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VOORWOORD 

In ons jaarverslag geven we een beknopt beeld van: 

• gebeurtenissen waarmee we geconfronteerd werden; 

• activiteiten die we ontplooiden; 

• materiële en personele middelen die we hebben aangewend. 
Waar het mogelijk is, plaatsen we de cijfers van 2018 tegenover de cijfers van de voorbije ja-

ren. 

Het is het verslag van de werking van onze lokale politiedienst en niet het criminaliteitsbeeld 
van de steden Diest en Scherpenheuvel-Zichem. 

In 2018 zijn we er opnieuw in geslaagd om: 

• een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke veiligheid in het algemeen en in het 
bijzonder in het kader van: 

o de verkeersveiligheid; 
o het voorkomen en het ophelderen van misdrijven; 
o het vrijwaren van de openbare orde; 

• de ‘lokale’ drugshandel te verstoren. 
 

In 2018 zijn we er onder andere niet in geslaagd om: 

• overuren, weekenduren en nachturen te beperken; 

• een stabiele basis uit te bouwen voor de verdere ontwikkeling van onze organisatie; 

• onze medewerkers voldoende te ondersteunen; 

• enige significante invloed te hebben op de vraag en het aanbod van drugs; 

• de vandalen te vatten die talrijke bushokjes hebben vernield; 

• Alle beschikbare informatie te exploiteren. 

Uit 2018 onthoud ik onder andere: 

• de boeiende ervaringen van de drugscontroles bij scholieren; 

• de identificatie van meerdere lokale daders van diefstallen; 

• de steun van de collega’s van de cavalerie; 

• de mogelijkheden die de onmiddellijke minnelijke schikking biedt bij de controle van 
druggebruikers; 

• de identificatie van sluikstorters met behulp van de mobiele vaste camera’s; 

• de toepassing van GAS bij de gemengde parkeerinbreuken; 

• de schitterende zomer en het effect op de openbare orde m.b.t. de Halve Maan; 

• het stijgende aantal weglopers; 

• de verdere ontwikkeling op het niveau van het IT-gebeuren; 

• het vormingsmoment “Was man liebt, das neckt sich”;  

• het vormingsmoment rond bestuurlijke handhaving op 15 maart;  

• de ontwikkelingen als gevolg van de GDPR; 

• de enorme uitdaging om de organisatie operationeel te houden, als gevolg van de on-
zekerheden met betrekking tot de beschikbaarheid van verschillende personeelsleden; 

• het aanzwengelen van het partnerschap met de schoolgemeenschappen; 

• de vele resultaten die geboekt werden vanuit de gedrevenheid en zin voor initiatief 
van onze medewerkers.  

 
Korpschef 

 
Jan Vanhauwere 

30 maart 2019 
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1. BELEID & LEIDING 

1.1. De richtsnoeren bleven in 2018 onveranderd 

Missie:  
De lokale politie van de politiezone Demerdal-DSZ levert een kwalitatieve basispolitiezorg in 
de steden Diest en Scherpenheuvel-Zichem. Zo draagt de PZ Demerdal-DSZ, onder het gezag 
en ter uitvoering van het beleid van de bevoegde overheden, bij tot de maatschappelijke vei-
ligheid. 

Visie:  
Politiezone Demerdal-DSZ wil één open politiedienst zijn die vanuit een sterke verbonden-
heid en in samenwerking met partners door een professionele en efficiënte dienstverlening 
vanuit haar specifieke politionele bevoegdheden een bijdrage levert aan een veilige en leef-
bare samenleving. 

Waarden:  
P rofessioneel    Z orgzaam   D ynamisch   S amenwerkend   Z uinig  

1.2. Zonale veiligheidsraad 

20 april 2018 

Dagorde 

1. Veiligheidsbeeld 2017 
2. Getuigenissen van de aanpak door de PZ Demerdal-DSZ van: 

a. Drugsplantages (actiebereidheid en zin voor initiatief leidt tot resultaten …) 
b. Zwaar vervoer (specifieke interesses van de medewerkers als vertrekpunt bij de 

realisatie van strategische doelstellingen) 
c. Het druggebruik bij scholieren (vanuit het operationele het partnerschap bespreek-

baar maken en bijsturen) 
3. Terugblik op de werking van de PZ Demerdal-DSZ in 2017 
4. Het antwoord van de minister op de gezamenlijke brief over het personeelsdeficit van 

de FGP  
5. Varia 

30 november 2018 

Dagorde 

1. Arrestatietermijn van 48u   
2. Verkeershandhaving   
3. GAS – gemengde parkeerinbreuken  
4. Van sluikstort tot illegale tewerkstelling  
5. Verantwoording ~ rechtsgang  
6. Drugscontroles bij evenementen 
7. Sluikstort  
8. Organogram en personeelsbezetting  
6. Varia 

 

1.3. Politieraad  (samenstelling eind 2018) 

De politieraad kwam vier keer samen en was eind 2018 als volgt samengesteld: 

DIEST SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 

Buttiens Joeri Nijs Geert Cortens Willy Sannen Arlette 

De Dobbeleer Monique Putseys Rudiger Jacobs René Schuyten Ronald 

De Graef Christophe Versavel Mario Pauwels Inne De Kock Sara 

Collin Robert Rijnders Renaat Peetermans Kris Claes Allessia 

Gybels Irène   
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1.4. Politiecollege 

Het politiecollege kwam achttien keer samen 

1.5. Organogram 

Het organogram zag er eind 2018 als volgt uit: 

 

Niet alle functies van teamchef waren ingevuld en de communicatielijnen waren ook niet altijd 
zo strak als zou mogen blijken uit de voorstelling.  

1.6. De korpsleiding 

Het directiecomité 

• 2018 was een jaar met grote onzekerheden over de invulling van verschillende functies 
op directieniveau: 

• Eén commissaris vroeg de toelating om begin 2019 mobiliteit te maken naar 
de politiedienst van zijn woonplaats. 

• Eén commissaris liet verstaan dat hij in 2019 gebruik zou maken van NAVAP. 

• Eén commissaris was vanaf het najaar 2018 onbeschikbaar om medische rede-
nen. 

• Op 1 juli 2018 verwelkomden wij een adviseur als coördinator niet-operationele steun 
(anticiperend op het vertrek van een CP).  

Het middenkader 

• Eén hoofdinspecteur ruilde onze PZ voor de PZ Leuven op 1 januari 2018. 

• Eén hoofdinspecteur ruilde de PZ Carma voor onze PZ vanaf 1 juli 2018. Zij werd ad-
junct-postoverste in Scherpenheuvel-Zichem.  

• Eén hoofdinspecteur was een volledig jaar onbeschikbaar om medische redenen 

• Twee hoofdinspecteurs waren omwille van medische redenen beperkt aanwezig en/of 
beperkt inzetbaar.  
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2. PERSONEEL 

Legende afkortingen: 

Operationeel kader Administratief en logistiek kader 

HCP Hoofdcommissaris ADV Adviseur  

CP Commissaris CNT Consulent  

HINP Hoofdinspecteur ASS Assistent 

INP Inspecteur ARB Arbeider 

AGP Agent van politie HKR Hulpkracht 

2.1. De personeelsdienst 

De medewerkers van de personeelsdienst hebben zich, naast het dagelijks personeelsbeheer, 

in 2018 geconcentreerd op de overschakeling van Xtremis (tijdsregistratiesysteem) naar GA-

LOP (een personeelsbeheerssysteem). Het volgen van de noodzakelijke opleidingen liep niet 

van een leien dakje en er was heel wat tijd nodig om GALOP te voeden met alle noodzakelijke 

personeelsgegevens. Na een proefperiode waren we op 31 december klaar voor de overscha-

keling.  

 

2.2. De personeelsformatie 

HCP CP HINP INP AGP ADV CNT ASS ARB 

1 5 18 72 2 2 4 11 1 

 

2.3. Personeelsverdeling 

Dit is de lijst van de medewerkers zoals ze over de verschillende functionaliteiten waren ver-

deeld op 31 december 2018. Dit betekent niet dat ze effectief beschikbaar waren voor de 

dienst. 

Wijkdienst            Diest (12) Scherpenheuvel-Zichem (11) 

1 HINP RONSSE Frank 13 HINP JANSSENS Paul 

2 HINP FONTEYN Kristof 14 HINP CELEN Dirk 

3 HINP VANDEWEYER Chris 15 HINP LIEFSOENS Kathleen 

4 INP HERMANS Jean 16 INP MAES Peter 

5 INP KERCKX Karel 17 INP MATTHEUS Jenny 

6 INP LUYTEN  Alex 18 INP REYNDERS Chris 

7 INP PIRON Patrick 19 INP SIMONS David 

8 INP PITTEVILS Kim 20 INP VAN KIELDONCK Vanessa 

9 INP STALMANS Patrick 21 INP VANDEN RHYN Christine 

10 INP VANDER PERRE Catherina 22 INP VANHAMEL Karen 

11 INP WITTEMANS Yves 23 INP WELLENS Valère 

12 ASS VERDONCK Daisy     

 

Onthaal                       Diest Scherpenheuvel-Zichem 

24 ASS VAN CAMP Annicq 25 ASS VAN GOSSUM Tanja 

Planton hoofdcommissariaat (9) 
26 CP MARCOEN Kurt 31 INP MINNEN Christian 

27 INP DAMS Yves 32 INP STALMANS Roel 

28 INP DEGOL Eric 33 INP SWINNEN Nathalie 

29 INP FONTEYN Nathalie 34 INP VANWING Svenja 

30 INP LINTERMANS Gunther 
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Politieoperaties (44) 
35 CP VERWICHTE Jean Marie 57 INP MESENS Sofie 

36 HINP DE KEYSER Mietje 58 INP NYS Andy 

37 HINP ROOSEN Stan 59 INP OLEMANS Koen 

38 HINP STANNARD David 60 INP ORYE  Joris  

39 HINP VANDERMEULEN Pieter 61 INP PAIROUX Dominik 

40 HINP VERMANDEL Luc 62 INP PEREMANS Stefan 

41 INP AERTS Dieter 63 INP PRINSEN Niels 

42 INP BONGIOVANNI Marco 64 INP REYNDERS Kris 

43 INP BOSCH Steff 65 INP RODEN Stijn 

44 INP CAENEN Noël 66 INP RODET Kizzy 

45 INP COLAERS Bart 67 INP SIMENON Johan 

46 INP COUWBERGHS Dorien 68 INP VAN BAELEN Michiel 

47 INP DAMEN Marjan 69 INP VANDEREYKEN Koen 

48 INP DE WIJS Bart 70 INP VANDERSTEEN Sven 

49 INP DECERF Yves 71 INP VANDERSTUKKEN Elke 

50 INP EYCKMANS Rob 72 INP VAN ROIE Veronique 

51 INP GEERKENS Dries 73 INP VERBEEK Wim 

52 INP GORISSEN Michiel 74 INP VERDONCK Jonas 

53 INP JACOBS Domien 75 INP WECKX Werner 

54 INP JORDENS Dimitri 76 INP WESTHOVENS Gino 

55 INP LAVRIJSEN Nathalie 77 AGP VAN DRIEL Frank 

56 INP LUYTEN Mario 78 AGP VELTJEN Norbert 

Recherche (12) 
79 CP SCHERPENBERG Jean Marie 85 INP GACOMS Nico 

80 HINP SAPION Michel 86 INP GYBELS Rudolphe 

81 HINP VENNEKENS Chris 87 INP NICKMANS Robrecht 

82 HINP WITTEVROUW Jo 88 INP REYNDERS Kelly 

83 INP BEYNAERTS James 89 INP VAN DE WALL Niels 

84 INP CLYGNET Guido 90 ASS BELAEN Andrea 

Operationele Steun (10) 
91 CP DECORTE Marleen 96 INP SAENEN Alex 

92 HINP GULDENTOPS Kris 97 ASS DAVID Joke 

93 HINP SWINNEN Patrick 98 ASS MELIS Kristina 

94 INP EYCKMANS Ronny 99 ASS VAN DEN BULCK Marina 

95 INP DAEMS Marc 100 ASS VANTHIELEN Evy 

Niet-operationele Steun (12) 
101 CP MEELBERGHS Marc 107 ASS ROOSEN Daniel 

102 ADV VLAEMINCK Seppe 108 ARB LEMMENS Karel 

103 CNT FIDDELAERS Kristof 109 HKR DANIELS Daisy 

104 CNT KENNES Caroline 110 HKR THILLMAN Patricia 

105 ASS CARMANS Natacha 111 HKR VAN CAMP Wendy 

106 ASS MULDERS Annelies 112 HKR VANSWEEVELT Godelieve 
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Korpschef 
113 HCP VANHAUWERE Jan 

Politiesecretaris  
114 ADV CLAES An 

Directiesecretaris 
115 CNT WENS Greet 

Navap  
116 INP SMETS Carl 

117 INP VANHOUTVEN  Patrick 

Afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden 
118 INP CARREIN Nele 

119 INP MICHIELS Nathalie  

Mobiliteit van medewerkers  

Instroom  

 

 

 

 

 

 

Uitstroom  
1 INP FOURIE Pieter 01-01-2018 Mobiliteit 

2 HINP VAN GOSSUM Hans 01-01-2018 Mobiliteit 

3 INP DONMEZ Nuran 01-09-2018 Mobiliteit 

4 INP MAES Patrick  01-04-2018 Pensioen 

 
Beroepenvoorlichters 
Drie inspecteurs (Rob Eyckmans, Sofie Mesens, Elke Vanderstukken) en hoofdinspecteur Mie-
tje De Keyser zijn opgeleid tot beroepenvoorlichter. Zij geven een woordje uitleg aan mensen 
die interesse hebben in een job bij de politie. Dit start met kennismakingsgesprek. Als blijkt dat 
de kandidaat serieuze voornemens heeft en/of zich al ingeschreven heeft voor de selectie-
proeven, worden de proeven besproken met de kandidaat. Er volgt een bijkomend gesprek als 
de kandidaat opgeroepen wordt voor de psychologische proeven en voor de selectiecommis-
sie. Als de kandidaat tot aan de laatste proef geraakt, heeft deze op een drietal uren onder-
steuning kunnen rekenen. In 2018 startten we volgende begeleidingen: 

- 3  kandidaten voor het beveiligingskader (1 rondde de opleiding reeds af) 
- 11 kandidaat-inspecteurs, één van hen loopt in 2019 stage bij onze politiedienst.  

 

2.4. Stagiairs 

We waren gastzone en creëerden een leeromgeving  voor volgende aspiranten: 

• AINP: L. Smeyers, B. Clerckx, J. Geeraerts, B. Wouters, E. Van Doninck, A. Bouweraerts,  
A. Bracke, I. Mols, M. Strauven, M. Vermeylen. M. Thewissen, K. Willems, K. Verboven 

• AHINP: D. Keuleers, S. Verschaeren, K. Verboven, K. Willems, M. Thewissen  

• ACP: C. Christiaens, P. Czymerys., A. Chioua Lekhli en K. Lintermans 
 

1 INP BOSCH Steff 01-01-2018 

2 INP DAMEN Marjan 01-01-2018 

3 INP JACOBS Domien 01-04-2018 

4 INP GORISSEN Michiel  01-05-2018 

5 INP VAN ROIE Veronique 01-05-2018 

6 HINP LIEFSOENS Kathleen 01-07-2018 

7 ADV VLAEMINCK Seppe 01-07-2018 
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2.5. Leeftijd en genderdiversiteit 

Operationeel kader 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ouder dan 45 jaar 42,7% 44,6% 47,9% 55,2% 52,6% 57,85% 53,06% 

• De gemiddelde leeftijd is 44,7 jaar. 

• Inspecteurs: van 24 jaar tot 61 jaar. 56,6 % is 40 jaar of ouder.  

• Hoofdinspecteurs: van 30 jaar tot 60 jaar / gemiddelde leeftijd is 48,67 jaar. 

• Officieren: Eén officier is 41 jaar, de anderen zijn ouder dan 55 jaar.  

Administratief en logistiek kader 

• De jongste medewerker is 34 jaar en de oudste 62 jaar.  

• 80,9 % is ouder dan 40 jaar.  

• De gemiddelde leeftijd is 48,6 jaar. 

Genderdiversiteit 

• In het operationele kader tellen we 21.4 % vrouwen (20) 

• In het administratief en logistiek kader tellen we 80.9 % vrouwen (17) 
 

2.6. Beschikbare operationele capaciteit 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Totaal operationele capaciteit* 178.641:03 175.429:02 181.531:05 181.690:22 180.954 

 
Jaarlijks verlof 
Ziekteverlof 
Verminderde prestatie ingevolge ziekte 
Arbeidsongeval 
Feestdagen 
Bevallingsverlof 
Bloedgeven 
Omstandigheidsverlof 
Teambuilding (Nieuwjaar) 
Verlof wegens overmacht 
Syndicaal verlof 
Vaderschapsverlof 
Andere verloven 
Staking 
Borstvoedingsverlof 

 
25.752:36 
13.018:48 
1.770:48 
1.304:36 
5.973:36 
570:00 
106:55 
448:24 

 
330:36 
427:12 
152:00 
714:24 
32:48 

 

 
26.106:00 
14.561:36 

878:00 
444:54 

5.228:48 
577:48 
50:11 

349:36 
85:00 

319:12 
422:48 
76:00 

 
 

342:15 

 
24.460:36 
19.288:48 

615:36 
126:36 

5.601:12 
 

27:15 
437:12 
254:36 
395:12 
355:36 
380:00 

 

 
24.498:36 
18.126:00 
1.789:49 
1.490:51 
5.868:12 

 
56:10 

342:00 
224:12 
456:00 
194:36 
152:00 

 

 
26.512:48 
11.390:00 
2.331:31 
859:02 

6.270:00 
 

54:57 
266:00 
258:00 
528:12 
315:24 
304:00 

 

Totaal gepresteerde uren  128.038:32 125.880:28 129.588:26 128.491:31 131.863 
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2.7. Deeltijds werken 

Door gebruik te maken van één of ander stelsel van deeltijds werken, werd het aantal beschik-

bare FTE’s met 3.739,2 uren verminderd in het operationeel kader en met 3.359,2 uren bij het 

CALOG. 

2.8. Weekend-, nacht- en overuren 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Overuren 2.915 3.139 2.829 3.681:20 2.824:05 3.457:09 

Weekend 22.813 21.041 20.814 21.755:27 22.116:19 29.914:07 

Nacht 26.969 24.917 24.608 25.210:05 29.739:11 30.103:55 

 

 

 

 

2.9. Arbeidsongevallen operationeel en logistiek en administratief kader 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal ongevallen 18 9 8 11 9 12 

Dagen afwezig 254 217 62 103 62 106 

 

Aard van het ongeval 2018 Aantal 

Woon/werkverkeer 1 

Agressie door derden 6 

Sport en oefening 2 

Val 1 

Stoot tegen voorwerp 1 

Verkeerde beweging 1 
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2.10. 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 

0 % 26 26 25 20 20 33 

0,01 – 6,00% 59 58 57 56 54 46 

6,01 – 12,00 % 12 16 20 17 18 20 

12,01 – 30,00 % 12 11 12 14 19 15 

30,01 – 50,00 % 3 2 2 2 6 3 

Meer dan 50 % 4 5 3 8 4 3 

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

 Bradfordfactor = (Frequentie)² x aantal dagen 
afwezigheid. Door het kwadrateren van de fre-
quentie, het aantal keer dat iemand zich ziek 
meldt, wordt het “microabsenteïsme” 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.  

2.11. Welzijn op het werk 

• Infrastructuur 
o De vernieuwing van de servers werd gegund door de politieraad in het najaar 
o In de wijkpost Scherpenheuvel-Zichem werd de databekabeling vernieuwd en 

werden beveiligingscamera’s geplaatst 
o Het serverlokaal werd opgeruimd, herschikt, opgefrist en toegankelijk gemaakt 

• Voertuigenpark 
o Vervanging van 3 combi’s, 2 wijkvoertuigen en één anoniem voertuig 

• Gezondheid 
o Periodieke gezondheidsonderzoeken 
o Voortzetting inentingsprogramma (hepatitis-griep) 
o Dienstfaciliteiten om aan sport te doen 

• Ergonomie 
o Aangepast meubilair voor medewerkers met medische klachten 

• Psychosociale belasting op het werk 
o In samenwerking met de bedrijfsarts werd een bevraging gedaan naar de psy-

chosociale belasting op het werk 

o Het sociaal medisch team (SMT) werd in het leven geroepen waarbij de ar-
beidsgeneesheer samen met de korpschef en de verantwoordelijken van de 
personeelsdienst het algemene werkklimaat bespreken en zich zo nodig samen 
buigen over specifieke problematieken 

• Arbeidsveiligheid 
o De noodprocedure bij brand werd geactualiseerd 
o Jaarlijkse rondgang gebouwen 

• Teambuilding 
o September-oktober: teambuildingactiviteit op het domein van de Vijvers  

(camping) in Averbode. 
 
 

Bradfordfactor Aantal personeelsleden 

0-90 73 

91-200 7 

201-500 11 

501-1000 11 

> 1000 18 
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2.12. Sensibiliseringsdagen 

• Toneelstuk en groepsgesprek rond intrafamiliaal geweld 
“Was man liebt das neckt sich” (theater Aardpaard) - 15 en 
31 mei 2018 in Den Egger in Scherpenheuvel-Zichem 
Op beide namiddagen waren we telkens met 100 deelne-
mers. Vijftig medewerkers van de PZ Demerdal-DSZ en vijf-
tig vertegenwoordigers van allerlei instanties: parketmagi-
straten, psychologen, huisdokters, maatschappelijk wer-
kers, schooldirecties, CAW-medewerkers … 
Aardpaard confronteerde ons met de problematiek van 
partnergeweld. Daarop gingen we met elkaar in gesprek en 
ontdekten we hoe het thema ons met elkaar verbindt. Dit 
gebeurde in eerste instantie onder de vorm van een 
groepsgesprek. De namiddag werd afgesloten met de moge-
lijkheid om het thema verder uit te diepen en elkaar beter te leren kennen bij koffie en 
taart.  

2.13. Teambuilding 

• 25/9 en 2/10: zoektocht in en rond 
Averbode Bos 

HINP M. De Keyser en INP J. Orye lieten zich 
inspireren door het bordspel ‘Ticket to ride’ 
om de verschillende teams uit te dagen om 
een traject af te leggen aangestuurd door 
een teamlid dat vanuit een vaste locatie 
probeerde zoveel mogelijk treinwagons op 
de sporen te zetten. Met een BBQ sloten we 
de dag af.  

2.14. Intern toezicht 

• Er zijn geen ernstige disfuncties vastgesteld, toch onthouden we volgende leerpunten: 

o het niet noteren van klachten en aangiftes, niet alleen door de plantons maar 
ook door andere diensten blijft een fenomeen dat bij ieder periodiek overzicht 
terugkeert en beleidsmatige opvolging verdient. Wij stellen in dit verband vast 
dat de klager soms valse verwachtingen van de politie heeft en een oplossing 
voor zijn probleem verwacht, wat de politie niet kan of mag bieden. 

o een deel van het ongenoegen is een gevolg van de manier waarop de bood-
schap door ons overgebracht wordt. Communicatie blijft een aandachtspunt. 

o persoonlijke betrokkenheid in een dossier, of zelfs maar een schijn, wordt niet 
meer aanvaard door de publieke opinie. 

o het comité P lijkt steeds meer een instrument te worden in de IK-samenleving 
(mijn probleem moet opgelost worden). 
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• Interne onderzoeken: 32 
o Gebruik van dwang      : 2 
o Laattijdig afwerken proces-verbaal    : 1 
o Niet acteren klacht      : 6 
o Overijverig optreden inzake dierenbescherming  : 3 
o Interne problemen tussen medewerkers   : 1 
o Niet-neutraal optreden/partijdigheid    : 6 
o Weigeren geparkeerd voertuig weg te takelen   : 2 
o Wettelijke reden om ANG-controle te doen   : 3 
o Ten onrechte parkeerboete gekregen    : 1 
o Ongepaste tussenkomst in woning    : 1 
o Afhandeling dossier “drugs in het verkeer”   : 2 
o Ten onrechte takeling voertuig bij niet-verzekering  : 1 
o Seining ANG       : 1 
o Beledigingen/bedreigingen aan het adres van een medewerker : 2 
o Klacht tegen medewerkers van andere politiediensten  : 2 

 

• Antecedentenonderzoek in het kader van de aanwervingsprocedure: 16 
o Veiligheidsagent van politie: 4 
o Inspecteur van politie: 12 
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3. MIDDELEN 

3.1. Voertuigen 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal wagens 22 22 22 22 21 

Afgelegde km 386.220 379.656 369.741 312.651 339.778 

Aantal scooters 4 4 4 3 3 

Afgelegde km 3.245 3.104 2.846 4.895 6.018 

Aantal moto’s 0 0 0 0 1* 

Afgelegde km - - - - 3.824 

Aantal bromfietsen 3 3 3 3 3 

Aantal fietsen 14 14 15 17 13 

Aantal elektrische fietsen - - 3 3 4 

*De moto werd op 11 april 2019 in gebruik genomen 

3.2. Aankopen 

• Vernieuwen databekabeling wijkpost Scherpenheuvel; 

• Camerasysteem wijkpost Scherpenheuvel; 

• 6 laptops, 2 handcomputers; 

• Vernieuwing servers; 

• 1 motorfiets; 

• 1 elektrische fiets;  

• 2 interventievoertuigen; 

• 2 wijkvoertuigen; 

• 1 politievoertuig monovolume;  

• 2 mobiele vaste camera’s; 

• 3 ademanalysekoffers; 

• Software: UFED4PC en Mercure; 

• Trainingswapens voor geweldbe-
heersing; 

 

3.3. Verbruik 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Brandstof voertuigen 38.815 L 37.411 L 35.205 L 30.594 L 38.691 L 

Elektriciteit politiehuis 
Diest 230.886 

kWh 

219.049kWh 222.251 
kWh 

220.433 
kWh 

218.927 
kWh 

Elektriciteit politiepost 
Scherpenheuvel 

16.586kWh 15.216kWh 17.493 kWh 18.374 kWh 

Gas politiehuis Diest 

38.650m³ 

31.978m³ 27.797m³ 31.965m³ 29.932m³ 

Gas politiepost  
Scherpenheuvel 

5.461m³ 5.202m³ 5.979m³ 5.693m³ 

Water politiehuis Diest   374m³ 405m³ 408m³ 

Water Scherpenheuvel   169m³ 168m³ 196m³ 

Papier (bladen) 460.000 530.000 600.000 530.000 400.000 
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4. COMMUNICATIE 

4.1. Interne communicatie 

De bestaande interne communicatiekanalen werden zoveel mogelijk benut: het dagelijks ope-
rationeel overleg, de teambriefings, de operationele briefings, het tactisch overleg, het be-
leidsoverleg, de korpsbriefing, de sensibiliseringsdagen en de vele informele contacten. Alles 
kan beter maar de interne communicatie was dikwijls een belangrijke basis voor de resultaten 
die geboekt werden. Het feit dat de gebeurtenissen op een dagelijks operationeel overleg en 
op briefings van de afdelingen besproken werden was van onschatbare waarde. In het najaar 
maakten we de overgang van het intranet naar Sharepoint 

4.2. Externe communicatie 

• De website (http://www.lokalepolitie.be/5396):  188 gepubliceerde nieuwsberichten. 

• Sociale media 
o Het aantal volgers en likes op 31 december 2018: 

▪ Facebook: 2.416 pagina-vind-ik-leuks  
▪ Twitter: 1.694 volgers  

o Het aantal posts in 2018: 
▪ Facebook: 117 (gemiddeld 9,75 per maand) 
▪ Twitter: 66 (gemiddeld 5,5 per maand) 

• Pers 
o Er werden via de website 195 persberichten verspreid.  

• We waren met een infostand aanwezig op de opendeurdag van de brandweer te 
Diest.  

• De wijkcoördinator van Scherpenheuvel-Zichem leverde samen met een van zijn me-
dewerkers een bijdrage aan de ontvangst van de nieuwe inwoners van de stad.  
 

http://www.lokalepolitie.be/5396
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5. ALGEMENE WERKING 

5.1. Meldingen 

Elk verzoek wordt in het politie-informaticasysteem geregistreerd als een melding. Deze initi-
ele melding kan aanleiding geven tot een interventie. De interventie kan vervolgens opgeno-
men worden in een proces-verbaal of een administratief verslag. Heel wat van de interventies 
worden gevolgd door bijkomende onderzoeken.  

Aantal Meldingen 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

15.735 16.439 17.945 18.294 18.168 17.399 

 

Aanranding/Verkrachting/Exhibitionisme... 38 Lastigvallend persoon 82 

Alarmen 333 Milieu 410 

Allerlei 1.372 Misbruik van vertrouwen 214 

Bedreigingen 138 

Moeilijkheden bezoek-

recht/onderhoudsgeld 253 

Bijstand andere diensten 476 Moeilijkheden in gezin 559 

Branden 127 Moeilijkheden met persoon 629 

Burentwist 221 Niet aangifte adreswijziging 8 

Burgerlijk geschil 117 Nodeloze oproepen 363 

Controles personen en voertuigen 2.382 

Onverantwoord rijge-

drag/Verkeersagressie/… 168 

Diefstal - pogingen 89 Opzettelijke beschadiging voertuig 61 

Diefstal : gewone - gauwdiefstal 340 Opzettelijke beschadigingen algemeen 196 

Diefstal fiets - bromfiets 85 Opzettelijke slagen 203 

Diefstal met braak 269 Parkeerproblemen 373 

Diefstal met geweld 9 Raadgeving en informatieverstrekking 288 

Diefstal uit voertuig 43 Tijdsregistraties 632 

Diefstal voertuig 11 Verdachte handelingen 863 

Diefstallen heterdaad 134 Verkeershinder 432 

Dieren 734 Verkeersongeval met lichamelijk letsel 281 

Dronken persoon 73 Verkeersongeval met stoffelijke schade 967 

Drugs 88 Verlies documenten 856 

Feitelijkheden 207 Verlies goederen 264 

Gekwetst/zieke/overleden persoon/… 444 Vermisten 223 

Geluidshinder 605 Vinden goederen 189 

Hulpgeroep / hulpverlening 397 Wapens/munitie 59 

Jeugd 94 Totaal 17.399 

 

De 223 meldingen i.v.m. vermisten hebben betrekking op 118 unieke feiten. Elk feit is de start 
van een ‘zoektocht’. Eenzelfde persoon is heel dikwijls aanleiding tot verschillende feiten. De 
grote meerderheid van de ‘verdwijningen’ betreffen minderjarige weglopers. De plaats waar 
de persoon verdween:  

Jeugdvoorzieningen Scherpenheuvel-Zichem 53 

Thuis 30 

Jeugdvoorzieningen Diest 23 

Algemeen ziekenhuis Diest 5 

Woonzorgcentra  4 

Psychiatrisch ziekenhuis Diest 2 

Onbekend 1 
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5.2. Gebeurtenissen  

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

  2014 2015 2016 2017 2018 

Aanrijding vluchtmisdrijf 130 139 128 140 146 

Aanrijding stoffelijke schade 306 426 393 435 423 

Aantreffen gekwetst persoon 148 129 155 139 135 

Diefstallen met braak 199 235 233 282 250 

Gezinsmoeilijkheden met slagen 152 162 136 130 214 

Gezinsmoeilijkheden zonder slagen 157 212 200 171 198 

Moeilijkheden met personen 304 281 290 292 301 

Nachtlawaai 154 164 185 226 187 

Onbeheerde dieren 340 314 353 342 316 

Parkeren 206 256 251 237 286 

Vals alarm 159 165 179 161 170 

Vandalisme 154 128 124 124 125 

Verdacht voertuig 173 168 136 144 157 

Verdachte toestanden 313 319 311 262 286 

Verkeersongevallen met gewonden 150 191 194 174 233 

Verdwijningen – weglopers  

(minderjarigen) 
29 33 68 74 

 

98 

TOTAAL van alle gebeurtenissen 12.043 11.623 11.300 11.433 11.600 

 

5.3. Controles 

De actiebereidheid en de zin voor initiatief vertaalt zich op het terrein o.a. in het aantal contro-
les (van personen en/of voertuigen) die aangevraagd worden. Deze controles worden uitge-
voerd door het CIC Vlaams-Brabant of door onze eigen plantondienst. Eén aangevraagde con-
trole kan meerdere personen en/of  voertuigen betreffen.  

CIC Vlaams Brabant registreerde volgende aantallen: 

2015 2016 2017 2018 

2.607 2.211 2.460 2.329 
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5.4. Gerechtelijke feiten  

Eén feit kan aanleiding geven tot één of meer processen-verbaal. Het aantal feiten opgenomen 
in aanvankelijke pv’s laat toe om een relatief goed beeld te krijgen van criminaliteitsfenome-
nen. De cijfers hebben enkel betrekking op de feiten die ons ter kennis werden gebracht en 
waarvoor voldoende elementen waren om een proces-verbaal op te stellen. 

2014 2015 2016 2017 2018 

4.335 3.851 3.525 3.707 3.645 

Er werden 3.645 gerechtelijke feiten opgenomen in 3.483 aanvankelijke processen-verbaal. 

Aantal gerechtelijke feiten opgenomen in aanvankelijke pv’s per feit Totaal 

Aanranding van de eerbaarheid 14 

Aanzetten tot ontucht 3 

Andere 175 

Andere misdrijven tegen de eigendom (vernielingen, beschadigingen) 226 

Bedrog tegen de eigendom  174 

Bevolkingsregister en vreemdelingenregister  177 

Diefstal 1 

Diefstal - braak (andere dan woningen) 129 

Diefstal - fiets/bromfiets 75 

Diefstal - geweld 27 

Diefstal : gewone - gauwdiefstal 395 

Diefstal uit woning 195 

Diefstal van auto 7 

Handelsreglement 1 

Identiteitskaart 1 

Inbreuken tegen de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van informati-

casystemen 9 

Jeugdbescherming  67 

Kennisgeving 45 

Mensenhandel 3 

Milieu 30 

Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare trouw (o.a. vervalsing, valsheid in geschrif-

te) 35 

Misdrijven tegen de andere morele waarden en gevoelens (o.a. stalking)  89 

Misdrijven tegen de familie (o.a. bezoekrecht, betaling onderhoudsgeld)  43 

Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit (o.a. moord, doodslag, vergiftiging) 10 

Misdrijven tegen de openbare veiligheid (o.a. bedreiging)  71 

Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid (o.a. vrijheidsberoving, gijzeling) 1 

Misdrijven tegen de seksuele moraal (o.a. openbare zedenschennis) 8 

Misdrijven tegen het gezag van de overheid (o.a. smaad, weerspannigheid) 24 

Openbare orde 17 

Oproepen (o.a. vals alarm,…) 5 

Overtreding 7 

Politiereglementen 68 

Racisme en xenofobie 1 

Rampen 1 

Slagen en verwondingen 182 

Sociale problemen 85 

Uitbuiting ontucht 1 
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Verdachte handelingen 14 

Verdovende middelen 290 

Verkrachting 14 

Verloren voorwerpen 729 

Volksgezondheid 2 

Vreemdelingenwetgeving 47 

Wapens en springstoffen 80 

Ziekten/Overlijden/Vermist 67 

Totaal 3.645 

Aantal aanvankelijke pv’s voor  gerechtelijke feiten  en verkeersongevallen.   

Naargelang het vastgestelde feit moet een specifiek proces-verbaal opgesteld worden: 

 

 

 

 

 

APO : Ambtshalve Politioneel Onderzoek. Voor een specifieke lijst van feiten moet het onder-
zoek 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. 
 

5.5. Gerechtelijke opdrachten  

• Kantschriften parket Leuven 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Arbeidsauditeur Leuven 18 13 10 7 10 

Jeugdrechtbank  0 3 5 2  

GAS-ambtenaar     1 

Onderzoeksrechter  50 42 48 59 41 

PDK Afdeling Politiezaken 1.441 1.387 1.393 1380 1.489 

Procureur des Konings 1.246 1.052 983 1089 1.190 

TOTAAL  2.755 2.497 2.439 2537 2.731 

• Kantschriften andere gerechtelijke arrondissementen 
2014 2015 2016 2017 2018 

1.203 944 791 651 769 

• Aantal ontvangen kantschriften ambtshalve politioneel onderzoek (APO) in 2018 
Afzender 2014 2015 2016 2017 2018 

Lokale politie 349 348 277 64 46 

Federale politie  16 17 107 281 253 

TOTAAL 365 365 384 345 299 

• Aantal zelf opgestelde APO-dossiers 
2014 2015 2016 2017 2018 

272 213 190 287 193 

 

 2015 2016 2017 2018 

APO 683 1.263 1.326 1.268 

GAS 13 52 33 65 

PV 1.478 695 649 894 

VPV 1.958 1.807 1.939 1.721 

TOTAAL 4.132 3.817 3.983 3.948 
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5.6. Salduz 

• Verhoren categorie IV 
De gegevens hieronder komen uit de eigen registratie via de webapplicatie: 

2014 2015 2016 2017 2018 

156 120 175 126 207 

• Verhoren categorie III + IVDe gegevens hieronder verkrijgen we eind december van het 
jaar +1 via het KB dat de bijkomende dotatie bepaalt:  

2014 2015 2016 2017 2018 

1.003 1.401 1.403 1.659 1.579 

 

5.7. Gerechtelijke arrestaties 

2014 2015 2016 2017 2018 

185 139 194 220 233 

 

 

 

5.8. Informatierapporten (RIR) 

2014 2015 2016 2017 2018 

200 158 188 280 230 
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6. DE BASISFUNCTIONALITEITEN 

Wij hebben als opdracht de basispolitiezorg te verzekeren, dit naast een aantal specifieke fe-
derale opdrachten. 
Dit betekent dat wij als lokale politie alle opdrachten van bestuurlijke (handhaving van de 
openbare orde, verkeershandhaving, ...) en gerechtelijke politie (opsporingen, vaststellingen 
en onderzoeken) voor onze rekening nemen die nodig zijn voor het beheersen van lokale ge-
beurtenissen en fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van de politiezone. 

Wij bieden de zeven basisfunctionaliteiten aan zonder dat één van deze functionaliteiten het 
voorwerp van één specifieke dienst is. Toch kunnen de meeste van deze functionaliteiten voor 
het grootste deel gekoppeld worden aan één dienst met uitzondering van de slachtofferbeje-
gening en de openbare orde.  

6.1. Wijkwerking  

In de PZ Demerdal-DSZ zijn er twee wijkdiensten, respectievelijk Diest en Scherpenheuvel-
Zichem. Deze diensten groeperen de wijkinspecteurs per stad.  

Beide diensten zijn op een evenwaardige manier uitgebouwd (cf. de personeelsverdeling per 
dienst). Hierbij houden we geen rekening met de specifieke verhouding die b.v. in rekening 
genomen wordt voor de dotaties van beide steden. (Diest 58%, Scherpenheuvel-Zichem 42%) 
Het is zelfs zo dat we in 2018 in de wijkdienst Scherpenheuvel-Zichem meer FTE’s beschikbaar 
hadden dan in Diest.  

De wijkcoördinatoren plegen systematisch 
overleg met hun burgemeester en de gemeen-
telijke administraties. Deze coördinatoren vol-
gen de lokale evenementen op en zijn de link 
tussen de lokale gemeenschappen en de rest 
van onze politiedienst.  

Gelet op de centrale rol van de wijkdiensten in 
het algemeen en de wijkcoördinatoren in het 
bijzonder anticipeerden we in 2018 reeds op 
het einde van de professionele loopbaan van de 
huidige wijkcoördinator in Scherpenheuvel-
Zichem over een aantal jaren.  

Gelet op de aangekondigde mobiliteit van de 
commissaris bestuurlijk-coördinator werd bin-

nen de lokale recherche een inspecteur aangeworven die zich o.a. zal richten op de bestuurlij-
ke informatie en als contactpersoon zal optreden voor specifieke bevolkingsgroepen.   

De (basis)opdrachten voor de wijkdiensten bleven in 2018 onveranderd. Slechts een beperkt 
deel ervan is in cijfers te vatten: 

 Diest Scherpenheuvel-Zichem 

 2017 2018 2017 2018 

Woonstcontroles 1.711 1.709 1.115 1.454 

Kantschriften 1.179 1.111 716 978 

Bewijs goed gedrag en zeden 234 376 322 433 

Bijstand deurwaarder 56 51 57 60 

Bouwovertredingen 27 12 9 21 

Onderzoeken wapenvergunningen 148 125 190 182 

Pv’s illegaal bezit (wapens en/of munitie) 9 8 28 38 
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Wapens 

Als gevolg van de mogelijkheid om in 2018 het bezit van een wapen te regulariseren werd er 
binnen elke wijkdienst in december door een hoofdinspecteur bijzonder veel tijd besteed aan 
de afhandeling van deze dossiers. 

In november werden de eigenaars van vuurwapens die nog in het bezit waren van een verou-
derde vergunning aangeschreven.  

• Scherpenheuvel:  

• Er werden 79 wapens vrijwillig afgestaan. 

• Er zijn 72 nieuwe regularisatieaanvragen geregistreerd (nieuwe vergunningen) 

• Er zijn 24 pv's opgesteld voor wapens die de eigenaars niet meer in hun bezit had-
den (pv verlies)  

• 150kg munitie 

• Diest 

• Er werden 38 wapens vrijwillig afgestaan. 

• Er zijn 13 nieuwe regularisatieaanvragen geregistreerd (nieuwe vergunningen) 

• Er zijn 9 pv's opgesteld voor wapens die de eigenaars niet meer in hun bezit had-
den (pv verlies)  

 

6.2. Onthaal  

Onthaal is de functionaliteit waarbij wij ons organiseren zodat de burger ons op een zo toe-
gankelijk mogelijke wijze, tijdig kan bereiken. Het onthaal kan fysiek, telefonisch of digitaal 
gebeuren.  

Het CIC Vlaams-Brabant verzorgt het telefonisch onthaal voor de dringende politiehulp (tel 
101).  

Het eigenlijke onthaal betreft het te woord staan van burgers die zich aanbieden, met als doel 
een eerste opvang te verzekeren, hun vragen te beantwoorden en/of door te verwijzen naar 
een interne of externe dienst. Deze functie hoeft niet noodzakelijk door een politiebeambte te 
worden ingevuld.  

Onmiddellijk aansluitend op het onthaal is er een operationele medewerker nodig die bevoegd 
is om klachten en aangiftes te acteren. Dit betreft de plantondienst. 

Ook in 2018 bleef het aansturen van de plantondienst problematisch gelet op de afwezigheid 
van een teamchef op het niveau van het middenkader.  

De onthaaldienst 

Op beide locaties wordt tijdens de kantooruren het eigenlijke onthaal zoveel mogelijk verzorgd 
door een administratief medewerker.  

Buiten de kantooruren wordt één en dezelfde inspecteur belast met het onthaal en de plant-
ondienst.  

De plantondienst 

In de plantondienst in Diest werken inspecteurs in een beurtrol van 12 uren. Tijdens de kan-
tooruren wordt zoveel mogelijk in een bijkomende ondersteuning van de plantondienst voor-
zien.  
In Scherpenheuvel-Zichem is er één vaste plantoninspecteur. Bij afwezigheid wordt die taak 
waargenomen door een wijkinspecteur.  
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Tijdens de nacht is de plantoninspecteur in Diest belast met het telefonisch onthaal, het toe-
zicht op het politiehuis, de ondersteuning van de interventieploegen, de bewaking van de cel-
len en de jeugdcel.  

Door de onvoorspelbaarheid van de politieactiviteiten en de onbeschikbaarheden van bepaal-
de medewerkers is het een voortdurende uitdaging om op de plantondienst op de juiste mo-
menten in voldoende medewerkers te voorzien. Er moeten regelmatig medewerkers van an-
dere diensten ingezet worden.  

6.3. Interventie  

Deze functionaliteit bestaat er in dat wij  - binnen een passende termijn - een antwoord bieden 
op elke oproep waarbij een politionele tussenkomst noodzakelijk is.  

Ook in 2018 hadden wij altijd twee interventieploegen op het terrein. Op piekmomenten pro-
beren wij een extra ploeg in te zetten.  

Aanrijtijden: Volgens de registratie door CIC Vlaams-Brabant waren wij in 2018, ongeacht de 
dringendheid, in 72% van de gevallen binnen het kwartier ter plaatse. De mediaan van de aan-
rijtijden bedroeg 9 min 56 sec; de gemiddelde aanrijtijd was 12 min 46 sec. 
 
De interventiedienst 
De leden van deze dienst staan in eerste instantie in voor de bemanning van de interventie-

ploegen en de piekploegen. Naast het beantwoorden van de oproepen hebben zij tal van an-

dere opdrachten: de administratieve afhandeling van de interventies, uitvoeren van gerechte-

lijke opdrachten, ordehandhaving bij evenementen, deelname aan acties, wegcontroles, over-

brenging van arrestanten, ... 

Bovendien hebben een aantal van de leden van de interventiedienst (evenals leden van andere 

diensten) heel specifieke opdrachten met de daaraan gekoppelde noodzakelijke periodieke 

opleidingen: specialist geweldsbeheersing, mentor voor aspiranten, beroepenvoorlichter, 

slachtofferbejegenaar. 

Enkele bijzondere interventies 

• Verbalisanten werden aangevallen en verwond tijdens een verkeerscontrole 
Twee inspecteurs waren belast met een wegcontrole in de Frans Smeyersstraat in 
Scherpenheuvel-Zichem. 
Toen een voertuig in de verboden rijrichting naar hen toegereden kwam, gingen zij 
over tot controle. Het voertuig werd bestuurd door een 21-jarige vrouw; een 28-jarige 
man was passagier in het voertuig. 
De bestuurster kon rijbewijs noch identiteitskaart voorleggen. Op het moment dat er 
voorgesteld werd om op basis van uiterlijke kenmerken over te gaan tot een speeksel-
test (drugs) ging de vrouw volledig door het lint, waarbij ook de man zich niet onbe-
tuigd liet. Onze medewerkers incasseerden slagen, stampen en beten vóór ze samen 
met een hulpvaardige passant de vrouw onder bedwang hadden. Ondertussen nam de 
man de vlucht met het voertuig.  
Beide inspecteurs werden door deze feiten licht gewond. 

• Weerspannigheid  
Een 66-jarige man was weerspannig tijdens een verkeerscontrole op de Commissaris 
Neyskenslaan in Diest. De man droeg geen gordel en negeerde tot tweemaal toe het 
politiebevel om te stoppen. Twee agenten moesten wegspringen om niet aangereden 
te worden. De auto werd gehinderd door een voorliggend voertuig en gaf extra gas. 
Een agent werd meegetrokken en belandde op de motorkap van het rijdende voertuig. 
Samen met twee andere politiemannen slaagde hij erin om de passagiersdeur van de 
auto open te trekken en de auto tot stilstand te brengen. De bestuurder verzette zich 
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tegen zijn arrestatie door om zich heen te slaan en zich op te spannen. De betrokken 
politieagenten raakten lichtgewond. 

6.4. Slachtofferbejegening 

In 2018 is voor wat betreft de invulling van deze functionaliteit niets veranderd. We beschikten 
over 10 slachtofferbejegenaars, verdeeld over verschillende diensten. We moesten geen be-
roep doen op het arrondissementele stand-by systeem.  

6.5. Opsporing en onderzoek 

De manier waarop we deze functionaliteit benaderen is in 2018 niet veranderd. Ze wordt dus 
niet uitsluitend door de recherchedienst ingevuld. In de PZ Demerdal-DSZ wordt er veel ‘opge-
spoord’ door de leden van de interventiedienst en ook de wijkinspecteurs leveren hun bijdra-
ge. De leden van de recherchedienst beperken zich ook niet tot activiteiten in de tweede lijn 
en gaan actief op zoek op het terrein. 

De recherchedienst werd ook niet gespaard van verschillende onbeschikbaarheden.  

• Eén rechercheur was om medische redenen vanaf mei 2018 niet meer beschikbaar.  

• Eén inspecteur (afgedeeld naar de recherche) volgde van begin september tot eind 
2018 een opleiding tot rechercheur. 

Op 1 januari en 1 september maakten twee rechercheurs mobiliteit naar een andere politie-
dienst. Beide plaatsen konden door eigen medewerkers worden ingevuld.  

Er werden 46 dossiers aangemaakt. Dit zijn die dossiers waar specifiek door de leden van onze 
lokale recherchedienst bijzonder veel capaciteit werd aan besteed.  

- Teelt van drugs – criminele organisaties: 1 

- Verkoop van drugs: 19 

- Diefstal: 14 

- Zeden: 4 

- Poging doodslag: 3 

- Economisch en financieel: 2 

- Slagen en verwondingen: 1 

- Brandstichting: 1 

- IFG: 1 

We behaalden in deze functionaliteit mooie resultaten. Op de laatste bladzijden van dit verslag 
verwijzen we naar een aantal onderzoeken die onder andere op basis van een doorgedreven 
onderzoek en een goed informatiebeheer tot een positief resultaat hebben geleid.  

Door de medewerkers van de recherche werden 120 gsm’s uitgelezen en geanalyseerd (UFED).  

6.6. Openbare orde 

Dit is enerzijds één van de basisfunctionaliteiten van de lokale politie maar het is ook in deze 
functionaliteit dat wij bij wet verplicht worden om een bepaalde capaciteit te reserveren (hy-
pothekeren) voor opdrachten buiten de zone (Hycap). 
Om bij beteugelende ordediensten ingezet te kunnen worden moeten de medewerkers een 
speciale opleiding en jaarlijkse training volgen. Hoewel wij op het grondgebied van de PZ De-
merdal-DSZ zelden of nooit beteugelende ordediensten hebben, trainden wij in 2018 21 me-
dewerkers om aan de federale verplichting te kunnen voldoen.  
De opleidingen worden georganiseerd door de CSD Leuven maar zij beschikten niet over een 
trainer. Wij stelden CP K. Marcoen ter beschikking. 
 
In 2018 werd van ons verwacht dat wij 2.298 uren zouden ter beschikking stellen voor deze 
federale opdracht. Uiteindelijk hebben wij 2.603 uren gepresteerd.  
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Toch moesten wij ons uitgebreid verantwoorden ten aanzien van de algemene inspectie voor 
het feit dat wij op 24 en op 28 juni niet in de mogelijkheid waren om het gevraagde aantal 
FTE’s te leveren. Onze argumentatie werd uiteindelijk aanvaard.  
 

6.7. Verkeer 

Als lokale politie leveren wij een bijzondere bijdrage aan de verkeersveiligheid.  
We doen dit op vier domeinen:  

• verkeerstoezicht en -handhaving  

• verkeersregeling   

• verkeerseducatie (verkeerslessen inzake jongeren-pv’s, ondersteuning bij verkeersklas-
sen van scholen)  

• advies verlenen m.b.t. tot de mobiliteit en wegeninfrastructuur; dit vanuit onze dage-
lijkse ervaringen en vaststellingen en niet vanuit een bijzondere deskundigheid.  

Onze bijdrage situeert zich vooral in het eerste domein: de handhaving en dit vanuit een ge-
deelde inspanning van de interventiedienst en de wijkdiensten. Een deel van de resultaten van 
deze inspanning worden verder in dit verslag weergegeven.  
Elke maand geven we aan het politiecollege een overzicht van de verkeershandhavingscijfers.  
De interventiedienst stelt de verkeersongevallen vast. 
Binnen de interventiedienst is er een groep van medewerkers die bijzondere interesse hebben 
in verkeer. Zij krijgen de mogelijkheid om zich verder te bekwamen in deze materie.  
De twee agenten van politie staan in voor de bemande snelheidscontroles en het beheer van 
de camera’s in de vaste flitspalen. De administratieve verwerking van de pv’s snelheid gebeurt 
door één bediende.  
In 2018 werden ook wij geconfronteerd met de moeilijke introductie van cross-border. 
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7. DE OPERATIONELE STEUNDIENST 

7.1. Informatieveiligheid - GDPR 

• De informatieveiligheidscel kwam samen op 22 januari, 22 maart, 23 mei en 11 okto-
ber. 

• Gedurende de eerste twee vergaderingen werd voornamelijk gewerkt aan algemene 
werkinstructies rond paswoord- en toegangsbeleid.  

• Vanaf 25 mei 2018 trad de GDPR in werking. Voor de politie waren er nogal wat ondui-
delijkheden, omdat de GDPR nog omgezet moest worden in een kaderwet, dewelke in 
werking getreden is op 30 juli 2018. 

• De Politiezone heeft twee medewerkers naar een vijfdaagse opleiding GDPR gestuurd 
van V-ICT-OR in de maanden mei en juni. 

• In het najaar werd een Data Protection Officer aangesteld in de zone. De vergadering 
van 11 oktober was meer gericht op GDPR. Hier werd gewerkt aan volgende zaken: 

o Privacyverklaring 
o Sensibiliseren van medewerkers 
o Risicoanalyse serververnieuwing 

 

7.2. ICT 

• ICT-optimalisatie 
o In de arrondissementele samenwerking werd maandelijks een vergadering ge-

organiseerd tussen de technische contactpersonen van de verschillende zones 
van Arro Leuven. Op deze contactmomenten werden de laatste nieuwigheden 
besproken binnen het fel veranderende politielandschap (I-police, Focus, ITRP, 
ANPR, ISLP -documenten,…) 

o De volledige voorbereiding van een aankoopdossier 
van de serververnieuwing werd uitgewerkt. In het 
najaar werd dan de bestelling gedaan van servers 
samen met de PZ Aarschot. Deze zullen geplaatst 
worden in een gemeenschappelijk datacenter in 
Leuven. Concreet werd de bestelling gedaan van 
apparatuur om de ISLP omgeving te vernieuwen, 
maar daarnaast ook een veilig administratief net-
werk op te zetten, evenals het voorzien van een 
mobile office omgeving, dewelke moet toelaten om 
het politioneel netwerk op het terrein te brengen. 

o Voor het uitwerken van dit project werd samenge-
werkt met het autonoom provinciebedrijf VERA. 

 

• Lokaal IT-beheer 
o De PZ Demerdal-DSZ heeft in 2018 gebruik gemaakt van een IT-beheerder van 

VERA. Hij bracht voornamelijk het netwerk in de verschillende politiehuizen in 
kaart en gaf ondersteuning bij de serververnieuwing. 

o Gelet op de specificiteit van IT binnen een politieomgeving hebben we tijdig 
geanticipeerd op de vervanging van de huidige IT-assistent, die op elk moment 
kan beslissen om van een welverdiend pensioen te gaan genieten. Er werd een 
vacature opengesteld van een ICT-consulent niveau B. 
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8. DE PRIORITAIRE FENOMENEN  

Bij de aanpak van de prioritaire fenomenen hebben we ook in 2018 niet gewerkt met 
vooraf uitgeschreven actieplannen. Toch hebben we op verschillende domeinen behoorlij-
ke resultaten geboekt. Het vatten van dealers, de verkeershandhaving, het identificeren 
van verdachten van diefstallen, onze bijdrage inzake de ordehandhaving,… In eerste in-
stantie is dit het gevolg van de gedrevenheid, de deskundigheid, de actiebereidheid en de 
zin voor initiatief van een groot deel van onze medewerkers. Zij lieten de informatie niet 
koud worden en namen geen afwachtende houding aan; ondanks de hoge werkdruk 
waarmee ze te maken hadden.  
Naast de persoonlijke competenties van de medewerkers zijn die resultaten slechts moge-
lijk omdat de informatie snel bij de juiste personen en instanties terecht kwam. De korte 
afstand tussen onze medewerkers en hun werkveld en de fysieke nabijheid van onze ver-
schillende diensten speelde hierbij zeker een faciliterende rol. Politie is immers een infor-
matieverwerkend bedrijf en korte communicatielijnen maken alles veel gemakkelijker.  
De uitstekende communicatielijnen met het Parket van Leuven, de onderzoeksrechter en 
de bestuurlijke overheden waren ook van groot belang.  

8.1. Bijdrage aan de verkeersveiligheid (cf. de aanbevelingen van de Staten-
Generaal) 

Aantal OI en PV   2014 2015 2016 2017 2018 

Gsm 52 223 189 198 276 

Gordeldracht 132 183 186 159 379 

Alcohol  273 343 243 240 308 

Sturen onder invloed van an-

dere stoffen  141 181 

144 

174 152 

Stilstaan & parkeren 1.287 1.720 1.598 1.596 1.794 
 

 

 

 

Andere overtredingen   

 

2017 2018   2017 

 

2018 

Algemene regels naleven 11 9 Richtingsverandering 2 7 

Anderen in gevaar brengen / 1 Rijbewijs 102 71 

Bevelen bevoegd persoon 1 4 Technische eisen 143 244 

Gebruik geluidstoestel / 1 Technische keuring 61 47 

Gebruik lichten 23 19 Valhelm/Beschermende kledij 6 

 

12 

Identiteitskaart 2 3 Verbod- / gebodsborden 103 198 

Inhalen 2 11 Verkeer overwegen 1 1 

Inschrijving voertuig 27 23 Verkeersgeleiders 23 22 

Lichaamsgeschiktheid 7  Verkeerslichten 75 23 

Opgedreven bromfietsen 3 3 Verzekering voertuig 51 73 

Plaats op de rijbaan 7 2 Voorrangsregels 4 5 

Alcohol 2018 2017 2018 

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

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

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

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

>0,65 mg/l 73 105 

Dronken sturen 5 5 

Toevertrouwen voertuig 1 1 

Weigering bloedproef alcohol 2 3 
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Snelheidsovertredingen 

De toename van het aantal pv’s in verhouding tot het aantal gecontroleerde voertuigen is o.a.  
een gevolg van de overschakeling van een analoge naar een digitale camera.   

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

Westelsebaan N212  Rijrichting Herselt 570 75 / 483 2.654 

Westelsebaan N212  Rijrichting Zichem 17 / / 2.802 744 

Turnhoutsebaan N127 Rijrichting Veerle 65 56 10 790 713 

Diestersteenweg N10 Rijrichting Diest 2.261 4.759 6.572 6.876 4.201 

TOTAAL 2.913 4.890 6.582 10.951 8.222 

De beschikbaarheid van de betreffende palen bepaalt voor een groot deel het aantal pv’s. 
 
Aantal pv’s 2014 2015 2016 2017 2018 

Bemande camera 4.431 3.943 3.329 1.798 4.323 

Onbemande camera’s 2.913 4.890 6.582 10.951 8.222 

TOTAAL 7.344 8.833 9.911 12.749 12.545 

De beschikbaarheid van de bediende, die instaat  voor de verwerking van de snelheidsovertre-
dingen, is bepalend voor de totaliteit van het aantal snelheidsovertredingen.  

Bemande camera 2014 2015 2016 2017 2018 

gecontroleerde voertuigen 104.592 93.910 84.513 43.969 44.445 

pv’s 4.431 3.943 3.329 1.798 4.323 

%  4,23 4,20 3,94 4,09 9,73 
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Gemengde parkeerinbreuken – GAS 

Nadat we in 2017 enkele maanden proefdraaiden konden we in 2018 gedurende een volledig 
kalenderjaar de gemengde parkeerinbreuken beteugelen met een GAS.   

In 2018 schreven we 1.762 GAS uit voor gemengde parkeerinbreuken.  

De dossierkost bij de provinciale GAS ambtenaar bedroeg aanvankelijk € 30,00; dit werd vanaf 
november 2018 teruggebracht tot € 15,00. Op basis van onze inspanningen zouden beide ste-
den volgende bedragen kunnen ontvangen voor 2018: Diest: € 51.152,00 en Scherpenheuvel-

Zichem € 24.369,00.  

  Overzicht van de GAS per gemeente voor de gemengde parkeerinbreuken Boete* DIEST S/Z 

< 15 m autobushalte 58 1  

< 3 m doorgang 116 5 1 

< 3 m voor oversteekplaats 116 13 1 

< 5 m en > 3 m oversteekplaats 58 3  

< 5 m voor de hoek kruispunt 58 23 1 

Algemeen hinder of gevaar 58 21 16 

Beperkte parkeertijd 58  1 

Beurtelings parkeren 58  2 

Gele onderbroken streep 58 197 3 

Op het fietspad 116 19 4 

Op het trottoir / verhoogde berm bebouwde kom 116 172 95 

Parkeren in vakken 58 8 1 

Parking minder validen 116 10 86 

Rechts t.o.v. rijrichting 58 4  

Rijbaan verdeeld in rijstroken 58 3 8 

Verbodsbord E1 58 413 260 

Verbodsbord E3 58 252 2 

Verbodsbord E9 58 16 6 

Verhinderen toegang parkeerplaats 58 5  

Verkeersgeleiders/verdrijvingsvlakken 58 90  

Voetgangerszone 58 3  

Voor de inrij van eigendommen 58 15 4 

Totaal   1.273 491 
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*  boetes van € 58,00 bedroegen tot september 2018 € 55,00 en de boetes van € 116,00 bedroegen tot 

september € 110,00. 

Beperkte parkeertijd: 

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. 
 2016 2017 2018 

Aantal retributies 43 258 375 

Als gevolg hiervan zou Schepenheuvel-Zichem € 11.375,00 moeten kunnen innen. 

Parkeerkaarten voor mindervaliden 

Naast de controles op het gebruik van de parkeerplaatsen 
voorbehouden aan mindervaliden startten we in het najaar 
ook met de controle op het rechtmatig bezit van een par-
keerkaart voor mindervalide. Dit leidde tot de intrekking van 
8 kaarten.  

Zwaar vervoer 

Enkele collega’s (agent Norbert Veltjen, de inspecteurs Rob 
Eyckmans en Jonas Verdonck en hoofdinspecteur Mietje De 
Keyser) bekwaamden zich verder in de specifieke controles 
van zwaar vervoer.  (Rij- en rusttijden, ladingzekering, ADR, 
overlading). Zij organiseerden 30 controleacties, waarbij zij 
172 voertuigen controleerden. Er werden 67 pv’s opgesteld. 
Dit resulteerde in een totaalbedrag van €19.957 aan boetes.  

8.2. Intrafamiliaal geweld (IFG) 

• In 2018 werden 124 aanvankelijke processen-verbaal geregistreerd als partnergeweld 
(conform de definitie COL 3/2006 = ”iedere vorm van fysiek, seksueel, psychisch of 
economisch geweld tussen echtgenoten of personen die samenwonen of samenge-
woond hebben en tussen wie een duurzame affectieve en seksuele band bestaat of 
bestaan heeft”).  

• Deze feiten kunnen als volgt verdeeld worden over de verschillende categorieën: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

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

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

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

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

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

• Partnergeweld werd onder de aandacht gebracht van alle medewerkers tijdens de sen-
sibiliseringsdagen in het voorjaar (cf. 2.12) 

• In de persoon van hoofdinspecteur Kathleen Liefsoens leverden wij vanaf september 
een actieve bijdrage aan de ketengerichte aanpak IFG voor het arrondissement Leu-
ven. Samen met een collega van de PZ Leuven vertegenwoordigde zij de politiedien-
sten van het arrondissement om de veertien dagen op dit interprofessioneel overleg.  

8.3. Bijdrage aan het beheersen van de overlast naar aanleiding van de evenementen 

Dreigingsniveau 

• Elke activiteit die we ontplooiden was onderhevig aan de te nemen maatregelen die 
voortvloeiden uit het dreigingsniveau 2. 

Evenementen 

• Diest en Scherpenheuvel-Zichem kennen heel veel evenementen en een heel grote va-
riëteit; van bedevaart over carnaval tot hardcore festival.  

• Voor een politiedienst is het belangrijk dat wij zo snel mogelijk kennis krijgen van ini-
tiatieven die aan het broeien zijn zodat we, samen met de burgemeester, de organisa-
toren op hun verantwoordelijkheden en verplichtingen kunnen wijzen. 

• Als politiedienst blijft het belangrijk om tijdens de evenementen controles uit voeren. 
Dit enerzijds om na te gaan of de organisatoren hun verplichtingen nakomen maar ook 
om de impact van het evenement op derden te kunnen inschatten en zo nodig bijko-
mende maatregelen voor te stellen.  

• Goede communicatielijnen met de burgemeesters en de stadsdiensten helpen ons de 
overlast naar aanleiding van evenementen te reduceren.  

Terugkerende evenementen 

• Bij de jaarlijks terugkerende evenementen kunnen we voor een groot deel terugvallen 
op de ervaringen uit het verleden. Toch wordt de voorbereiding en het evenement zelf 
van nabij opgevolgd. 

o Bedevaarttochten die gebruik maken van de rijbaan 
o Festival Lolands 
o Markten (wekelijkse markten, jaarmarkten en rommelmarkten) 
o Plaatselijke wielerwedstrijden 
o Wandeltochten 
o Passages van talrijke evenementen vanuit andere gemeenten 
o Kermis Scherpenheuvel 

• Bij onderstaande terugkerende evenementen moeten wij een aanzienlijk aantal extra 
medewerkers inzetten. 

o Carnaval in de verschillende deelgemeenten 
o De Sinksenkoers in Averbode 
o MTB Scherpenheuvel-Zichem – Hapert 
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Belangrijke evenementen in 2018 

In 2018 kenden we een aantal evenementen die bijzondere aandacht en inzet vroegen 
omdat extra factoren voor een groot deel bepalend waren voor het verloop. 
 

• WK Voetbal – Diest Duivelt 
o De weersomstandigheden en het verloop van de competitie waren factoren 

die we niet onder controle hadden en die een rechtstreekse invloed hadden 
op de duur, de omvang en het risico van het evenement.  

• DDH – vrijdag 15 juni – aankomst omstreeks 18u – vier doortochten in Diest en Scher-
penheuvel-Zichem 

o De impact van de wedstrijd op dat tijdstip konden we onmogelijk vooraf in-
schatten; 

o Inzet van 50 medewerkers van onze politiezone + 10 collega’s van andere poli-
tiediensten 

o Er deden zich geen problemen voor op het parcours maar het verkeer rond 
Diest zat verschillende uren muurvast 

• Festival ‘Garnizoen’ op de Citadel / ‘Scoutsfuif’ in Den Amer / ‘100% Retrofuif’ in Dan-
cehall  
- 21 april  

o Inzet van 21 extra medewerkers en 3 hondengeleiders van de federale politie.  
o Garnizoen 

▪ Een nieuw gegeven waarbij we voor het eerst in de mogelijkheid waren 
om de procedure van de onmiddellijke minnelijke schikking toe te pas-
sen.  

▪ We wilden een duidelijk signaal geven dat drugs niet welkom waren. 
▪ De bezoekers werden nog voor de ingang van het festivalterrein ge-

controleerd 

• 99 personen werden op aangeven van een drugshond grondig 
gecontroleerd 

• 25 personen waren effectief in het bezit van drugs 

• Controle van de struiken op de toegangswegen leverde een 
aanzienlijke hoeveelheid drugs op. 

• Hardcorefeest – Maagdentoren 8 september 2018 
o Op 24 augustus lazen we in een krant dat er een festival zou doorgaan in 

Zichem. Ze zouden in de namiddag rustig beginnen met house, opbouwen naar 
techno om tegen de nacht in de hoogste versnelling over te gaan naar hardco-
re.  

o Gelet op het feit dat er geen enkele officiële aanvraag geregistreerd werd en er 
geen veiligheidsplan kon worden voorgelegd hebben wij de burgemeester ge-
adviseerd om het festival te verbieden. 

o Tijdens een overleg met de politie besloten de organisatoren uiteindelijk zelf 
om het initiatief af te blazen.   
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Provinciaal domein De Halve Maan 

• De zomer 2018 zorgde voor een onuitgegeven sei-
zoen met een recordaantal bezoekers (ruim 
183.000) en met een minimum aan politionele tus-
senkomsten. 

• Er waren 14 topdagen met meer dan 3.000 bezoe-
kers; op 1 juli werden er 6.314 geteld.  

• Het aanhoudende mooie weer zorgde voor een aan-
gename spreiding van de bezoekers. Maar het goe-
de verloop is eveneens het resultaat van de inspan-
ningen van alle betrokken instanties: 

o Aanpassingen aan de infrastructuur (o.a. de 
vervanging van het zonneterras door de waterpartij en de vervanging van de 
lockers die vroeger aanleiding gaven tot verschillende diefstallen) 

o De toegangscontrole met het in bewaring nemen van niet toegelaten voor-
werpen  

o De inzet van bewakingsagenten 
o De communicatie via de sociale media 
o Het hanteren van een maximaal aantal bezoekers 
o De politiecontroles 
o De korte communicatielijnen tussen de domeindirectie en de politie 

• Het aanhoudende mooie weer maakte het mogelijk om soms enkele dagen vooraf te 
anticiperen en om verschillende vormen van politiecontrole uit te proberen. 

o De grootschalige controles bij het begin van het seizoen met inzet van drugs-
honden en ruiters te paard vielen ook dit jaar in het water.  

o De identificatie van druggebruikers op het domein blijft een moeilijke operatie. 
De identificatie op zich is niet eenvoudig en bovendien is het vanuit het oog-
merk van de openbare orde niet altijd aangewezen om bezoekers uit het do-
mein te ontzetten. Tijdens één dergelijke actie zetten we 10 medewerkers in 
en dit resulteerde in 9 pv’s als gevolg van druggebruik.  

o Dit jaar deden we voor het eerst ervaring op met drugscontroles aan de ingang 
met de hulp van een drugshond in combinatie met de toepassing van een ver-
eenvoudigde procedure bij vaststelling van drugsbezit. Hierbij kregen de men-
sen, die in het bezit gevonden werden van een gebruikershoeveelheid drugs, 
de kans om onmiddellijk of bij middel  van een overschrijving een minnelijke 
schikking te betalen. 

o  Onze tussenkomsten gaven slechts in 42 gevallen aanleiding tot het opstellen 
van een proces-verbaal. In de meeste gevallen (35) was dit bovendien een ge-
volg van een gerichte controle op het bezit van drugs.  

 

 

 

 Aantal PV’s 

Opzettelijke beschadiging roerende goederen 1 

Drugsbezit 35 

Slagen en verwondingen 1 

Beschadiging voertuig 1 

Diefstal uit voertuig 2 

Diefstal fiets 1 

Gewone diefstal 1 
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o Bij de vaststelling van drugsbezit konden we 20 keer gebruik maken van de 
vereenvoudigde procedure. Voor het bezit van minder dan 5 gram weed kreeg 
de verdachte de mogelijkheid om € 75,00 te betalen. Indien ze dit niet betalen 
zullen zij worden gedagvaard door het Parket te Leuven. Op het gebruik van 
drugs in een openbaar domein, in de onmiddellijke omgeving van minderjari-
gen staan zware straffen, gaande van een effectieve gevangenisstraf van drie 
maanden en een boete van € 8.000,00.  
 

o Wij stelden 32 toegangsverboden voor aan de directie van het domein.  
 

o We hielden regelmatig geconcentreerde verkeerscontroles in de onmiddellijke 
omgeving van het domein. Dit resulteerde in 126 pv’s 

 Aantal PV’s 

  Geen identiteitskaart tonen 1 

Negeren wegmarkering 12 

Parkeerinbreuken 10 

Niet-verzekering 4 

Rijbewijs 5 

Drugs in verkeer 10 

Niet dragen van de gordel 61 

Keuring 1 

Inschrijving 1 

Negeren verkeersborden 6 

GSM gebruik 10 

Gebruik claxon 1 

Alcohol 1 

Fiscaal PV verkeer 3 

 

8.4. Bijdrage aan het verhogen van de leefbaarheid 

Overlast 

• Bushokjes 
Op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem werden ruim 15 bushokjes bescha-
digd. We registreerden een eerste golf in maart, een tweede golf in april en een derde 
golf van beschadigingen in november.  
Niettegenstaande de extra inspanningen bij de vaststellingen van de beschadigingen, 
de extra patrouilles en de sensibilisatie van de buurtbewoners waren we er eind 2018 
nog niet in geslaagd om de daders op te sporen.  

• Sluikstort 
We maakten gebruik van mo-
biele vaste camera’s om het 
sluikstorten aan te pakken. We 
stelden vast dat op die plaat-
sen waar overtreders betrapt 
werden, het sluikstorten daar-
na ook aanzienlijk verminder-
de, ook nadat de camera’s 
werden weggenomen.  
Tijdens het plaatsen worden 
we regelmatig aangesproken 
door passanten of omwonen-
den die hun tevredenheid to-
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nen. Sluikstorten blijkt een grote bron van ergernis te zijn. 
De stad Scherpenheuvel-Zichem doet ook beroep op de mobiele camera’s van Ecowerf 
die specifiek sluikstorten aan glasbollen controleren. 
Wanneer we de overtreder confronteerden met de beelden was er geen ruimte tot 
discussie. 
Op deze manier konden we 6 GAS-pv’s opstellen in Scherpenheuvel-Zichem en 14 GAS-
pv’s in Diest. Naast een Gemeentelijke Administratieve Sanctie krijgen de overtreders 
ook de rekening gepresenteerd om het sluikstort op te ruimen. 

Van enkele grotere sluikstorten kon-

den we de verantwoordelijken (nog) 

niet vereenzelvigen: 

o 18 oktober: de restanten van 
een drugslabo in Meilrijk in 
Deurne 

o 19 oktober: de restanten van 
een cannabisplantage ge-
dumpt langs Hasseltsebaan in 
Deurne 

o 4 december: op akkers in de 
buurt van de Papenbroek-
straat, er werd aanvankelijk 
gedacht aan restanten van drugslabo maar dit werd weerlegd door het onder-
zoek.   
 

Opvangcentrum Peeterskasteel 

•  De taakverdeling binnen de PZ Demerdal-DSZ bleef in 2017 behouden.  
o CP Kurt Marcoen was verbindingsofficier met 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 05/01/18 verkeersongeval, stoffelijke schade 
o 14/02/18 moeilijkheden tussen 2 bewoners 
o 20/02/18 moeilijkheden tussen 2 bewoners 
o 19/04/18 dronken bewoner 
o 25/05/18 man die grondgebied moest verlaten maakte moeilijkheden 
o 22/06/18 nachtlawaai als gevolg van feestje 
o 25/07/18 vuilbakken in brand gestoken  
o 02/09/18 diefstal gsm uit het centrum 
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Bestuurlijke handhaving 

• Om ons verder te bekwamen in dit aspect organiseerden we een interne studiedag op 
15 maart ’18. Advocaat Thomas Beelen gaf een uiteenzetting. Naast een tiental me-
dewerkers namen ook beide burgemeesters, een algemeen directeur en de preventie-
ambtenaren van beide steden deel.  

• Het aantal bestuurlijke tussenkomsten bleef beperkt tot een aantal hoorzittingen 
waarbij verantwoordelijken van specifieke voorzieningen op hun plichten gewezen 
werden met betrekking tot de veiligheid en het beperken van de overlast.  
 

o Diest :  
▪ Een beslissing van de burgemeester om een muziekinstallatie in beslag 

te nemen na herhaalde geluidsoverlast.  
▪ twee hoorzittingen m.b.t. één dansgelegenheid 

o Scherpenheuvel-Zichem :  
▪ Eén hoorzitting m.b.t. een jeugdclub 
▪ Twee hoorzittingen m.b.t. twee verschillende drankgelegenheden 

 
Bestuurlijke arrestaties  

2014 2015 2016 2017 2018 

72 80 94 125 115 

 
 

 
 
 
Algemeen toezicht 

• Door de inzet van twee interventieploe-
gen, zestien wijkinspecteurs en regelma-
tige piekploegen leveren wij dagelijks 
een grote bijdrage bij  het algemeen 
toezicht op het openbaar domein. 

• Sinds januari 2018 doen we bijkomend 
beroep op de collega’s van de cavalerie 
van de federale politie. De patrouilles te 
paard worden bijzonder gewaardeerd 
door de bewoners. De patrouilles wor-
den verdeeld over de verschillende 
deelgemeenten. Achteraf worden wij ge-
detailleerd gebriefd door de ruiters. 
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Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) 

• Aantal GAS dossiers 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

47 32 13 52 35 66 

• Aantal GAS-dossiers, per feit 

 2017 2018 

Geluidshinder - nachtlawaai 8 14 

Hondengeblaf 2 5 

Sluikstorten 7 26 

Wildplassen 2 1 

Onbeheerde dieren  4 2 

Openbare orde 3 0 

Afval verbranden 6 9 

Afvallende voorwerpen 1 0 

Brandveiligheid 0 1 

Ingebruikname publiek domein 0 8 

 

8.5. Diefstallen  

In ons zonaal politieplan noteerden we dat we een bijdrage zullen leveren in het beheersen 
van de diefstallen uit woningen en handelszaken met bijzondere aandacht voor rondtrekkende 
dadergroepen. Het was echter opvallend met hoeveel lokale daders wij in 2018 geconfron-
teerd werden in dit fenomeen.  

In het eerste semester van 2018 legden we bij verschillende feiten een link tussen diefstallen 
en een verslavingsproblematiek bij de verdachten. Het betroffen vier verdachten die los van 
elkaar aan de slag waren. Er was in die periode een opvallende stijging van het aantal diefstal-
len te zien. Eens de daders gevat werden daalde het aantal diefstallen opnieuw. 

Het  ging telkens om lokale daders, mensen die geboren en getogen zijn in de onmiddellijke 
omgeving. Een aantal stelen om in hun noodzakelijke levensbehoefte te voorzien maar vooral 
om aan hun verslaving te kunnen voldoen. Naast drugs- en alcoholverslaving kwam ook gok-
verslaving nadrukkelijk naar voor.  

Het feit dat we de verdachten konden identificeren was een gevolg van: 

• Accurate vaststellingen  

• Goede beschrijvingen van de gestolen voorwerpen 

• Doorgedreven onderzoeken op basis van fragmentaire informatie 

• Goede kennis van de lokale veelplegers 

De ochtend dat één van hen werd opgepakt, was hij pas enkele uren terug thuis van een vrij 
“succesvolle” diefstal bij hem in de buurt.  

De diefstallen leidden tot de vaststelling van andere misdrijven. Zo werden bij één van de dief-
stallen wapens gestolen die helemaal niet thuishoorden bij het slachtoffer. 

Onderzoek van diefstallen leidde soms tot verrassende resultaten. Zo konden we bewijzen dat 
een diefstal met geweld in het centrum van Diest een fictieve klacht was. Dergelijke onder-
zoeken, waarbij bewezen wordt dat iets niet gebeurd is, zijn minstens even arbeidsintensief als 
onderzoeken naar vermoedelijke daders. Bovendien zijn dit heel delicate onderzoeken. 

Hieronder geven we een beknopt beeld van enkele onderzoeken die tot een positief resultaat 
hebben geleid als gevolg van een snelle reactie en/of doorgedreven onderzoek. 



 

jaarverslag 2018  samen voor veiligheid 39 

• Naar aanleiding van een winkeldiefstal werd een huiszoeking uitgevoerd in de woning 
van een verdachte. Hierbij werd een hoeveelheid drugs gevonden. In het toilet troffen 
we een  man aan die gezocht werd voor het uitzitten van een gevangenisstraf.  

• Op aanwijzing van een getuige werden 2 vrouwen aangehouden die de codes van ge-
schenkboxen hadden gestolen in een handelszaak en deze in een andere winkel om-
ruilden voor parfum. Bleek dat zij deze truc over het ganse land toepasten. 

• Tijdens een controle van een voertuig met Britse nummerplaten werd een grote hoe-
veelheid goederen aangetroffen die gestolen werden in diverse warenhuizen. Drie 
verdachten werden aangehouden. 

• Na de melding van een inbraak in een magazijn werd 1 verdachte op heterdaad be-
trapt. Twee kompanen werden later in hun woning gearresteerd. 

• Een man die inbrak in een wagen werd op heterdaad betrapt door de eigenaar, maar 
nam de vlucht. Hij werd geïdentificeerd. 

• Een handelaar vond in zijn afvalcontainer lege verpakkingen. Na onderzoek bleek dat 
een chauffeur van een pakjesdienst waardevolle voorwerpen ontvreemde.  

• Alvast één verdachte van ruim 20 diefstallen tijdens het voorjaar in Testelt werd aan-
gehouden.  

• Toen een bewoner meldde dat hij jongeren zag weglopen in zijn tuin startte door onze 
twee interventieploegen een doorgedreven zoekactie en achtervolging van jongeren 
op een bromfiets. Dit leidde uiteindelijk tot de arrestatie van drie jongeren en tot de 
vaststelling van een diefstal die zij hadden gepleegd. Zij hadden verschillende voor-
werpen uit een motorwerkplaats ontvreemd.  In de loop van de dag werden huiszoe-
kingen uitgevoerd.  

• Een bewoner stelde bij thuiskomst vast dat er braak werd gepleegd. Hij zag nog een 
vermoedelijke dader weglopen. Een deel van de buit, die klaar stond om meegenomen 
te worden, werd achtergelaten. Medewerkers van de interventiedienst, de wijkdienst 
en de recherche startten onmiddellijk een doorgedreven zoektocht in de omgeving. 
Een uurtje na de melding werden onze diensten telefonisch gecontacteerd door een 
wielertoerist. Hij reed op het fietspad langs de spoorweg komende van Zichem in de 
richting van Diest. Op de grensscheiding tussen Zichem en Diest werd hij aangesproken 
door een man die in gebroken Engels vroeg hoe ver het nog was naar het station. De 
fietser vond dit al raar, daar de man schrammen had in het aangezicht en zijn broek 
duidelijk nat was. 
Toen de fietser zijn weg vervolgde richting Diest en ter hoogte van het Grasbos in de 
verte verschillende politievoertuigen opmerkte aarzelde hij niet langer. Hij zette ons 
telefonisch op het spoor van de man die hem had aangesproken. 
De man werd door onze diensten aangetroffen aan het station van Zichem. Hij was in 
het bezit van enkele juwelen die door de benadeelde in de Spoorwegstraat herkend 
werden.  

• De dader van een diefstal in het Pegasusmuseum te Diest werd geïdentificeerd. 

• Een dader (als lid van een grotere bende) die gespecialiseerd was in shoulder surfing 

en opereerde in de buurt van warenhuizen, werd geïdentificeerd. Deze bende slaagde 

erin om van achter de schouder van het slachtoffer de pincode te achterhalen. Daarop 

volgden en benaderden zij de slachtoffers en ontfutselden ze op listige wijze de bank-

kaart. 
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8.6. Drugs 

Niettegenstaande drugsonderzoeken heel veel capaciteit vragen en onze inspanningen niet in 
verhouding staan tot het effect op de vraag noch op het aanbod van de drugs worden onze 
medewerkers aangemoedigd om op zoveel mogelijk domeinen de lokale drugshandel te ver-
storen.  

Hieronder geven we een beknopt beeld van enkele onderzoeken: 

• Bij het snoeien van een coniferenhaag 
werden een aantal verdachte pakketjes 
aangetroffen. Het ging om een aanzienlij-
ke hoeveelheid drugs. Het onderzoek 
leidde tot de identificatie en aanhouding 
van de verdachten. 

• In een woning werden een dealer en en-
kele klanten onderschept. Hierbij werd 
een grote hoeveelheid drugs aangetrof-
fen. De dealer werd aangehouden. 

• Onze recherche voerde in het voorjaar een 
onderzoek naar een Nederlandse bende die in België panden huurde en er cannabis-
plantages in onderbracht. De bal ging aan het rollen toen de eigenaar van een huur-
huis aan de Tessenderloseweg in Diest onraad rook. De man verwittigde op 6 maart 
2018 de politie omdat de huurders de ramen van zijn woning en aanpalende loods 
hadden afgeplakt, er extra elektrische bedrading hadden voorzien en er ’s nachts ver-
dachte activiteiten werden waargenomen. Dezelfde dag onderschepte de politie twee 
broers met de Nederlandse nationaliteit die in een huurwagen naar de woning waren 
gekomen. In hun auto werd materiaal gevonden dat aan een cannabisplantage kon ge-
linkt worden. Bij een huiszoeking in de woning en de loods in Diest stootte de politie 
op een professionele plantage met ongeveer 1000 planten. Op 7 maart vorderde het 
parket een gerechtelijk onderzoek naar de teelt van cannabis en hield de onderzoeks-
rechter de twee Nederlandse broers van 30 en 33 jaar aan. Zij verbleven twee maan-
den in voorlopige hechtenis en werden midden mei vrijgelaten onder voorwaarden. 
Verder onderzoek leidde de recherche naar twee andere Nederlanders die onder ver-
schillende aliassen panden blijken te huren in onder andere Tessenderlo, Leuven, Kor-
tenberg en Balen waar in de daaropvolgende weken verschillende huiszoekingen wer-
den uitgevoerd. In een huis in Tessenderlo werd een plantage met ongeveer 500 plan-
ten gevonden. Op twee adressen in Kortenberg waren plantages met telkens ongeveer 
1.100 planten ondergebracht en op een adres in de Arthur De Greefstraat in Leuven 
vond de politie een plantage van ongeveer 1.100 planten. In de Ossenberg in Balen 
werd tenslotte een plantage van ongeveer 460 cannabisplanten uitgebaat. 
De vrouwelijke hoofdverdachte, een Nederlandse dame van 42 jaar, werd op 11 maart 
2018 aangehouden door de onderzoeksrechter in Leuven, nadat ze een dag eerder in 
Diest was opgedaagd. Eind april werd nog een 22-jarige Nederlander aangehouden die 
in verband kon gebracht worden met de plantage in Balen. Beiden verblijven nog in 
voorlopige hechtenis. Voor de mannelijke hoofdverdachte, een Nederlander van 63 
jaar, werd de overlevering uit Nederland gevraagd. Dit gebeurde dan ook eind 2018. 

• Bij een straatcontrole werd een man in bezit gevonden van een gebruikershoeveelheid 
cannabis. Tijdens een huiszoeking werd een aanzienlijke dealershoeveelheid gevon-
den. Tijdens de uitvoering van de huiszoeking bood zich een klant aan. 
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• Een man trachtte zich per fiets aan een verkeerscontrole te onttrekken. Hij was in bezit 
van 48 gr cannabis en was onder invloed van drugs. Tijdens de huiszoeking werden nog 
74 gr cannabis en 10 zakjes heroïne aangetroffen. Tijdens onze aanwezigheid bood er 
zich klant aan. Hij werd aangehouden. 

• Bij een verkeerscontrole werd er in de wagen een dealerhoeveelheid cannabis en XTC 
aangetroffen, alsook enkele verboden wapens. In de woning van de verdachten von-
den we 2 kweektenten. De verdachten werden overgedragen aan een naburige poli-
tiedienst voor verder onderzoek. 

• Bij een controle van een stadspark was een fietser in bezit van cannabis. In zijn woning 
werd nog drugs gevonden. 

• Tijdens de controle van een man was deze in bezit van speed en inbrekersmateriaal. In 
zijn woning werd nog meer speed gevonden. Twee personen werden aangehouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

jaarverslag 2018  samen voor veiligheid 42 

9. ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN ANDERE FENOMENEN 

9.1. Controleacties 

Samen met andere inspectiediensten hielden we een aantal specifieke controles: 

• Barcontroles  
o 17 maart 
o 4 mei 
o 26 juni 

• Nachtwinkels 
o 20 januari  

• Rookverbod 
o 28 september  

9.2.  Terro 

Door onze politiezone werd, door CP K. Marcoen als bestuurlijk coördinator, actief gepartici-
peerd aan het LIVC in Diest, aan het LTF OPS en het LTF-beleid te Leuven.   

9.3. 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 medewerkers. Het is een be-
perkt aantal minderjarigen dat verantwoordelijk is voor de grote meerderheid van de ge-
registreerde ‘verdwijningen’. Het is niet uitzonderlijk dat een jongere dezelfde dag dat hij 
aangetroffen werd, opnieuw verdwijnt uit de jeugdvoorziening.  

• Op basis van een overleg met directieleden van het Gemeenschapsonderwijs en een over-
leg met enkele directieleden van de Katholieke Scholen Diest eind 2017, voerden wij begin 
2018 enkele specifieke controle acties uit:  

o Op 23 januari  

Elke ochtend stromen uit meerdere richtingen leerlingen en studenten de stad Diest 
binnen die zich verspreiden over de campussen van de verschillende schoolgemeen-
schappen. Onder de middagpauze dagen die jongeren opnieuw op in het stadsbeeld. 
Dit is een specifiek aspect van de dynamiek van de stad Diest. Beide momenten wer-
den op 23 januari 2018 aangegrepen om een groot aantal jongeren te controleren. 
Hierbij kregen we de steun van inspecteurs van De Lijn en drugshondengeleiders, rui-
ters, leden van het interventiekorps en leden van de spoorwegpolitie van de federale 
politie. 

Deze invasie van jongeren verloopt over 
het algemeen probleemloos. Als lokale 
politiedienst willen wij een bijdrage leve-
ren om dit zo te houden. Regelmatig or-
ganiseren wij kleine controles. De insteek 
hierbij is meestal een verkeerscontrole 
(fietsverlichting), bijstand aan de inspec-
teurs van De Lijn (controle vervoersbe-
wijzen) of een gerichte controle in de 
stadsparken (druggebruik). 

Kleinschalige controles hebben recent 
nog, maar ook in het verleden, bevestigd 

dat scholieren soms in het bezit zijn van verboden middelen. Een grotere controleactie 
heeft vooral een signaalfunctie; wij willen de jongeren laten weten dat ze in Diest op 
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elk moment aan een controle onderworpen kunnen worden en dat het nog altijd niet 
toegelaten is om drugs bij te hebben. 

Op dinsdag 23 januari '18 verliep de controle in twee tijden. 

‘s Morgens was er een algemene controle van alle jongeren die gebruik maakten van 
het openbaar vervoer ter hoogte van de Leuvensepoort in Diest. De inspecteurs van de 
Lijn controleerden de vervoersbewijzen en met de steun van drie drugshonden van de 
federale politie werden de jongeren gecontroleerd op het bezit van drugs. Ondertussen 
zorgden de collega's van de spoorwegpolitie samen met leden van het interventiekorps 
voor een controle aan het station te Diest. 

Omstreeks 8u werden ter hoogte van de Leuvensepoort te Diest 11 bussen afgeleid 
naar de Commissaris Neyskenslaan; waar we met een twintigtal medewerkers een con-
troledispositief hadden opgebouwd. De 414 passagiers moesten de bussen verlaten en 
werden gecontroleerd op hun vervoerbewijs door de inspecteurs van de Lijn. Dit lever-
de één proces-verbaal op. 292 jongeren werden in groepjes van 15 opgesteld waarna 
één drugshond de jongeren controleerde terwijl een tweede drugshond de rugzakken 
aan een controle onderwierp. Een vijftal jongeren werd op basis van de reactie van de 
drugshonden aan een grondiger controle onderworpen. Dit alles resulteerde in twee 
kleine gebruikershoeveelheden drugs. 

In het station van Diest werd op hetzelfde moment een kleinere controle gehouden 
door de collega's van de spoorwegpolitie. Zij controleerden een tiental jongeren. 

Tijdens de actie werden de scholen verwittigd van het gebeuren, zodat zij konden anti-
ciperen op het feit dat enkele leerlingen te laat zouden komen. 

‘s Middags was er op de middag een controle in de stad. Het hoofdaccent van die con-
trole lag in de stadsparken: het Warandepark, het Jan Heylenpark, het park Cerckel. 
Maar ook op andere gekende 'hangplaatsen' werd een controle uitgevoerd. Hierbij 
kregen we extra steun van vier ruiters van de federale politie. 

Er werden een 70-tal jongeren gecontroleerd. Heel wat van deze jongeren zijn geen 
onbekenden voor onze politiedienst. Eén jongen was in het bezit van een dealershoe-
veelheid weed. Op aangeven van de collega's van de cavalerie werd in de Schaffense-
straat in Diest een 52-jarige bestuurder uit Lummen opgepakt die duidelijk onder in-
vloed was van drugs. 

Naast de signaalfunctie werd deze activiteit ook als een leermoment beschouwd voor 
onze dienst. Uiteindelijk hebben wij tot doel om het harmonieuze samenspel tussen de 
stad en de duizenden scholieren te bewaren. 

o Op 21 februari  

Die woensdag zetten we 8 extra inspecteurs in, zij kregen versterking van een ploeg 
van het interventiekorps en van 4 cavaliers van de federale politie.  

 

In een eerste fase werden scholie-
ren gecontroleerd bij het verlaten 
van de school. In een volgende fase 
concentreerden we ons op de par-
ken in het centrum van Diest.  

21 jongeren werden aan een gron-
dige controle onderworpen. Er 
werden geen overtredingen vastge-
steld.  



 

jaarverslag 2018  samen voor veiligheid 44 

 

• We voerden een uitgebreid opsporingsonderzoek naar het dealen van drugs door scholie-
ren in het centrum van Diest. 

• PLP 41 

In het kader van deze omzendbrief nodigden we alle schooldirecties uit om met ons in 
gesprek te gaan op een overlegmoment eind september. 20 personen gingen in op on-
ze uitnodiging verspreid over 4 ontmoetingen.  

We leerden elkaar beter kennen en beluisterden elkaars verwachtingen. De lijst met 
contactpersonen werd geactualiseerd. Er werd afgesproken dat we dergelijke ontmoe-
tingen bij de aanvang van elk nieuw schooljaar zouden herhalen.  

De overeenkomst op basis van de PLP 41 werd aangepast. 


