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Inbraakpreventieadvies aanvragen
Wil jij ook gratis en vrijblijvend inbraakpreventieadvies bij jou thuis aanvragen? Scan 
deze QR-code en maak onmiddellijk een afspraak! Voor meer informatie kan je onze 
diefstalpreventieadviseurs bereiken via pz.lrh.inbraakpreventie@police.belgium.eu. 

Je ziet iemand in je buurt die met veel 
belangstelling bij verschillende huizen 
naar binnen kijkt. We zijn het er 
allemaal over eens dat dit een beetje 
raar is maar toch beslissen maar heel 
weinig mensen om in dit geval de 
politie te verwittigen. Dat is jammer!

Alle verdachte zaken of personen die volgens jou een snelle tussenkomst van de 
politie vereisen, kan je melden via het nummer 101. Ook als je twijfelt, bel je toch 
best even naar de 101. Wij komen liever een keer te veel dan te weinig. Wie weet 
kunnen we dankzij jouw tip wel een inbraak voorkomen.
 

GETUIGENIS

“Doe een beroep op een diefstalpreventieadviseur voor het te laat is”
Enkele jaren geleden werd Angèle uit Zonhoven slachtoffer van een inbraak. Na deze indrukwekkende 
gebeurtenis deed ze een beroep op onze diefstalpreventieadviseurs.
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101 bellen, 
waarom niet?  

Daar zijn de donkere dagen weer 
De lange en donkere avonden maken van de winter het favoriete seizoen van inbrekers. Daarnaast 
zijn we tijdens de feestdagen minder vaak thuis. We gaan op reis of brengen een bezoekje aan familie 
of vrienden. Inbrekers krijgen dus vaker de kans om toe te slaan. Naast de klassieke tips om je 
woning beter te beveiligen, willen we zeker ook ons gratis inbraakpreventieadvies bij jou thuis warm 
aanbevelen.

TIP!
Heb je een verdacht 

persoon gezien? Dan is 

een goede beschrijving 

(postuur, kledij, schoe-

nen, kapsel, opvallen-

de kenmerken zoals 

tatoeages, …) voor ons 

erg interessant. Als je 

de kans hebt, kan je 

deze zaken dus best 

even noteren.

TIPS!
• Ook al ben je maar even weg, sluit steeds alle ramen 

 en deuren. Laat ook geen raam in kiepstand staan!

• Ladders en ander tuingereedschap bewaar je achter  

 slot en grendel.

• Zorg voor goede verlichting in en rond je huis.  

 Misschien toch maar wat extra kerstverlichting  

 ophangen dit jaar?

• Ga je er enkele dagen tussenuit? Vraag dan aan je  

 buren om een oogje in het zeil te houden.

“In 2010 werd er voor het eerst bij mij ingebroken. Ze 
namen onder andere geld en juwelen mee. Enkele 
jaren nadien had ik opnieuw prijs. Ditmaal gingen ze 
aan de haal met mijn kristallen servies. Bij de eerste 
inbraak hadden ze mijn achterdeur geforceerd, de 
tweede keer moest het keukenraam eraan geloven. 
De politie-inspecteurs die de eerste vaststellingen 
kwamen doen, raadden me aan om een beroep te 
doen op een diefstalpreventieadviseur. Enkele weken 
later kwam er iemand van de politie bij mij thuis langs 
voor inbraakpreventieadvies. Ze liep samen met mij 

door het volledige huis en nam ook een kijkje in de tuin. 
Ze wees mij er onder andere op dat de achterzijde 
van mijn woning onvoldoende verlicht was en raadde 
me aan om ook op de ramen in mijn garage sloten te 
plaatsen. Het ging vaak over heel eenvoudige zaken 
die ook niet te veel geld kosten. Ik heb dan ook al haar 
adviezen opgevolgd. Want ik kan je verzekeren dat 
zo’n inbraak toch blijft hangen, ook al is het intussen 
tien jaar geleden. Ik raad dus echt iedereen aan om 
een beroep te doen op de diefstalpreventieadviseurs 
van de politie en niet te wachten tot het te laat is.”

Beste inwoner

Voor jullie ligt een speciale editie van het Politie-zine. In dit nummer gunnen we 
jullie een unieke blik achter de schermen van onze politiezone. Zo nemen we 
jullie een dag mee in het leven van de inspecteurs van ons gauwdiefstallenteam. 
Met de soldenperiode in het vooruitzicht steek je zeker en vast iets op van hun 
tips. Daarnaast tonen we jullie ook welk materiaal onze politiemensen elke dag 
mee de baan op nemen in hun voertuig. 

Helaas moeten we jullie in deze tijd van het jaar ook opnieuw waarschuwen 
voor de donkere dagen. We geven enkele tips mee om je woning in deze periode 
extra te beveiligen. Ook raden we je aan om een beroep te doen op onze 
diefstalpreventieadviseurs. Zij komen bij jou thuis langs om te bekijken hoe jouw 
woning de donkere dagen nog beter kan doorstaan. Enkele kleine ingrepen 
kunnen de kans op een inbraak immers al aanzienlijk verkleinen. 

Wij hopen in elk geval dat jullie dit jaar zorgeloos kunnen genieten van de 
feestdagen en wensen jullie alvast een gelukkig nieuwjaar toe.

VOORWOORD VAN 
HET POLITIECOLLEGE

*De groepsfoto werd 
genomen voor de huidige 
coronamaatregelen
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Brillouet (secretaris 
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Rik Kriekels (burgemeester 
Diepenbeek), Bert Moyaers 
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Steven Vandeput (burgemeester 
Hasselt – voorzitter 
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Luc Wouters (burgemeester 
Lummen) en Philip Pirard 
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Krijg je van een onbekende het aanbod om heel eenvoudig snel geld te verdienen? Opgepast dan! 
Vaak gaat het om cybercriminelen die jouw bankrekening nodig hebben om hun buit op toe te laten 
komen. Maar je bankkaart of bankgegevens even uitlenen, kan grote gevolgen hebben … 

Overhangende takken, 
blaffende honden, luide 
muziek. Allerlei vormen 
van overlast kunnen 
leiden tot een conflict 
met je buren. Zit jij ook 
in zo’n situatie? Heb je 
jouw buren al eens aan- 
gesproken maar heeft 
dit gesprek niets op-
gelost? Dan kan je een 
beroep doen op onze 
burenbemiddelaars! 

Ken jij de toekomstige speurneus van onze politiezone al? Roger is een 
tweejarige Mechelaar en zal naast zijn opleiding tot patrouillehond binnen-
kort ook starten met een opleiding tot drugshond. Roger wordt hierdoor de 
eerste dual purpose-hond van onze politiezone. Dit betekent dat hij zowel 
patrouille- als drugshond is. 

Bij huiszoekingen en het doorzoeken van voertuigen doen wij momenteel 
nog een beroep op honden van de federale politie om drugs in verborgen 
ruimtes op te sporen. Binnenkort zal onze Roger deze taak op zich nemen!

Dit jaar werden al meer dan 700 inwoners van onze 
politiezone opgelicht via het internet. We hebben 
vastgesteld dat het vooral 55+’ers zijn die in de val 
van internetcriminelen trappen. Daarom organiser-
en wij samen met de afdeling integrale veiligheid 
van de stad Hasselt preventielessen cybercrimina- 
liteit voor Hasseltse seniorenverenigingen. 

Tijdens deze lessen wordt er op een eenvoudige 
manier uitgelegd hoe oplichters te werk gaan en 
wat je kan doen om je hiertegen te beschermen.

In 2022 worden deze preventielessen ook aange-
boden aan andere verenigingen en in de overige 
gemeenten van onze politiezone. 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met 
de stad Hasselt via huisvanpreventie@hasselt.be of 
op het nummer 011 23 94 66.

Hoe gaat het in zijn werk?
Cybercriminelen bestelen hun slachtoffers via het 
internet. Dit geld laten ze toekomen op jouw reke- 
ning. Daarna schrijven ze het over naar een andere 
rekening of moet jij het voor hen afhalen aan een 
bankautomaat. In ruil hiervoor beloven ze jou een 
mooie vergoeding. 

Personen die hun bankrekening laten gebruiken 
door criminelen noemen we geldezels. Wanneer wij 
een onderzoek opstarten naar een geval van oplich-
ting via het internet, komen wij al snel terecht bij de 
rekening van deze geldezel. Dit is immers ons eerste 
aanknopingspunt.

Word je als geldezel gepakt door de politie? Dan ris-
keer je een fikse geldboete en zelfs een gevangenis-
straf. Daarnaast kan de rechter ook beslissen dat je 
moet opdraaien voor de schade van het slachtoffer. 

Word geen geldezel en houd je bankkaart voor jezelf!

Hoe werkt burenbemiddeling?
Wanneer wij een melding van een burenruzie bin-
nenkrijgen, gaan wij eerst na of het conflict in aan-
merking komt voor burenbemiddeling. Wanneer dit 
zo is, vindt er een overleg plaats tussen de bemid-
delaar en de buur die het probleem gemeld heeft. 
Daarna wordt er geprobeerd om een gesprek aan 
te knopen met de andere buur. Het uiteindelijke doel 
is om beide buren samen rond de tafel te krijgen en 
tot een oplossing te komen waar alle partijen zich in 
kunnen vinden. 

Hoe kan ik burenbemiddeling aanvragen?
Via onze website www.politielrh.be kan je heel een-
voudig burenbemiddeling aanvragen. Na je aan-
vraag neemt één van onze bemiddelaars zo snel 
mogelijk contact met je op. 

Meer informatie? Contacteer ons via 
pz.lrh.burenbemiddeling@police.belgium.eu. 

Conflict met je buren? 

onze eerste drugshond 

Preventielessen 
cybercriminaliteit 
voor senioren

NOOIT TE OUD OM TE LEREN  

Wees niet naïef, 
deel je rekening nooit met een dief!Wij bemiddelen graag! 

Roger, 
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Een kijkje in 
ons voertuig

7

JE HEBT ZE AL VAAK IN 
HET STRAATBEELD GEZIEN, 
MAAR WEET JE EIGENLIJK 
WAT ER ALLEMAAL IN EEN 
POLITIEVOERTUIG ZIT? 

1. Volkswagen Tiguan Allspace

2. Twee inspecteurs met interventie-uitrusting  

 en dienst-gsm

3. Collectief wapen MP5

4. Collectieve kogelwerende vesten voor bij  

 interventies met zwaardere munitie

5. Collectief EHBO- en beschermingsmateriaal  

 zoals handschoenen, mondmaskers en  

 oogspoelmiddel

6. Colsonbandjes of kabelbinders

7. Blauwe lichtbakens

8. Collectief politioneel materiaal zoals   

 politielint en ducttape

9. AED-toestel

10. Ademanalysetoestel

11. Laptop

12. Tablet

13. Stopstick om tijdens een achtervolging het  

 voertuig van de verdachte af te remmen of  

 tot stilstand te brengen

14. Interventietas met daarin de persoonlijke  

 spullen van de inspecteurs

15. Ontsmettingsmiddelen

16. EHBO-kit

17. Uitschuifbare borstel

18. Koevoet

19. Fluohesje

20. Meetwiel om bij een verkeersongeval snel en  

 correct zaken op te meten

21. Vuilblik en handborstel

22. Ingeklapte gevarendriehoek

23. Spuitbus met fluorescerende inhoud om bij  

 een ongeval de positie van de betrokken  

 partijen af te tekenen

24. Brandblusser

25. Inklapbare veiligheidskegels

1.

2.

3.

4. 5.

8.7.6.

9.

10.

14.

11.

15.

12.

16.

17.

19. 20. 21.18.

22.

25.

23.

24.

13.
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Op pad met ons gauwdiefstallenteam 

10.00 – 11.00 uur

Om 10.00 uur starten wij 
onze werkdag en nemen 
we het materiaal dat we 
nodig hebben om onze 
dienst uit te voeren. 
Voor we vertrekken, bekij-
ken we de interventiefiches 
van de afgelopen 24 uur 
zodat we op de hoogte 
zijn van wat er allemaal gebeurd 
is in de politiezone. We stellen 
een aanmeldingsfiche op waarin 
vermeld staat welke personen van 
ons team aan het werk zijn. Deze 
fiche wordt dan aan de meldkamer 
en de algemene centrale (CIC) bezorgd zodat zij ons zo snel 
mogelijk kunnen contacteren wanneer zij een oproep ontvangen 
van een gauwdiefstal. Op deze manier kunnen we zeer snel en 
actief op zoek gaan naar de daders. Het is daarom van cruciaal 
belang om onmiddellijk naar het nummer 101 te bellen wanneer 
je slachtoffer bent geworden van een gauwdiefstal. 

11.00 – 12.00 uur

Wij vertrekken met een dienstvoertuig naar het centrum van 
Hasselt. We stoppen even aan alle gekende overlastplaatsen. 

12.00 – 18.30 uur

Vervolgens parkeren we het dienstvoertuig en gaan we te voet 
verder. We voeren controles uit op verschillende hotspots in de 
binnenstad. 

De bedelaars en straatmuzikan- 
ten die we onderweg aantreffen, 
onderwerpen we aan een con-
trole. Veel bedelaars verblijven 
illegaal in ons land. Deze per-
sonen nemen we mee naar het  
politiekantoor om de nodige pv’s 
op te stellen. In de ondergrondse parkeergarages kijken we 
of er daklozen of jongeren rondhangen. 

We hebben bovendien een goede 
samenwerking met de eigenaars 
en de bewakingsdiensten van de 
winkels. Zij brengen ons op de hoogte 
wanneer ze iets verdachts opmerken, 
niet enkel in hun eigen winkel maar 
ook bijvoorbeeld op straat. 

We zijn ook alert voor andere 
moeilijkheden in de binnenstad 
zoals in dit geval kinderen die 
verloren gelopen zijn. 

Tijdens onze dienst noteren wij 
onze controles en opmerkingen 
in een applicatie op onze gsm. 
Dat bespaart ons achteraf heel 
wat werk.

18.30 uur – 19.00 uur

De winkels zijn allemaal veilig en wel afgesloten. Wij kunnen dus 
terugkeren naar het politiekantoor. Hier vullen wij de applicatie 
op onze gsm verder aan en werken we eventueel nog enkele 
processen-verbaal af. Om 19.00 uur zit onze dienst erop!

Mogen wij ons even voorstellen?
Wij zijn twee inspecteurs van de  
interventiedienst. Daarnaast maken 
wij ook deel uit van het gauwdief-
stallenteam, samen met één hoofd- 
inspecteur en tien andere team-
leden. Om lid te kunnen worden van 
ons team moet je inspecteur zijn en 
werken op een operationele dienst 
zoals interventie of recherche.  
Verschillende keren per week trek-
ken twee teamleden in burgerkledij 
te voet de winkelstraten in om een 
oogje in het zeil te houden. Tijdens 
onze patrouilles gaan we ook regel- 
matig een kijkje nemen op de  
gekende overlastplaatsen. Wan-
neer er evenementen plaatsvinden 
in onze politiezone zijn wij uiteraard 
ook van de partij. 

Benieuwd naar onze werkdag? 
Wij nemen je vandaag mee op pad. 
Let’s go!

TIPS
Neem geen waardevolle spullen 
mee wanneer je gaat shoppen.

Leer je pincode uit je hoofd.

Houd steeds je zakken en 
handtas in de gaten, vooral op 
drukke plekken.

Wees alert voor elke vorm van 
afleiding.

ZAKKENROLLER 
GESPOT?

Bel onmiddellijk het 
noodnummer 101 en geef een 
duidelijke beschrijving van de 
persoon door.

BEN JE ZELF 
BESTOLEN? 

Doe dan zo snel mogelijk 
aangifte in het politiepunt in het 
centrum van Hasselt of in één 
van onze andere kantoren.
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Verkoop je jouw motorfiets of heb je een ongeval 
gehad? Dan moet je motor voortaan gekeurd 
worden. Het gaat echter niet over alle motorfietsen. 
Volgende types vallen onder de nieuwe regelgeving:

•  Motorfietsen van de categorieën 
 L3e, L4e, L5e en L7e;
•  Motorfietsen met een verbrandingsmotor 
 waarvan de cilinderinhoud groter is dan 
 125 kubieke centimeter;
• Elektrische of hybride motorfietsen met een 
 maximumvermogen groter dan 11 kilowatt en 
 een maximumsnelheid hoger dan 45 kilometer 
 per uur.

Lichtere motorfietsen moeten niet gekeurd worden.
De technische keuring van motorfietsen bij verkoop 
en na een ongeval zal opstarten in de loop van 2022. 
De officiële datum van de inwerkingtreding is voor-
lopig nog niet bekend.

De selectieprocedure die je moet doorlopen om  
politie-inspecteur te worden, is niet eenvoudig.  
Kandidaten worden uitvoerig getest wat betreft hun 
algemene kennis en hun persoonlijkheid. Daar komt 
ook nog eens een pittige sportproef bovenop. Al die 
testen zijn uiteraard nodig, maar ze zorgden er wel 
voor dat de selectieprocedure in het verleden vaak 
veel tijd in beslag nam. 

Sinds half september is de selectieprocedure ver-
nieuwd en efficiënter gemaakt. Een aantal proeven 
werden aangepast of gedigitaliseerd. Voortaan 
moet een kandidaat binnen de 18 weken na de 
eerste test weten of hij of zij aan de politieoplei- 
ding mag beginnen. Aan de hand van onderstaand 
schema doorlopen wij samen met jou even de nieuwe  
selectieprocedure. 

Zet je fietsverlichting op! We kunnen het niet vaak 
genoeg herhalen. Het is en blijft de belangrijkste ver-
keersinbreuk van onze fietsers. Om het thema nog 
eens onder de aandacht te brengen, hebben we de 
campagne ‘zonder licht ben je gezien’ gelanceerd. 
Hiermee willen we niet enkel fietsers en bromfietsers, 
maar ook voetgangers, eraan herinneren om steeds 
goed verlicht de baan op te gaan. 

Niet zeker of de verlichting van je stalen ros of brom-
fiets in orde is? Leg dan het Politie-zine even aan de 
kant en ga het controleren. Het kan namelijk je leven 
redden, want elk jaar opnieuw stellen wij vast dat 
er tijdens de donkere periode meer voetgangers en  
fietsers betrokken raken bij een verkeersongeval. De 
meest voorkomende oorzaak? De autobestuurder 
had hen niet opgemerkt. Je zorgt dus maar beter 
dat je gezien wordt …

Zonder licht ben je gezien!  

Met je motorfiets 
naar de keuring 

Een job als politie-inspecteur, 
                              iets voor jou? VANAF 10 JANUARI OPNIEUW EXTRA CONTROLES!

Z E T  J E  L I C H T  O P  E N  Z O R G  D A T  J E  G E Z I E N  W O R D T !

Zonder licht ben je gezien!

LRH_banner_fietsverlichting_v1.indd   3LRH_banner_fietsverlichting_v1.indd   3 22/10/2021   09:1022/10/2021   09:10

In 2020 werden 228 (brom)fietsers erop gewezen dat hun verlichting niet in orde was.  
Dit jaar kregen al meer dan 150 (brom)fietsers een proces-verbaal of een onmiddellijke 
inning omdat ze op pad gingen zonder correcte verlichting. 

Heb jij vragen over de nieuwe selectieprocedure of ben je reeds bezig aan de 
proeven en wil je je goed voorbereiden? 
Scan de QR-code en maak meteen een afspraak met één van onze contactpunten 
rekrutering.

DE INSPECTEUR START 
ZIJN/HAAR LOOPBAAN MET 
EEN PROBATIESTAGE IN DE 
LOKALE ZONE OF FEDERALE 
DIENST VAN BESTEMMING.

DE POTENTIËLE 
KANDIDAAT MAAKT 
KENNIS MET DE 
LOKALE POLITIE EN 
DE FEDERALE POLITIE 
ALS EVENTUELE 
WERKGEVER.

HET LOKALE EN HET 
FEDERALE NIVEAU 
REKRUTEREN NIEUWE 
KANDIDATEN.

DE KANDIDAAT 
SCHRIJFT ZICH ONLINE 
IN EN STELT ZELF EEN 
PLANNING OP VOOR 
DE GENERIEKE 
SELECTIEPROEVEN.

DE KANDIDAAT 
DOORLOOPT DE 
VOLLEDIGE GENERIEKE 
SELECTIEPROCEDURE.

DE KANDIDAAT SLAAGT 
IN DE GENERIEKE 
SELECTIEPROEVEN.

DE LAUREAAT WORDT 
OPGENOMEN IN DE 
WERVINGSRESERVE.

DE LAUREAAT GAAT OP 
SOLLICITATIEGESPREK IN DE 
LOKALE ZONE OF FEDERALE 
DIENST VAN ZIJN KEUZE.

DE LAUREAAT WORDT 
GESELECTEERD DOOR 
DE LOKALE ZONE OF 
FEDERALE DIENST WAAR 
HIJ/ZIJ SOLLICITEERDE.

DE ASPIRANT START 
ZIJN/HAAR OPLEIDING.

Samen met de vernieuwde selectieprocedure is ook de website www.jobpol.be
 volledig gemoderniseerd en gebruiksvriendelijker gemaakt.
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Hoofdkantoor Hasselt
Zwarte-Brugstraat 6
3500 Hasselt
Tel. 011 938 938
pz.lrh@police.belgium.eu

Wijkpolitie Diepenbeek
Kogelstraat 47
3590 Diepenbeek
Tel. 011 938 950
pz.lrh.wijk.diepenbeek@police.belgium.eu

 Wijkpolitie Diepenbeek

Wijkpolitie Halen
Sportlaan 2A
3545 Halen
Tel. 011 938 980
pz.lrh.wijk.halen@police.belgium.eu

 Wijkpolitie Halen

Wijkpolitie Hasselt
Zwarte-Brugstraat 6
3500 Hasselt
Tel. 011 938 298
pz.lrh.wijk.hasselt@police.belgium.eu

 Wijkpolitie Hasselt

Wijkpolitie Herk-de-Stad
Dokter Vanweddingenlaan 21
3540 Herk-de-Stad
Tel. 011 938 960
pz.lrh.wijk.herkdestad@police.belgium.eu

 Wijkpolitie Herk-de-Stad

Wijkpolitie Lummen
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Tel. 011 938 970
pz.lrh.wijk.lummen@police.belgium.eu

 Wijkpolitie Lummen

Wijkpolitie Zonhoven
Kerkplein 62
3520 Zonhoven
Tel. 011 938 940
pz.lrh.wijk.zonhoven@police.belgium.eu

 Wijkpolitie Zonhoven

Korpschef Philip Pirard
Tel. 011 938 800
pz.lrh.korpschef@police.belgium.eu

Burenbemiddeling
Tel. 011 938 288
pz.lrh.burenbemiddeling@police.belgium.eu

Dierenpolitie
Tel. 0494 51 63 93
pz.lrh.dieren@police.belgium.eu

Dienst evenementen
Tel. 011 938 708
pz.lrh.evenementen@police.belgium.eu

Gevonden voorwerpen
Tel. 011 938 008
pz.lrh.gevondenvoorwerpen@police.belgium.eu

Milieupolitie
Tel. 011 938 560
pz.lrh.milieu@police.belgium.eu

Secretariaat (opvragen pv-nummers)
Tel. 011 938 648
pz.lrh.secretariaat@police.belgium.eu

Studentenpolitie
Tel. 0499 59 57 28
pz.lrh.studenten@police.belgium.eu 

Verkeer
Tel. 011 938 438
pz.lrh.verkeer@police.belgium.eu

KANTOREN DIENSTEN

Politie LRH @PolitieLRH Politie_LRH Politie LRH Politie LRH

www.politielrh.be
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