints gezorgd in het politiehuis te Diest en de wijkpost te Scherpenheuvel-Zichem. 
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Aankopen 

• Vijf elektrische fietsen 

• Snel interceptievoertuig – Audi A 

•  ‘flitswagen’ – VW Caddy 

• Logistiek voertuig - Opel Vivaro 

• Twee scooters 300cc 

• ANPR toestel in voertuig 

• 2 ademanalyse- en 1 samplingtoestel 

• 35 pc’s en 30 schermen 

• 1 samplingtoestel 

• 23 bureaustoelen 

• 2 tv- schermen voor de interne briefings 

• 8 oefenpistolen 

• 20 toortslampen 

• 3 syteemhelmen 

• 18 kogelwerende vesten 

Persoonlijke uitrusting 

• Door een beroep te doen op een raamcontract van PZ Antwerpen, kunnen we nu kwaliteitsvolle schoenen aanbieden.  

ICT 

• De servermigratie  naar het datacentrum in het politiehuis te Leuven werd verder uitgewerkt. 

• Er werd gestart met de uitrol Windows 10. 

• Waar we bij ICT in eerste instantie denken aan netwerken, computers en allerlei software; stonden we in 2019 voor de uitdaging om onze IT-
beheerder Marina Van den Bulck te begeleiden naar het einde van haar loopbaan en meer nog voor de opdracht om een waardig vervanger te 
vinden. Medewerkers die vergroeid zijn met de organisatie, helpen loskoppelen en ondertussen niet opzadelen met het gevoel dat ze uitgeran-
geerd worden; het was een boeiende ervaring. Als korps houden wij er een goed gevoel aan over niet in het minst omdat Marina de fakkel op een 
waardige manier doorgaf aan Dirk Jacobs. 

Bromfietsenkerkhof 

• Je kon er niet naast kijken. De bromfietsen die in bewaring genomen werden, beperkten het aantal parkeerplaatsen aan het politiehuis te Diest. 
Niettegenstaande we tientallen van dergelijke voertuigen een onderkomen hadden gegeven in een loods van de stad Diest. 

• Hinp Kris Guldentops zette er zijn tanden in. Onze parking en de loods van de stad werden zo goed als bromfiets vrij gemaakt. Met steun van de 
technische uitvoeringsdiensten van de stad Diest werkte hij ze weg en riep een procedure in het leven om de stallingstijd zo kort mogelijk te 
houden. Na een analyse van de betreffende dossiers en herhaalde contacten met het Parket te Leuven werden op 22/02 en 10/05 58 bromfietsen 
weggebracht.    
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ALGEMENE WERKING 

Meldingen 

Elke contact met onze politiedienst wordt in het politie-informaticasysteem geregistreerd als een melding. Deze initiële melding kan aanleiding geven tot 

een interventie. De interventie kan vervolgens opgenomen worden in een proces-verbaal of een administratief verslag. Heel wat van de interventies 

worden gevolgd door bijkomende onderzoeken. 

 

Aanranding/Verkrachting/Exhibitionisme... 33 Drones 5 Opzettelijke beschadigingen algemeen 176 

Alarmen 317 Dronken persoon 75 Opzettelijke slagen 222 

Allerlei 1.322 Drugs 74 Parkeerproblemen 388 

Bedreigingen 135 Feitelijkheden 142 Raadgeving en informatieverstrekking 352 

Bijstand andere diensten 438 Gekwetst/zieke/overleden persoon/… 534 Terrorisme 1 

Branden 125 Geluidshinder 496 Tijdsregistraties 658 

Burentwist 189 Hulpgeroep / hulpverlening 446 Verdachte handelingen 851 

Burgerlijk geschil 125 Jeugd 60 Verkeershinder 453 

Controles personen en voertuigen 2.400 Lastigvallend persoon 107 Verkeersongeval met dode 1 

Diefstal – pogingen 55 Milieu 383 Verkeersongeval met lichamelijk letsel 254 

Diefstal : gewone - gauwdiefstal 350 Misbruik van vertrouwen 235 Verkeersongeval met stoffelijke schade 852 

Diefstal fiets – bromfiets 108 Moeilijkheden bezoekrecht/onderhoudsgeld 201 Verkeersongeval op het spoor 3 

Diefstal met braak 135 Moeilijkheden in gezin 486 Verlies documenten 671 

Diefstal met geweld 4 Moeilijkheden met persoon 611 Verlies goederen 209 

Diefstal uit voertuig 33 Niet aangifte adreswijziging 4 Vermisten 240 

Diefstal voertuig 18 Nodeloze oproepen 358 Vinden goederen 187 

Diefstallen heterdaad 106 Onverantwoord rijgedrag/Verkeersagressie 193 Wapens/munitie 51 

Dieren 756 Opzettelijke beschadiging voertuig 85  Totaal 16.713 
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Gebeurtenissen 

Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën, zoals ze geregistreerd werden in het CIC Vlaams-Brabant. 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aanrijding vluchtmisdrijf 130 139 128 140 146 164 

Aanrijding stoffelijke schade 306 426 393 435 423 345 

Aantreffen gekwetst persoon 148 129 155 139 135 169 

Diefstallen met braak 199 235 233 282 250 128 

Gezinsmoeilijkheden met slagen 152 162 136 130 214 194 

Gezinsmoeilijkheden zonder slagen 157 212 200 171 198 168 

Moeilijkheden met personen 304 281 290 292 301 265 

Nachtlawaai 154 164 185 226 187 180 

Onbeheerde dieren 340 314 353 342 316 146 

Parkeren 206 256 251 237 286 306 

Vals alarm 159 165 179 161 170 188 

Vandalisme 154 128 124 124 125 97 

Verdacht voertuig 173 168 136 144 157 141 

Verdachte toestanden 313 319 311 262 286 312 

Verkeersongevallen met gewonden 150 191 194 174 233 207 

Verdwijningen – weglopers (minderjarigen) 29 33 68 74 98 92 

TOTAAL van alle gebeurtenissen 12.043 11.623 11.300 11.433 11.600 11.267 

Controles 

De actiebereidheid en de zin voor initiatief vertaalt zich op het terrein o.a. in het aantal controles (van personen en/of voertuigen) die aangevraagd worden. 

Deze controles worden uitgevoerd door het CIC Vlaams-Brabant of door onze eigen plantondienst. Eén aangevraagde controle kan meerdere personen 

en/of  voertuigen betreffen.  

CIC Vlaams Brabant registreerde volgende aantallen: 

 

Feiten 

Er werden 3.286 feiten geregistreerd in 3.151 aanvankelijke processenverbaal. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

4.335 3.851 3.525 3.707 3.645 3.286 

 

  

2015 2016 2017 2018 2019 

2.607 2.211 2.460 2.329 2.305 
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Aanranding van de eerbaarheid 14 Misdrijven tegen de openbare veiligheid (o.a. bedreiging)  71 

Aanzetten tot ontucht 4 Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid (o.a. vrijheidsberoving, gijzeling) 3 

Andere 133 Misdrijven tegen de sexuele moraal (o.a. openbare zedenschennis) 11 

Andere misdrijven tegen de eigendom (vernielingen, beschadigingen) 220 Misdrijven tegen het gezag van de overheid (o.a. smaad, weerspannigheid) 17 

Bedrog tegen de eigendom  197 Misdrijven tegen het juridisch statuut van het kind (parentale ontvoering) 3 

Bescherming openbare inkomsten (belasting, successierechten,...)  1 Openbare orde 10 

Bevolkingsregister en vreemdelingenregister  151 Oproepen (o.a. vals alarm,…) 3 

Diefstal - braak (andere dan woningen) 82 Overtreding 6 

Diefstal - fiets/bromfiets 100 Politiereglementen 43 

Diefstal – geweld 30 Racisme en xenofobie 3 

Diefstal : gewone - gauwdiefstal 394 Slagen en verwondingen 184 

Diefstal uit woning 98 Sociale problemen 79 

Diefstal van auto 11 Uitbuiting ontucht 3 

Gevonden voorwerpen 1 Verdachte handelingen 9 

Misdrijven m.b.t.  informaticasystemen 8 Verdovende middelen 244 

Jeugdbescherming  53 Verkrachting 9 

Kennisgeving 45 Verloren voorwerpen 688 

Milieu 38 Volksgezondheid 3 

Misdrijven tegen de openbare trouw (o.a. vervalsing, valsheid in geschrifte) 17 Voyeurisme 1 

Misdrijven en wanbedrijven tegen de veiligheid van de staat 1 Vreemdelingenwetgeving 36 

Misdrijven tegen de andere morele waarden en gevoelens (o.a. stalking)  84 Wapens en springstoffen 71 

Misdrijven tegen de familie (o.a. bezoekrecht, betaling onderhoudsgeld)  26 Ziekten/Overlijden/Vermist 77 

Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit (o.a. moord, doodslag, vergiftiging) 4 Totaal 3.286 

 

Aantal aanvankelijke pv’s voor  gerechtelijke feiten  en verkeersongevallen.   

 

 

 

 

 
APO   Ambtshalve Politioneel Onderzoek. Voor een specifieke lijst van feiten moet het onderzoek volledig worden afgesloten.        
GAS   Gemeentelijk Administratieve Sanctie 
PV      Proces-verbaal: Een gewoon proces-verbaal dat aan het Parket wordt overgemaakt 
VPV   Vereenvoudigd proces-verbaal. Van deze pv’s word in principe enkel een listing aan het parket overgemaakt. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

APO 683 1.263 1.326 1.268 956 

GAS 13 52 33 65 49 

PV 1.478 695 649 894 890 

VPV 1.958 1.807 1.939 1.721 1.700 

TOTAAL 4.132 3.817 3.983 3.948 3.595 
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Gerechtelijke opdrachten  

• Kantschriften parket Leuven 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Arbeidsauditeur Leuven 18 13 10 7 10 11 

Jeugdrechtbank  0 3 5 2  1 

GAS-ambtenaar     1 2 

Onderzoeksrechter  50 42 48 59 41 38 

PDK Afdeling Politiezaken 1.441 1.387 1.393 1380 1.489 1.597 

Procureur des Konings 1.246 1.052 983 1089 1.190 1.006 

TOTAAL  2.755 2.497 2.439 2537 2.731 2.656 

• Kantschriften andere gerechtelijke arrondissementen 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.203 944 791 651 769 515 

• Ambtshalve politioneel onderzoek (APO) – ontvangen opdrachten van andere politiediensten 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Lokale politie 349 348 277 64 46 20 

Federale politie  16 17 107 281 253 249 

TOTAAL 365 365 384 345 299 269 

• Aantal zelf opgestelde APO-dossiers 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

272 213 190 287 193 167 

 

Salduz 

• Verhoren categorie IV   (Deze gegevens komen uit de eigen registratie via de webapplicatie) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

156 120 175 126 207 123 

• Verhoren categorie III + IV  (Deze gegevens verkrijgen we eind december van het jaar +1 via het KB dat de bijkomende dotatie bepaalt) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.003 1.401 1.403 1.659 1.579 1.329 
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Informatierapporten (RIR) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

200 158 188 280 230 169 

 

Arrestaties 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

gerechtelijk 185 139 194 220 233 199 

bestuurlijk 72 80 94 125 115 88 

 

Vermiste personen (o.a. weglopers) 

 

 

 

ONTHAAL    

De aanwerving van Commissaris Jo Boeckx 
werd aangegrepen om de mogelijkheden van 
het werken op afspraak te onderzoeken.  

De intentie om het werken op afspraak in te 
voeren was opgenomen in het ZVP dat in 2014 
werd goedgekeurd: “Functionaliteit onthaal: 
De onthaal- en plantonfunctie in het Politiehuis te Diest komt op piekmomenten onder grote druk te staan. Deze piekmomenten zijn echter onvoorspelbaar. 
In dit verband wordt nagegaan op welke manier we de burger een betere kwaliteit kunnen verzekeren door meer een beroep te doen op het communicatie- 
en informatiecentrum te Leuven en door een systeem van werken op afspraak in te voeren.”  
In 2016 werd die intentie versterkt goedgekeurd op basis van de extra veiligheidsmaatregelen die er vereist werden voor een politiegebouw.  

Commissaris Jo Boeckx besteedde een viertal maanden aan haar onderzoek. Ze deed dit op basis van participatieve observatie, gesprekken met de ver-

schillende betrokkenen en meerdere contacten met andere organisaties en andere politiediensten die reeds jaren ervaring hadden met deze manier van 

werken. Er werd een tool gekozen voor het afspraken beheer en er werd een team samengesteld dat het volledige proces blijft opvolgen.  

In november startte de uitrol van een stappenplan dat vanaf januari 2020 tot de implementatie van het werken op afspraak zal leiden. Belangrijk hierbij 

was het communicatieplan dat werd uitgewerkt op basis van ervaringen en in overleg met andere instanties. Er werden initiatieven genomen met betrek-

king tot de interne en de externe communicatie. Hierbij werd de basis gelegd voor een verder te ontwikkelen huisstijl.   

 

AZ SAD Anker Jonathan Sijsjes Levensruimte Schommel RVT Privé totaal 

4 8 2 30 0 13 0 2 47 106 
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BIJZONDERE ACTIES 

Samen met andere inspectiediensten 

voerden we onderstaande controles uit: 

• 21/01/19:  barcontroles - mensenhandel 

• 23/01/19 : controle carwashes 

• 22/02/19 : controle carwashes 

• 20/05/19 : serres (landbouw)  

• 05/06/19 : barcontroles – mensenhandel 

• 18/07/19 : barcontroles - mensenhandel 

• 10/11/19 : controle nachtwinkels  

• 22/11/19 : controle met kansspelcom-

missie  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

BIJZONDERE OPDRACHT VOOR DE WIJKDIENSTEN: SPOOKBEDRIJVEN 

• We hebben ons ingeschreven in een arrondissementeel project van de Federale Gerechtelijke politie.  

• De wijkinspecteurs controleren de adressen van bedrijven die zich ‘recent’ gevestigd hebben. Ze maken hierbij gebruik van een checklist.  

• Dit wordt gecoördineerd door HINP J Orye (teamchef interventie) die contactpersoon is voor de FGP en deelneemt aan het arrondissementeel overleg.  
 
 
 
 
 

Controle tuinbouwbedrijven 

Een grondige controle van enkele tuinbouwbedrijven te Diest en te Scherpenheuvel-Zichem leerde dat deze 

werkgevers  en werknemers in orde zijn me de regelgeving inzake “de sociale uitkeringen”. 

Op 20 mei ’19 leverden we met 32 medewerkers bijstand aan 6 inspecteurs van: 

- Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsuitkering (RIZIV) 

- Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen en Zelfstandigen (RSVZ) 

- Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

- Vlaamse sociale Inspectie 

Terwijl onze medewerkers in een ruime perimeter rond de bedrijven opgesteld stonden, om pogingen om 

een controle te ontlopen te vermijden, controleerden de inspecteurs de aanwezigen. Zij concentreerden 

zich o.a. op het statuut van zelfstandige en werknemer; op de werkloosheidsreglementering en op de ziek-

teverzekering. 

Niemand deed een poging om te ontkomen, de controles verliepen vlot en er werden geen onregelmatig-

heden vastgesteld.  

Een geslaagde actie. Wij leren iets bij over de sociale wetgeving; wij werden eens geconfronteerd met men-

sen die de regelgeving naleven en de inspecteurs konden in een gecontroleerde omgeving hun opdracht 

uitvoeren.  
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OPDRACHTEN VOOR DE WIJKDIENSTEN 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

JONGEREN ALS KWETSBARE DOELGROEP 

Jongeren zijn een aandachtspunt doorheen alle functionaliteiten, elke interventie en elke actie.  

Minderjarige ‘weglopers’ die steeds opnieuw gekwalificeerd worden als een ‘vermissing’ vergen veel capaciteit en leiden soms tot onbegrip bij onze me-
dewerkers. Het is een beperkt aantal minderjarigen dat verantwoordelijk is voor de grote meerderheid van de geregistreerde ‘verdwijningen’. Het was 
niet uitzonderlijk dat een jongere dezelfde dag dat hij aangetroffen werd, opnieuw verdween uit de jeugdvoorziening.  

Bij het begin van het schooljaar 2019-2020 nodigden wij opnieuw alle schooldirecties van Diest en Scherpenheuvel-Zichem uit voor een ontmoeting in het 
politiehuis te Diest. Op vier verschillende momenten ontvingen wij in totaal een 20-tal directieleden. Het betreft een kennismaking en ervaringsuitwisse-
ling. Een goede basis om de contacten in het nieuwe schooljaar te faciliteren. Op basis van die ontmoetingen volgden verschillende individuele overleg-
momenten rond specifieke vragen. Op basis van de informatie die wij op die manier verzamelen konden wij ook gerichte controles uitvoeren op de open-
bare weg.  
Anderzijds zorgden scholen die de uitnodiging aan zich voorbij lieten gaan voor extra overlegmomenten om hun vragen te kunnen contextualiseren en 
onze manier van werken te verduidelijken. Zo moesten wij blijvend herhalen dat ook wij het drugsprobleem niet kunnen oplossen en dat wij niet gemach-
tigd zijn om dwangmiddelen in te zetten tijdens preventieve acties in scholen.  

Op 16 oktober had commissaris Jim Verwichte een overleg met vertegenwoordigers van de jeugdvoorzieningen St.-Vincentius, Huize Jonathan en Levens-
ruimte. Zo werden we op de hoogte gebracht van de evoluties in die voorzieningen.   

 
 

 Scherpenheuvel-Zichem Diest 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

 Woonstcontroles 1.115  1.454  1.298 1.711 1.709 1.893 

 Kantschriften 716  978  914 1.179 1.111 1.039 

 Bewijs goed gedrag en zeden 322  433  332 234 376 228 

 Bijstand deurwaarder 57  60  50 56 51 42 

 Bouwovertredingen 9  21  32 27 12 18 

 Onderzoeken wapenvergunningen 190  182  159 148 125 164 

 PV's illegaal bezit (wapens en/of munitie) 28  38  45 9 8 19 

 Vrijwillige afstand wapens    79 wapens  49 wapens  38  

 Afstand van munitie   150 kg  176 kg    

 PV verlies wapen   24  2  9  
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VERKEER  

 

Alcohol 2018 2017 2018 2019 

>0,22 mg/l en <0,35 mg/l 63 92 96 

>0,35 mg/l en <0,44 mg/l 29 40 41 

>0,44 mg/l en <0,50 mg/l 14 17 20 

>0,50 mg/l en <0,65 mg/l 53 44 54 

>0,65 mg/l 73 105 91 

Dronken sturen 5 5 7 

Toevertrouwen voertuig 1 1 1 

Weigering bloedproef alcohol 2 3 1 
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Bemande camera 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

gecontroleerde voertuigen 104.592 93.910 84.513 43.969 44.445 49.115 

pv’s 4.431 3.943 3.329 1.798 4.323 3.115 

%  4,23 4,20 3,94 4,09 9,73 6,34 

Onbemande camera’s – aantal pv’s 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Westelsebaan N212  Rijrichting Herselt 570 75 / 483 2.654 2.788 

Westelsebaan N212  Rijrichting Zichem 17 / / 2.802 744 874 

Turnhoutsebaan N127 Rijrichting Veerle 65 56 10 790 713 152 

Diestersteenweg N10 Rijrichting Diest 2.261 4.759 6.572 6.876 4.201 3.802 

TOTAAL 2.913 4.890 6.582 10.951 8.222 7.616 

Aantal pv’s 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bemande camera 4.431 3.943 3.329 1.798 4.323 3.115 

Onbemande camera’s 2.913 4.890 6.582 10.951 8.222 7.616 

TOTAAL 7.344 8.833 9.911 12.749 12.545 10.731 

Andere overtredingen   ‘17 ‘18 ‘19  ‘17 ‘18 ‘19 

Algemene regels naleven 11 9 7 Richtingsverandering 2 7 / 

Anderen in gevaar brengen / 1 / Rijbewijs 102 71 88 

Bevelen bevoegd persoon 1 4 4 Tachograaf / / 3 

Gebruik geluidstoestel / 1 / Technische eisen 143 244 149 

Gebruik lichten 23 19 32 Technische keuring 61 47 22 

Goederenvervoer / / 13 Valhelm/Beschermende kledij 6 12 10 

Identiteitskaart 2 3 3 Verbod- / gebodsborden 103 198 147 

Inhalen 2 11 4 Verkeer overwegen 1 1 / 

Inschrijving voertuig 27 23 24 Verkeersgeleiders 23 22 24 

Lichaamsgeschiktheid 7 / 9 Verkeerslichten 75 23 16 

Opgedreven bromfietsen 3 3 / Verzekering voertuig 51 73 59 

Plaats op de rijbaan 7 2 / Voorrangsregels 4 5 4 

Radarverklikker / / 7     

2014 2015 2016 2017 2018 2019

7.344

8.833

9.911

12.749 12.545

10.731

Snelheidsovertredingen
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Overzicht van de GAS per gemeente voor de gemengde parkeerinbreuken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEPERKTE PARKEERTIJD IN SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 

Het toezicht op de naleving van de Blauwe zone  
kan niet met een GAS worden afgehandeld. In Diest wordt deze  
controle uitgevoerd door een privébedrijf. In Scherpenheuvel-Zichem  
bleef dit een opdracht voor onze diensten. 

 

 

  

 

 Diest SZ 

< 15 m autobushalte 1 1 

< 3 m doorgang 3 1 

< 3 m voor oversteekplaats 15 1 

< 5 m van plaats waar fietsers het fietspad verlaten 8  
< 5 m voor de hoek kruispunt 22 2 

Algemeen hinder of gevaar 6 7 

Beurtelings parkeren  6 

Defect voertuig > 24 uur parkeren openbare weg  1 

Gele onderbroken streep 195 5 

Hinder voetgangers, (brom)fietsers 1  
Op het fietspad 17 2 

Op het trottoir / verhoogde berm bebouwde kom 180 130 

Parkeren in één enkele file 2  
Parkeren in vakken 5 3 

Parkeren op een verhoogde inrichting 1  

Parking minder validen 13 71 

Rechts t.o.v. rijrichting  3 

Rijbaan verdeeld in rijstroken 2 5 

Verbodsbord E1 478 207 

Verbodsbord E3 389 8 

Verbodsbord E5  1 

Verbodsbord E9 3 2 

Verhinderen toegang parkeerplaats 1  

Verkeersgeleiders/verdrijvingsvlakken 111 2 

Voetgangerszone 3  

Voor de inrij van eigendommen 17 4 

Woonerf 1  

 Totaal 1.474 462 

 2016 2017 2018 2019 

Aantal retributies 43 258 375 239 
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VERKEERSLES 

VOOR MINDERJARIGE OVERTREDERS 

CONFRONTATIE MET DE MEERWAARDE VAN 

FIETSVERLICHTING EN FLUO-KLEDIJ 
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Zwaar vervoer 

o Enkele medewerkers gingen verder op hun elan van 2018 en bekwaamden zich verder in allerlei as-
pecten met betrekking tot de controle van het zwaar vervoer.  

o De betrokken medewerkers combineerden hun reguliere dienstuitvoering met sporadische contro-
les van vrachtwagens 

o Specifieke controle acties waarbij ze hun krachten bundelden: 
▪ 13 geplande acties 
▪ 57 vrachtwagens grondig gecontroleerd 
▪ Bestuurders 40 Belgen en 17 buitenlanders 
▪ 26 voertuigen in overtreding; 18 Belgen en 8 buitenlanders 

o Er werden 10 acties georganiseerd in samenwerking met andere diensten:  
▪ 08/01/2019: met de Vlaamse Belastingsdienst  
▪ 18/01/2019:met  GOCA (Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbe-

wijs), Agentschap Wegen en Verkeer, Douane 
▪ 05/02/2019 met de Vlaamse Belastingsdienst 
▪ 07/02/2019: met WPR Limburg, Agentschap Wegen  
▪ 12/02/2019: met Agentschap Wegen en Verkeer  
▪ 21/03/2019: specifiek ADR 
▪ 09/04/2019: specifiek ADR 
▪ 21/05/2019: met de Sociale Inspectiediensten,  
▪ 27/09/2019: Lokale Actie met de Sociale Inspectiediensten,  
▪ 09/10/2019: met het Agentschap Wegen en Verkeer 

o Uit de controles in samenwerking met andere diensten is het duidelijk dat we hiermee niet enkel een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid.  
Deze controles leidden o.a. ook tot vaststelling van illegale tewerkstelling, zwartwerk, en overtredingen op de  Dimona aangifte.  

Fietscontroles 

o We organiseerden 4 specifieke acties op fietsverlichting op: 07/01/2019 - 16/01/2019 - 02/12/2019 - 03/12/2019 
o Tijdens deze acties waren 42 fietsers niet in orde met de fietsverlichting: 14 in januari en 28 in december 
o Er werden twee verkeersklassen georganiseerd op 15/5/2019 en 22/05/2019 voor de minderjarige overtreders die in januari 2019 tegen de ‘lamp’ 

liepen. HINP M. De Keyser koos voor een unieke interactieve aanpak ter vervanging van een louter theoretische les.  
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ONDERZOEKEN 

Lichamelijke integriteit 

1. Op Vetten Dinsdag werd te Zichem een 55-jarige vrouw verkracht. Op basis van een doorgedreven onderzoek werd de dader, een 25-jarige man, 
aangehouden.  

2. Op zondagnamiddag  24/03/19 werd het carnaval te  Scherpenheuvel-Zichem door zinloos geweld ontsierd. Een feestvierder werd in de carnaval-stoet 
met een bierfles op het hoofd geslagen. Het slachtoffer was 21 dagen werkonbekwaam. De dader, een  32- jarige man , werd in dronken toestand 
gearresteerd.  

3. Op een zondagochtend kreeg een 36-jarige man uit Halen enkele elektrische schokken met een stroomstootwapen  door een ex-vriendin. In het on-
derzoek dat daarop volgde werden naast het stroomstootwapen, drugs en een vuurwapen aangetroffen.  

4. Een man uit Lubbeek drong de woning van zijn ex-vriendin te Kaggevinne binnen. De verdachte sloeg zijn ex-vriendin en haar nieuwe vriend. In razernij 
sloeg verdachte met een hark door de voorruit van het voertuig van het slachtoffer. De verdachte werd aangehouden.  

5. Een minderjarig meisje was het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag op de lijnbus te Scherpenheuvel. Op basis van het onderzoek dat gevoerd 
werd door de wijkdienst in samenwerking met de lokale recherche werd de verdachte geïdentificeerd. 

6. Een vrouw werd in het treinstation te Testelt lastig gevallen (grensoverschrijdend gedrag). Hiervan deed ze aangifte bij de politie te Brussel. Na een 
kort onderzoek konden wij de verdachte identificeren. Hij werd de volgende dag gearresteerd. 

7. Een  14-jarige verdween uit de jeugdvoorziening  te Mol. Tijdens de aangifte werd melding gemaakt dat ze in de handen was van Afghaanse loverboys. 
Na een intensief onderzoek konden wij haar te Namen lokaliseren. Betrokkene werd terug naar de jeugdinstelling gebracht. 

8. Bij een onderzoek naar een diefstal in een woning in Webbekom konden we de feiten leidden aan verdachten die reeds het voorwerp uitmaakten van 
een onderzoek van de federale gerechtelijke politie Limburg.  

9. Een 33 – jarige vrouw werd in de Bloemenlaan, onder bedreiging van een alarmpistool, beroofd van haar medicatie en haar zonnebril. De verdachte 
werd aangehouden nadat hem nog bijkomende feiten ten laste konden worden gelegd. 
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Diefstal 

1. Er werd een voertuig gestolen te Diest. Diezelfde nacht werd het voertuig te Brussel verkocht, voor de export naar Afrika. We konden de dader opspo-
ren. Toen hij enkele weken later terug van de vrijheid kon genieten, bezondigde hij zich opnieuw aan gelijkaardige feiten. Hij werd opnieuw aangehou-
den. 

2. Een 32- jarige Diestenaar kon gaan lopen nadat hij op heterdaad betrapt werd bij een diefstal in een woning. Hij werd de dag daarop opgespoord en 
gearresteerd door onze diensten.  

3. Een man, gekend in het drugmilieu, werd in zijn woning te Diest overvallen. Met de gestolen bankkaart werd gepoogd om geld af te halen.  
Twee verdachten  werden diezelfde avond gearresteerd.  

4. Drie jongeren werden onder bedreiging van een vuurwapen en mes overvallen in het Jan Heylenpark te Diest. De buit bedroeg 50 euro, een GSM en 
een muziekbox. De dader betrof een 15-jarige jongen uit Heusden-Zolder. Hij werd door de jeugdrechter in een gesloten jeugdinstelling ondergebracht.  

5. Er werd, door de directie van een woonzorgcentrum  te Scherpenheuvel-Zichem, aangifte gedaan van diefstallen ten nadele de bewoners.  
Tijdens een langdurig en grondig onderzoek (door de wijkdienst) werd een bejaardenverzorgster op heterdaad betrapt. Uit het verdere onderzoek, in 
samenwerking met de lokale recherche werden er haar 25 diefstallen ten laste gelegd. 

6. In Testelt werd een diefstal met braak gepleegd in een woning. Door een alerte buurtbewoner werd een voertuig met Nederlandse nummerplaten 
opgemerkt. We brachten twee verdachten in beeld die later in de luchthaven te Zaventem gearresteerd werden.  

7. Het onderzoek naar een inbraak in een brood- en een drankautomaat te Webbekom leidde tot de identificatie van de verdachten. Zij werden dezelfde 
nacht op heterdaad betrapt in Turnhout.  

8. Tijdens een diefstal in een woning te Testelt werd een personenwagen gestolen met behulp van de sleutels die in de woning werden ontvreemd. Het 
voertuig werd diezelfde ochtend enkele straten verder in goede staat aangetroffen . De autosleutels werden later gevonden door de collega’s van de 
federale gerechtelijke politie Antwerpen tijdens een huiszoeking te Testelt in het kader van een lopend onderzoek.  

9. Twee verdachten werden opgemerkt die een diefstal pleegden uit de geldautomaat in handelszaak te Scherpenheuvel. Dezelfde feiten herhaalden 
zich enkele maanden later. Ook in andere steden werden analoge feiten gepleegd. We komen op een totaal van ongeveer 25 diefstallen. Eind 2019 
werden in het Groothertogdom Luxemburg  3 verdachten op heterdaad betrapt . Op basis van ons onderzoek konden de verdachten gelinkt worden 
aan de diefstallen in Scherpenheuvel.  

10. In het najaar van 2019 werden een tiental inbraken vastgesteld; in cafés, voetbalkantines, scholen en winkels. Op basis van een intensief onderzoek 
kwam een lokale bende in beeld. Het onderzoek kende begin januari 2020 zijn ontknoping in een arrestatie van 7 verdachten.  

11. Een 39-jarige werd op heterdaad betrapt bij het plegen van een diefstal van scheermesjes en inktpatronen in een warenhuis te Averbode.  Tijdens ons 
onderzoek konden we een 15-tal winkeldiefstallen in verschillende filialen van de warenhuisketen linken aan de verdachte. Hij werd aangehouden.  
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Drugs 
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1. Plantage met 700 –tal cannabisplanten in een loods te Diest ontdekt. Dit leidde onmiddellijk naar een tweede plantage (450 planten) in een kelder van 
een andere woning te Diest.  In het kader van dit onderzoek werden verdachten gearresteerd. 

2. Op basis van eigen onderzoek legden we een lucratieve drugshandel bloot bij een inwoner van Scherpenheuvel-Zichem. Hij had er zijn hoofdberoep 
van gemaakt om bij middel van postpakketten zijn klanten te bedienen in binnen- en buitenland. Tijdens een huiszoeking troffen we onder andere 
1.300 xtc pillen en een grote hoeveelheid cannabis aan. Hij was niet aan zijn proefstuk toe.  

3. Tijdens een fuif te Diest werd een jonge man uit Brussel op heterdaad betrapt tijdens het dealen van cocaïne en XTC.  

4. Bij een inwoner van Diest werd tijdens een huiszoeking een grote hoeveelheid cannabis aangetroffen in een vals plafond.  

5. Ingevolge klachten van omwonenden betreffende heroïnegebruik in het straatbeeld te Schaffen wordt een onderzoek opgestart. Lokale dealers wer-
den door een  Nederlandse drugrunner van cocaïne en heroïne bevoorraad. Deze bevoorrading viel stil na een schietpartij te Rotterdam waarbij de 
25-jarige drugrunner in hechtenis werd genomen.  De lokale dealer werd aangehouden.  

6. Op basis van een grondig onderzoek werd tijdens een huiszoeking in Averbode meer dan 6,5 kg cannabis en verschillende harddrugs aangetroffen.  
Een 38-jarige werd aangehouden.  

7. Een 43-jarige man werd dood aangetroffen in een studio te Diest. Na toxicologisch onderzoek bleek hij overleden te zijn na het gebruik van drugs en 
alcohol.  

8. Een lokaal onderzoek leidde naar een niet actieve cannabisteelt in een tuinhuis te Diest.  

9. Het overlijden van een  53-jarige was de start van een onderzoek naar de omstandigheden. De man was gekend als heroïne / speed gebruiker. Tijdens 
de eerste vaststellingen en autopsieresultaten werden er sporen van heroïne aangetroffen. Het verder onderzoek is nog lopende. 

10. In Deurne (Diest) konden we een cannabisplantage met ongeveer 1.900 planten ontmantelen. Dit na een doorgedreven onderzoek en met huiszoe-
kingen in Diest,  Lanaken en in Maasmechelen. Vier verdachten werden aangehouden.  

11. Op het eind van het jaar controleerden de collega’s van Leuven een man uit Scherpenheuvel-Zichem. Hij was in het bezit van elementen die verwezen 
naar het dealen van drugs. Het onderzoek werd aan ons overgedragen. De huiszoeking op zijn adres bevestigde het vermoeden. Hij werd aangehouden. 

 

Overlast - sluikstort 

Er werden twee dumpingen van materialen van cannabisplantages aangetroffen te Deurne - Diest. 
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OPENBARE ORDE 
 
Uitzonderlijke gebeurtenis – ‘bomalarm’ 8 mei 

• Om 8u kregen we de melding dat er een dreiging uitging naar ‘scholen’ in Westerlo, Diest en Aarschot. Dit op basis van een pamflet dat aangetrof-
fen werd door de collega’s in Westerlo. 

• Om 8u30 verwittigden we alle scholen van Diest en gaven we hen de opdracht om te ontruimen 

• We kregen het voor elkaar om vanaf 9u aan elke school een aanspreekpunt van de politie te hebben (Dit op 22 plaatsen).  

• Om 10u30 startte een screening van alle scholen. 

• Om 13u45 werden alle scholen opnieuw vrijgegeven. 

• 43 medewerkers werden ingezet (38 eigen medewerkers, 3 aspirant hoofdinspecteurs en 2 explosieven hondengeleiders). 

• De verdachte werd maanden later gevat door de collega’s van de federale politie. 

Bestuurlijke hoorzittingen 

Na herhaalde vaststellingen van gebeurtenissen die tot overlast aanleiding geven in de buurt van een horeca-zaak gaan wij over tot een bestuurlijke 
hoorzitting. Hierbij worden de verantwoordelijken nogmaals op hun plichten gewezen, wordt hen gevraagd welke maatregelen zij van plan zijn om te 
nemen en worden zij gewaarschuwd dat een herhaling van de feiten tot een bestuurlijke maatregel kan leiden.  

Te Diest: 

• 04/02/2019 , zaakvoerster Moonlight Music Hall , te Diest. 

• 25/03/2019 , voorzitter-conservator van het Pegasusmuseum , Citadel. Naar aanleiding van de aangifte van een diefstal werd er tijdens de hoor-
zitting nagegaan of er voldoende maatregelen genomen werden om een diefstal te voorkomen en of zij in staat zijn om op elk moment vast te 
stellen of elk wapen nog aanwezig is.  

Te Scherpenheuvel-Zichem: 

• 4 hoorzittingen inzake overlast van honden,  

• 2 hoorzittingen inzake overlast door kippen ,  

• 2 hoorzittingen inzake overlast Cafe de Weefberg,  

• 1 hoorzitting inzake overlast jeugdhuis  Boemelke. 

Extra patrouilles 

• Voor het tweede jaar op rij waren de meest zichtbare patrouilles – de patrouilles te paard. Aan onze vraag om minstens elke week één keer een 
patrouille te rijden in onze politiezone konden de collega’s van de federale politie 22 keer voldoen.  

• Waar we in het verleden regelmatig konden beroep doen op ondersteuning van het interventiekorps, was dit in 2019 zelden of nooit het geval. 
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Evenementen 

• In 2019 was het niet anders dan voorheen; Diest en Scherpenheuvel-Zichem telden veel en een grote variëteit aan evenementen.  

• Om het overzicht te behouden van de politionele inzet en om alle documenten ter beschikking te stellen van de inspecteurs die met een evenement 
geconfronteerd worden, maken we gebruik van een ‘evenementenkalender op sharepoint’. Het is de verantwoordelijkheid van de wijkcoördina-
toren om die kalender te voeden en up to date te houden.  

• Om de openbare orde te kunnen handhaven is het belangrijk dat er nog voor de toelating tot een evenement gegeven wordt er een eerste overleg 
is tussen de organisator, de bestuurlijke overheid en de politie. Het is onder andere van belang dat de ‘geloofsbrieven’ van de organisatoren 
onderzocht worden. 

o Op basis van voorbereidende gesprekken met de politie in februari beslisten de organisatoren van een autocross op 10 en 11 augustus 
toch maar andere horizonten op te zoeken. Zij konden de minimale toegankelijkheid voor de veiligheidsdiensten op het evenementen 
terrein niet garanderen 

o We herinneren ons de pittige manier waarop we ons wantrouwen voor de organisatoren van het Garnizoen, niet onder stoelen of banken 
staken. Dit weerhield er de betrokkenen niet van om tijdens het festival een poging te ondernemen om de politiecontroles aan banden te 
leggen.  

• Op basis van een goede voorbereiding en maximale inspanningen van de organisatoren, verliepen de meeste evenementen zonder incidenten en 
met een minimale politiebezetting. Dit laatste is uiteraard relatief want bij een aantal carnavalstoeten en wielerwedstrijden telde onze inzet toch 
meer dan 20 medewerkers. 

• Aan diverse evenementen koppelden we geen specifieke ordedienst; we planden wel een extra verkeerscontrole waarbij de medewerkers zich 
klaar hielden om tussen te komen op het evenement wanneer dit nodig mocht zijn. Deze manier van werken pasten we bijvoorbeeld toe met het 
oog op een volkstoeloop aan het provincie domein maar ook bij activiteiten in dancings en fuifzalen.  

• ‘Evenementen’ waarbij wij extra medewerkers inzetten: 
 

 

DIEST  SCHERPENHEUVEL-ZICHEM  

Halve Maan  Retrojardin Zaterdagmarkt Kermis Scherpenheuvel  
Nieuwjaarsdrink Boerenmarkt Molenstede Kindercarnaval  Doortocht ronde van Vlaams Brabant 
Chrysostomos De Prins Dwars door het Hageland Carnavalstoet Keiberg Dwars door het Hageland 
Chrysostomos KSD Oldtimer Fly and Drive In Carnavalstoet Zichem Lolands 
Kindercarnaval Ketnet zomertoer Vetten dinsdag Zichem Wielerwedstrijd Okselaar 
Vetten dinsdag Diest Wielerwedstrijd Schaffen Carnavalstoet Schoonderbuken Verkeersdagen Scherpenheuvel 
Carnavalstoet Diest Draculatocht Carnavalstoet Scherpenheuvel MS Run 
Rommelmarkt Karteria x 5   November jaarmarkt Nieuwe inwoners x 2 Spartacus run 
Lady City Deluxe Intrede Sint Bedevaart x 3 Nature Trail 
Lentejaarmarkt Putteke Winter Wielerwedstrijd Testelt Keske in Lanteire Averbode 
Wielerwedstrijd Molenstede Schaffen Classic Abdijentocht MTB Hapert  
Wielerwedstrijd Deurne Demersporthappening Sinksenkoers Kaarskensprocessie  
Supermercado  Tijdrit Baloise Belgium Kerstmarkten x 2 
  ZAP Zichem  
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Een aangename zonnige dag op de Halve Maan te Diest.  

 

Door extra preventief toezicht leverden ook wij onze bijdrage.  

Inspelend op de voorspellingen van een zonnige zondag op 2 juni ’19 organiseerden wij extra controles in de om-

geving van de Halve Maan te Diest. Nu wegeniswerken de reguliere verkeerstromen bijkomend ontregelen, was dit 

extra toezicht aangewezen.  

Vijf van onze medewerkers, die bereid waren om een vrij weekend op te offeren, kregen de steun van twee col-

lega’s van de federale politie te paard en de spoorwegpolitie had bijzondere aandacht voor het station te Diest. 

Tijdens onze aanwezigheid aan de ingang van het Provinciaal domein was er een constante toestroom van bezoe-

kers in een goede en gemoedelijke sfeer.  

Om een duidelijk signaal te geven dat drugs op het domein niet welkom zijn controleerden wij een 50-tal personen 

op het bezit van drugs. Dit leidde zeven keer tot het aantreffen van een gebruikersdosis cannabis. In afspraak met 

de Procureur des Konings te Leuven konden we een onmiddellijke minnelijke schikking voorstellen waarbij de be-

zitters van drugs € 75,00 euro dienden te betalen.  

Heel wat van onze aandacht en capaciteit moesten we besteden aan de parkeerproblematiek op en rond het Ver-

voortplein. Dit als gevolg van de wegenwerken. Er werden verschillende voertuigen geverbaliseerd. Op basis van 

onze vaststellingen bekijken wij samen met het stadsbestuur of de signalisatie kan worden aangepast en / of ver-

duidelijkt.  

De spoorwegpolitie had bijzondere aandacht voor het station te Diest. Bij het vertrek van enkele bezoekers stelden 

de collega’s vast dat er een fiets werd achtergelaten op het perron. Deze fiets werd meegenomen aan een woning 

in de Schaffensestraat te Diest en kon teruggegeven worden aan de eigenaars.   

Omstreeks 17u30 kregen de collega’s te paard melding van het feit dat een meisje drie verdachte figuren had op-

gemerkt  op de trein. Het betroffen drie veertigers die vanuit Hasselt toegekomen waren te Diest.  De politie te 

paard trof daarop drie  mannen aan op het Stationsplein die aan de beschrijving voldeden. Zij hadden geen enkele 

binding met de Halve Maan. Zij werden aan onze diensten overgedragen. Eén van hen stond geseind voor een bevel 

tot gevangenneming en werd overgebracht naar Hasselt, één persoon was illegaal in het land en kreeg een bevel 

om het land te verlaten en de derde van het gezelschap was een Diestenaar die na controle mocht beschikken.  
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HALVE MAAN 

• Het Provinciaal Domein De Halve Maan blijft een bijzonder evenement. Het is een ruim vier maanden durend evenement waarbij de politie en de 
directie elke dag een inschatting moeten maken van de mogelijke risico’s. Terwijl de risico bepalende factoren (zoals het aantal bezoekers) heel 
moeilijk te voorspellen zijn. Dit vraagt een grote flexibiliteit van de medewerkers.  

• Aantal bezoekers tussen 1 mei en 15 september : 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

149.116 100.987 143.679 137.479 117.515 183.188 130.067 

Er waren 12 topdagen met meer dan 3.000 bezoekers; waarvan 3 dagen met 5.000 bezoekers en meer en met als absolute topdag zaterdag 29 
juni toen er 6.924 bezoekers werden geregistreerd. 

• De wegenwerken op de R26 (Omer Vanaudenhovelaan) maakten het bijzonder. 
o Er was slechts verkeer mogelijk in één enkele richting tussen de Schaffensestraat en de Vervoortstraat/Sint-Jansstraat, in de richting van het 

station en in de richting van de Hasseltsepoort. 
o Dit maakte dat het verkeer van de E314 een omleiding diende te volgen om de parking te bereiken. Het merendeel volgde echter de gebruike-

lijke route en zocht een parkeerplaats in de onmiddellijke omgeving met overlast in de regio van het kerkhof tot gevolg. 
o Het stadbestuur stelde een parkeerverbod in en wij deden ons best om dit zo goed mogelijk te handhaven door foutief geparkeerde voertuigen 

te takelen. Er werden 84 voertuigen getakeld. 

• Naast de parkeerovertredingen werden nog volgende processen-verbaal voor verkeersinbreuken in de onmiddellijke omgeving opgesteld 
 

Inbreuk 2018 2019 Inbreuk 2018 2019 

Rijbewijs 5 3 Geen identiteitskaart tonen 1 0 

Gordel 61 3 Parkeerinbreuken 10 84 

Drugs in verkeer 10 3 Inschrijving 1 0 

Technische eisen 1 2 Gebruik geluidshoorn 1 0 

GSM 10 1 Alcohol 1 0 

Negeren van verkeersborden/wegmarkering 18 4 Fiscaal Pv verkeer 3 0 

Niet-verzekering 4 1    

• Onze tussenkomsten resulteerden slechts in 23 processen-verbaal 

 2018 2019  2018 2019 

Drugsbezit  35 10 Slagen en verwondingen 1 2 

Diefstal uit voertuig 2 2 Spoorlopers station  2 

Diefstal fiets 1 0 Dronkenschap  3 

Gewone diefstal 1 3 Beschadiging voertuig  1 0 

Bedreigingen 0 1 Opzettelijke beschadiging  1 0 
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Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) 

Een “GAS pv” is in veel gevallen de spreekwoordelijke ‘stok achter de deur’. Een stok die in 2019 ook dikwijls achter de deur mocht blijven staan.  
Een belangrijk element hierbij is dat een noodzakelijke voorwaarde voor een GAS pv de identificatie van de dader is en een duidelijk bewijs van de over-
treding.  
 
Aantal GAS dossiers 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

47 32 13 52 35 66 49 

• Er werden 49 GAS pv’s opgesteld 

• 44 pv’s werden aan de provinciaal sanctionerende ambtenaar overgemaakt 

• 4 dossiers haalden de vooropgestelde termijn niet 

• 1 dossier staat nog open 

• 23 vaststellingen gebeurden te Diest 

• 26 vaststellingen gebeurden te Scherpenheuvel-Zichem 
 
Aantal GAS-dossiers, per feit 

 2017 2018 2019 

Geluidshinder - nachtlawaai 8 14 2 

Hondengeblaf 2 5 4 

Sluikstorten 7 26 22 

Wildplassen 2 1 1 

Onbeheerde dieren 4 2 9 

Openbare orde 3 0 0 

Afval verbranden 6 9 2 

Afvallende voorwerpen 1 0 0 

Brandveiligheid 0 1 0 

Ingebruikname publiek domein 0 8 4 

Feitelijkheden 0 0 1 

Spoorlopen 0 0 2 

Andere (sluitingsuur café) 0 0 2 
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OPVANGCENTRUM PEETERSKASTEEL 

•  De taakverdeling binnen de PZ Demerdal-DSZ bleef in 2019 behouden.  
o Hoofdinspecteur Paul Janssens was verbindingsofficier voor het opvangcentrum; 
o Wijkinspecteur David Simons onderhield de dagelijkse contacten; 
o HINP Paul Janssens ondersteunde en verving de wijkinspecteur.  

• Algemene opdrachten 
o Regelmatige contacten met verantwoordelijken; 
o Deelname aan stuurgroepen; 
o Toezicht op de inschrijving van de nieuwkomers. 

• Politionele tussenkomsten 
o 15/03/2019 Vervalsing 
o 16/04/2019 geluidsoverlast bewoners 
o 06/06/2019 schriftelijke bedreiging met bevel of voorwaarde (slachtoffer) 
o 12/09/2019 mondelinge bedreigingen met bevel of voorwaarde (slachtoffer) 
o 17/09/2019 onrustwekkende verdwijning meerderjarige 
o 18/09/2019 moeilijkheden met een persoon 

 

Het geringe aantal politionele tussenkomsten is onder andere een rechtstreeks gevolg van de inspanningen die gebeurden ter uitvoering van de 

algemene opdrachten door de collega’s van de wijkdienst Scherpenheuvel-Zichem.   
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INTRAFAMILIAAL GEWELD (IFG) 
 
In 2019 werden 104 aanvankelijke processen-verbaal geregistreerd als partnergeweld (conform de definitie COL 3/2006 = ”iedere vorm van fysiek, seksu-

eel, psychisch of economisch geweld tussen echtgenoten of personen die samenwonen of samengewoond hebben en tussen wie een duurzame affectieve 

en seksuele band bestaat of bestaan heeft”). Dit is lager dan de voorbijejaren. Dit heeft vermoedelijk te maken met de langdurige afwezigheid van com-

missaris Marleen Decorte. Zij nam het namelijk op haar om de registraties van de opstellers van de processen-verbaal vanuit de invalshoek van IFG te 

bekijken en aan te passen. Iedereen is vervangbaar maar met minder mensen doen we bepaalde dingen niet en andere dingen minder nauwkeurig.  

De (geregistreerde) feiten zijn als volgt verdeeld over de specifieke categorieën: 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

FYSIEK Ontvoering / 1 / / / / 
 Slagen en verwondingen 60 65 54 44 55 55 

SEKSUEEL Verkrachting 2 1 3 1 2 / 
 Zeden / 1 / / / / 

PSYCHISCH Afpersing / / / / 2 / 
 Bedreiging 22 12 6 13 6 8 
 Belaging 28 12 18 20 17 14 
 Laster en eerroof 2 3 4 4 / 1 
 Belediging / 1 2 1 / / 
 Woonstschennis 4 2 1 / 3 / 
 Vrijheidsberoving / 1 / / / / 
 Pesterijen / 1 / / / / 
 Privacy / 1 / / / / 
 Hacking / / / / / 1 

ECONOMISCH Weigering recht op persoonlijk contact 38 23 25 17 21 15 
 Diefstal 4 4 4 7 2 1 
 Niet betalen onderhoudsgeld 1 4 2 3 1 / 
 Beschadigingen 4 3 4 10 5 5 
 Misbruik van vertrouwen  1 / 7 / / 
 Valsheid in geschrifte 1 3 / 6 / / 
 Informatica fraude / / / / / 1 

GEEN MISDRIJF Familiale twist/onenigheid 5 6 5 7 8 3 
 PV van inlichtingen  9 5 2 6 2 / 
 Vermiste  1 / / / / 

• Hoofdinspecteur Kathleen Liefsoens (adjunct-coördinator wijkdienst Scherpenheuvel-Zichem) leverde een actieve bijdrage aan de ketengerichte 
aanpak IFG voor het arrondissement Leuven. Als enige  vertegenwoordigde zij de politiediensten van het arrondissement om de veertien dagen 
op dit interprofessioneel overleg vanaf januari tot september. Vanaf september deed ze dit samen met een collega van de PZ Aarschot en eind 
december gaf ze zelf ook de fakkel door.   
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DIERENWELZIJN 

• Wijkinspecteur Catherina Vander Perre was ook in 2019 ons aanspreekpunt voor dierenwelzijn. Zij krijgt hierbij de steun van verschillende collega’s 
uit de wijk en uit de interventiedienst. Zij is ons aanspreekpunt voor externe diensten en de schepen voor dierenwelzijn.  

o Bijstand aan Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen op 11/04 en 08/07 n.a.v. een controle van een landbouwer. 
o Deelname aan provinciaal overleg dierenwelzijn op 15/01 en 06/05. 
o Opleidingen: 

▪ 29/04 omgaan met exotische dieren tijdens interventies. 
▪ 04/06 gesprek met een social behaviour trainer voor honden. 
▪ 08/10 studiedag te Leuven waarbij Mevr. Vanlangenhoven de werking van het Parket, inzake dierenwelzijn, toelichtte.  
▪ 18/10 studiedag inzake dierenwelzijn georganiseerd door de Politiezone Limburg Regio Hoofdstad. 

• Politietussenkomsten 

 

 

 

• Negen processen-verbaal  

o Verwaarlozing van een hond waarbij de hond in beslag genomen werd. ➔➔➔ ➔ 
o Vaststelling van 4 honden die vochten op leven en dood. De honden werden in beslag 

genomen. 
o Aangifte van paard dat gewond raakte door bommetjes van jongeren. 
o Mishandeling van een hond door middel van slagen. 
o Lastens persoon die een verbod tot het houden van dieren negeerde. 
o Verwaarlozing van schapen. 
o Verwaarlozing honden en kat 
o Verwaarlozing van honden. 
o Aangifte van bestialiteiten. 

• Gemeentelijke administratieve sancties 

o 4 hondengeblaf. 
o 9 onbeheerde dieren. 

• 296 tussenkomsten voor loslopende honden; 

• 331 andere tussenkomsten in verband met dieren; voornamelijk meldingen van uitgebro-
ken vee/paarden,  overlast van blaffende honden en mogelijks verwaarlozing van dieren. 

 


