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1.  Heeft een fietser voorrang wanneer hij/zij over  
een zebrapad fietst om de rijbaan over te steken?

£ A.  Ja

£ B.  Nee

£  C.  Nee, maar als de fietser afstapt en de fiets aan  
de hand heeft, heeft hij/zij wel voorrang op een  
zebrapad (want dan is het een voetganger).

2.  Is het waar dat verkeerslichten enkel voor  
auto’s gelden en niet voor fietsers?

£ A. Ja 
 
£ B.  Nee dat is niet waar maar het verkeerslicht moet 

rechts van het fietspad staan, anders mag de fietser 
het rode verkeerslicht voorbijrijden. 

£  C.  Enkel de verkeerslichten met de afbeelding van  
een fiets gelden voor fietsers.

3. Moet de fietser op de foto voorrang verlenen?

Verkeers uiz

Nieuwsgierig naar de correcte antwoorden?  
Je kan ze raadplegen op pagina 2.

OPENINGSUREN: 
MA. > VR. 07u30 - 20u00 
ZA.  09u00 - 17u00 
ZO.  GESLOTEN

Mijnschoolstraat 84 | 3580 Beringen

OPENINGSUREN: 
MA.   08u30 - 12u00 | 13u30 - 19u00 
DI, DO. EN VR. 08u30 - 12u00 
WO.  08u30 - 12u00 | 13u00 - 16u30 
ZA. EN ZO. GESLOTEN

OPENINGSUREN: 
MA.   09u00 - 19u00 
DI, WO. EN DO. 09u00 - 12u00 | 12u30 - 16u30 
VR.  09u00 - 12u00 
ZA. EN ZO. GESLOTEN

011 27 95 79 

PZ.BHT@police.belgium.eu

011 27 95 79 

pz.bht.wijk.Beringen@police.belgium.eu 

Mijnschoolstraat 84 | 3580 Beringen

013 67 08 80 

pz.bht.wijk.Ham@police.belgium.eu 

Dorpsstraat 19 | 3945 Ham

013 35 05 60 

pz.bht.wijk.Tessenderlo@police.belgium.eu 

Weggevoerdenstraat 4 | 3980 Tessenderlo

HOOFDCOMMISSARIAAT TE BERINGEN

WIJKDIENST TE BERINGEN

WIJKDIENST TE HAM

WIJKDIENST TE TESSENDERLO
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Volg ons ook via  
Facebook en Instagram!

HULP NODIG? POLITIE  
OPROEPNUMMER 101

WWW.POLITIE-BHT.BE✁

BereikbaarheidBereikbaarheid
Politie

Overal online

2021: veiligheid in cijfers

Verkeersquiz

£ A. Ja, de fietser moet voorrang verlenen.

£ B.  Nee, de fietser heeft voorrang.

£  C.  Nee, want een fietser heeft altijd voorrang  
op een rotonde.

5.  Heeft een voetganger in een zone 30 overal  
voorrang wanneer hij de rijbaan oversteekt?

£ A.  Nee, enkel op een zebrapad heeft de voetganger 
voorrang wanneer hij de rijbaan oversteekt.

£ B.  Ja, in een zone 30 heeft een voetganger altijd 
voorrang wanneer hij de rijbaan oversteekt.

£  C. In een zone 30 zal je geen zebrapad vinden.

zwakke weggebruiker:

£ A. Ja, want het is voorrang van rechts.

£ B.  Nee, want het is een doorlopend fietspad.

£  C.  Nee, want een fietser heeft altijd voorrang  
op een kruispunt.

4.  Moet een fietser voorrang verlenen op deze  
rotonde wanneer hij de rijbaan oversteekt?
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MOORDPOGING
Op 11 november kwam een 24-jarige uit Lummen tot tweemaal toe verhaal halen bij zijn moeder in Tessenderlo. Hij vroeg haar ook achter geld. In de tuin stond een camera die registreerde hoe de jon-geman in een gesprek met zijn stiefvader plots met een mes uithaalde naar hem, in de richting van diens hals.  De man kon nog net wegduiken, waardoor hij niet gekwetst geraakte. De jongeman nam daarna de vlucht maar werd in Beringen aangetrof-fen en gearresteerd voor moordpoging. Hij bekende de feiten, werd voorgeleid en aangehouden. De jongeman  werd ondertussen  voor  de rechtbank veroordeeld voor de feiten.

De lente is in het land en we bruisen weer volop van 
nieuwe energie. We vonden de tijd rijp voor een restyling 
van onze politiekrant en staken deze in een nieuw jasje.
We hopen op deze manier onze informatie nog duidelijker 
en overzichtelijker aan jou over te brengen.

Ondertussen is ook de moeilijke coronatijd achter de 
rug. Duimen maar dat dit ook zo blijft. 2021 was een 
‘overgangsjaar’ en dat merken we ook in onze resultaten. 
Het aantal woning- en bedrijfsinbraken bleef op een histo-
risch laag niveau. Sinds 2022 zien we de cijfers echter op-
nieuw stijgen en houden we op dit vlak alle hens aan dek. 

Ook cybercriminaliteit blijft actueel. Het aantal vaststel-
lingen steeg het voorbije jaar maar liefst met 24%. Goed 
voor een buit van bijna € 2.000.000. Wij richten ons 
daarom, tijdens de komende maanden, op meer sensi-
bilisering naar diverse doelgroepen toe. De lokale bestu-
ren zullen ons hierin ondersteunen.

Maar ook verkeersveiligheid verdient blijvende aandacht 
binnen onze zone. Het aantal snelheidsovertredingen 
blijft toenemen en vormt bovendien de voornaam-
ste oorzaak van diverse verkeersongelukken. Veel ver-
keersellende kan vaak al voorkomen worden door het 
aannemen van de juiste verantwoorde houding op de 
openbare weg: iedere burger blijft medeverantwoorde-
lijk voor de eigen maar vooral ook voor de veiligheid van 

politiecollege...
Woord door het 

Facebook & Instagram

de andere weggebruikers. Aanhoudende flitscontroles 
en gericht toezicht op asociaal rijgedrag blijft een priori-
taire opdracht voor onze inspecteurs.

Lente betekent ook dat we met z’n allen de fiets van stal 
halen. Vele gezinnen trekken er op zondag met de fiets 
tussenuit, anderen wanen zich op hun koersfiets in ‘de 
Ronde van Vlaanderen’. Genieten maar!  Maar vergeet 
je vooral ook niet te focussen op mogelijke gevaren op 
de weg. 

Ook de zomervakantie komt dichterbij. We geven jou in 
dit magazine alvast een paar tips mee om ook op vakantie 
mogelijke cybercriminelen te slim af te zijn.

Veel leesplezier!

DRUGSHANDEL
Bij een  controleactie werd een Beringenaar  onderschept in het bezit van wat weed.  Hij had dit net gekocht bij een koppel dat in Beringen woont. Een huiszoeking in deze woning leverde iets meer dan 100 gr cannabis op. Het  koppel gaf  toe te dealen aan kameraden. Het meeste  van de 100 gr zou echter voor eigen gebruik zijn. Na verhoor mochten zij beschikken.

Opgehelderd!✓

OPLICHTING VIA INTERNET
Een Beringenaar stelde vast dat er via zijn bankrekening 
aankopen werden gedaan bij Unibet voor een kleine 5000 
euro. De man had er niets gekocht, maar wist ook niet hoe 
iemand toegang tot zijn rekening kon gekregen hebben.  
Het geld kon gerecupereerd worden. Er konden vorderingen 
verkregen worden om na te gaan wie de begunstigde van de 
rekeningen was waar het geld naartoe gestort werd. 
Het bleek om een 23-jarige man uit Antwerpen te gaan.

DIEFSTAL MET GEWELD

Twee personen trachtten in december enkele flessen cham-

pagne te stelen bij  een grootwarenhuis in Beringen. Ze werden 

betrapt en zetten het op een lopen. Eén van hen duwde hierbij een 

winkelbediende omver, die hierbij gekwetst raakte. De verdachte 

werd aangetroffen op de terreinen van het Spectrumcollege, waar hij 

zichzelf verstopte achter een afvalcontainer. Hij had tijdens zijn vlucht 

4 flessen champagne verstopt achter een struik. Na verhoor werd hij 

gedagvaard in snelrecht.

DRUGSHANDEL
Een  overlastploeg onderschepte een man die kortstondig in een appartement was geweest in Tessenderlo op de Geelse-baan. Hij gaf toe ter plaatse cannabis gekocht te hebben bij een Hulstenaar, die daar verbleef bij zijn kameraad. Een huiszoeking werd uitgevoerd. Er werd cocaïne  en cannabis aangetroffen. Bij een huiszoeking bij de Hulstenaar thuis werd er ook cocaïne gevonden, evenals een gebruikershoeveelheid hasj en cannabis. Het gearresteerde tweetal beriep zich aanvankelijk op hun zwijgrecht en werd voorgeleid. Bij de onderzoeksrechter gaf de Hulstenaar aan dat de andere Looienaar er niets mee te maken had. De Hulstenaar werd door de onderzoeksrechter aangehou-den. 

OVERVAL MET GEWELD

Twee gemaskerde mannen, gewapend met een hamer en een 

mes, overvielen een kassa van de Carrefour in Tessenderlo Cen-

trum en eisten de inhoud van de kassa. Het tweetal diende zonder 

buit af te druipen. Een oproep naar getuigen werd gelanceerd. Tij-

dens het navolgend onderzoek kwamen 3 verdachten in beeld. Na 

huiszoekingen in februari konden deze 3 verdachten gearresteerd 

worden.Het ging om een 20-jarige en een 18-jarige uit Ham, even-

als een 18-jarige uit Tessenderlo. Ze werden alle drie voorgeleid 

bij de onderzoeksrechter, enkel de 20-jarige uit Ham kwam daarna 

vrij onder strikte voorwaarden. De andere 2 werden aangehouden 

en overgebracht naar de gevangenis. Na verder onderzoek werd de 

20-jarige opnieuw voorgeleid en daarna ook aangehouden. 

KOPERDIEFSTAL

Via camera’s aan het Mijnmuseum in Beringen kwam er op 

6 november ’s nachts een alarmmelding binnen. Er waren 2 

personen zichtbaar op de beelden die er bezig waren met koper-

diefstal. De ploegen die ter plaatse kwamen konden een 38-jarige 

man oppakken, die er zich verstopt had. De gidsen van het Mijn-

museum betrapten even later ook een 34-jarige vrouw. Een grote 

hoeveelheid gestripte kabels lag reeds klaar om meegenomen te  

worden.

Het betrof twee Nederlanders die reeds eerder in de regio  

Charleroi betrapt werden op gelijkaardige feiten. Beiden werden 

gedagvaard in snelrecht en  werden veroordeeld.

Ga naar ONZE PAGINA, LIKE ONS & blijf  
op de hoogte van ons LAATSTE NIEUWS.
Wij informeren jou over: • Onze locaties van snelheidscontroles 

• Veiligheidstips • Noodsituaties • Vacatures 

• Nieuws uit de pers • Campagnes • Evenementen 

• Gevonden fietsen • Opgehelderde feiten >> En nog veel meer!

@lokalepolitieberingenhamtessenderlo lokalepolitiebht

Geert Wouters (korpschef a.i.),  
Thomas Vints (burgemeester Beringen),  
Marc Heselmans (burgemeester Ham) en  
Karolien Eens (burgemeester Tessenderlo)

Oplossing verkeersquiz:
1.C / 2.B / 3.B / 4.A / 5.A
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77 nieuwe 
gemachtigde 
opzichters

De gemachtigd opzichter:

•  kan het verkeer stilleggen om deze groepen te laten  
oversteken, behalve als er verkeerslichten staan;

•  kan hen ook verbieden om over te steken, zolang de 
verkeersomstandigheden niet optimaal zijn;

•  mag ‘aanwijzingen’ geven, suggesties om iets te doen 
of niet te doen. Deze aanwijzingen moeten in overeen-
stemming zijn met de geldende verkeerstekens en heb-
ben nooit de waarde of bindende kracht van een bevel;

•  kan geen proces-verbaal opstellen of  
identiteitscontroles uitvoeren;

•  kan een overtreding aangeven bij de politie of formeel 
klacht indienen.

De opzichters moeten een bordje bij zich hebben waarvan 
het gebruik verplicht is om het verkeer te mogen stilleggen 
(artikel 40bis 3 van het verkeersreglement). Dit bordje  
(op steel) is een reproductie, langs beide kanten, van het 
verbodsbord C3 d.w.z. een witte schijf met rode rand.

77 nieuwe 
gemachtigde 
opzichters

In april organiseert ons korps de praktische opleiding  
‘gemachtigd opzichter’. Binnen onze zone schreven  
zich maar liefst 77 enthousiaste personen in.

Gemachtigd opzichter word je na het volgen van een  
theoretische en praktische opleiding. Als bewijs hiervan 
krijg je een attest van de burgemeester van de gemeente 
waar je je taak uitoefent.

De opzichters hebben vooral als doel de veiligheid van 
zwakke weggebruikers (kinderen, scholieren, bejaarden of 
personen met een handicap) te verhogen. 

Volgens de wegcode moeten alle weggebruikers “zich zo 
gedragen op de openbare weg dat ze geen hinder of ge-
vaar veroorzaken voor de andere weggebruikers […]”. Dat 
betekent dat zwakke weggebruikers zich dus net zo goed 
aan de voorrangsregels moeten houden als autobestuur-
ders. Zo heeft bijvoorbeeld ook een voetganger die het 
zebrapad niet gebruikt om over te steken (of die geen 
zebrapad in de buurt heeft), bijvoorbeeld geen voorrang 
op aankomend verkeer.

We ontkrachten enkele hardnekkige “mythes”:

“ Fietsers hebben voorrang wanneer  
ze over het zebrapad fietsen.”

Fout: Als fietser heb je geen voorrang op het zebrapad. Met 
je fiets aan de hand kun je het zebrapad als voetganger ge-
bruiken en voorrang genieten. Let wel op: bij gebruik van het 
zebrapad mag je als fietser de voetgangers niet hinderen.

“ Fietsers hebben voorrang wanneer ze  
gebruik maken van de oversteekplaats 
voor fietsers.”

Fout: Fietsers mogen zich slechts voorzichtig op de over-
steekplaats begeven en moeten rekening houden met de 
naderende voertuigen. Ze hebben dus geen voorrang.

De fietser  
en voorrang

“ Verkeerslichten voor auto’s  
tellen niet voor fietsers.”

Fout: Wanneer een driekleurig verkeerslicht (zonder het sil-
houet van een fietser) rechts naast het fietspad staat, dan 
geldt dit ook voor de fietsers. Zij moeten voor dit rode ver-
keerslicht stoppen.

“ Fietsers mogen altijd gebruik maken  
van het trottoir”

Fout: Enkel wanneer er geen fietspad is, je rechts in de te 
volgen rijrichting rijdt en voorrang verleent aan de andere 
weggebruikers, mag je het trottoir gebruiken. Maar dat mag 
enkel buiten de bebouwde kom. Uitzondering: Kinderen 
jonger dan 10 jaar mogen wel op het trottoir fietsen.

“Fietsers zijn altijd in hun recht.”

Fout: Wanneer een fietser betrokken is in een verkeerson-
geval en lichamelijk letsel oploopt, dan zal de verzekering 
van de tegenpartij deze schade moeten vergoeden. Dat 
geldt evenwel niet voor de materiële schade (met uitzon-
dering van de kledijschade). Indien de fietser een fout be-
ging, zal hij opdraaien voor de eigen materiële schade en 
schade aan derden.

Veel bestuurders menen dat fietsers - zwakke wegge-
bruikers – altijd voorrang hebben in het verkeer. Maar 
is dat ook werkelijk zo? Lees verder en ontdek wat de 
wegcode er precies over zegt.

£

£

£

£

£

De fietser  
en voorrang

Meer info: www.veiligverkeer.be/inhoud/
fietsers-hebben-wel-geen-voorrang 



65

www.politie-BHT.be Politie oproepnummer 101

Het liefst zijn we altijd en overal online, zelfs 
tijdens de vakantie. Door middel van gratis 
wifi en handige USB-oplaadpunten worden 
we daarom ook op reis van alle gemakken 
voorzien. Maar kijk uit, hackers liggen op 
de loer. Met deze tips bent u ze te slim af. 

1. Laad uw telefoon niet in het openbaar op 
Voor hackers is het een koud kunstje om via een draagbaar 
stopcontact of een openbare USB-poort in te breken in je 
telefoon. Via de kabel kunnen ze ‘malware’ (kwaadaardige 
software) installeren en gegevens downloaden zonder dat 
je dat in de gaten hebt. Het is aangeraden om een power-
bank of eigen oplader en vast stopcontact te gebruiken. 

2. Gebruik geen openbare computer 
Het is verstandig om geen openbare computer te gebrui-
ken. Gegevens zijn zelfs niet veilig als je de webverkenner 
(browser) afsluit en de geschiedenis wist. Is er bijvoorbeeld 
een ‘keylogger’ op de computer geïnstalleerd, dan kunnen 
alle toetsaanslagen worden opgeslagen. Gebruik ook geen 
accessoires zoals oplaadkabels en USB-sticks waarvan je 
de herkomst niet kent. Deze kunnen zijn geïnfecteerd.  

3. Gratis wifi? Alleen met VPN 
Een onveilig wifi-netwerk is moeilijk te herkennen. Gebruik 
in plaats van gratis wifi daarom uw eigen databundel (3G 
of 4G) of een VPN (Virtual Private Network) waarmee u een 
beveiligde verbinding maakt tussen uw apparaat en het 
openbare wifi-netwerk. De VPN-functie vind je onder de 
instellingen van je toestel. 

Met VPN zorgt de aanbieder bij elke verbinding voor ver-
sleuteling en een ander IP-adres. Zo zijn internetactivitei-
ten niet direct te herleiden en kan een cybercrimineel niet 
bij de informatie die je ontvangt of verstuurt. Doordat je 
kunt verbinden vanuit verschillende landen, is het mogelijk 
om regionale blokkades te omzeilen en websites zoals 
Facebook en Twitter ook te gebruiken in landen waar deze 
zijn geblokkeerd. 

4. Online bankieren 
Gebruik voor internetbankieren in het buitenland alleen 
de smartphone waarop u de app van uw bank heeft 
geïnstalleerd. Deze in combinatie met 4G zorgt voor 
een veilige verbinding.

Overal 
Online

GRAFIEK: Aantal verkeersongevallen met letsel

GRAFIEK: Aantal vaststellingen  
cybercriminaliteit

2021:  
veiligheid  
   in cijfers

5

Meer vaststellingen ‘rijden onder invloed’ 
en vooral ‘cybercrime’ zijn twee tendensen 
die in het oog springen in onze statistieken 
van 2021. Nieuwe criminaliteitsfenomenen 
treden nog duidelijker op de voorgrond. 
2021 was voor ons korps dan ook ‘meer dan 
alleen corona’.

› Cybercriminaliteit
Het aantal vaststellingen cybercrime steeg met 24%. Goed 
voor een buit van maar liefst € 1.939.577 en dat is veel geld. 
Traditionele criminaliteitsvormen nemen structureel af 
maar daar tegenover staat een toename van nieuwe digita-
le criminaliteitsvormen. Ons korps riep daarom een afzon-
derlijke ‘cel cybercrime’ in het leven. Vanaf dit jaar zal er, in 
samenwerking met de lokale besturen, ingezet worden op 
meer gerichte sensibilisering.  

› Rijden onder invloed
Het aantal vaststellingen gebruik van drugs achter het stuur 
steeg met 10%, het gebruik van alcohol achter het stuur 
met 21%. We merken dat vooral jonge bestuurders het vaak 
evident vinden om onder invloed van drugs (ook lachgas) 
én alcohol achter het stuur te kruipen. Het feit dat het 
uitgaansleven zeer beperkt was de afgelopen jaren, heeft 
velen ertoe verleid om meer thuis te gaan gebruiken. We 
hopen via aanhoudende controles zoveel mogelijk ‘gebrui-
kers’ te vatten en zo, op lange termijn, gedragsveranderin-
gen te creëren.

GRAFIEK: Aantal vaststellingen  
rijden onder invloed van drugs

GRAFIEK: Aantal vaststellingen  
rijden onder invloed van alcohol

› Woninginbraken
Het aantal woninginbraken bleef ongeveer op eenzelfde 
minimumniveau als 2020 en dat is positief. Ondertussen 
constateren wij hier, jammer genoeg, opnieuw een kente-
ring. Tijdens de eerste 3 maanden van 2022 noteren we al 
42 woninginbraken; dat is bijna het viervoudige dan tijdens 
dezelfde periode in 2021 (12 inbraken ten opzichte van 42 
inbraken in 2022). Ook hier dienen we opnieuw snel te 
schakelen en houden we momenteel alle hens aan dek.

GRAFIEK: Aantal vaststellingen  
woninginbraken (inclusief pogingen)

› Snelheid
De politiezone zette opnieuw hard in op snelheidscon-
troles. Het aantal overtredingen steeg met 3%. Over-
dreven snelheid blijft nog steeds de grootste oorzaak  
van veel verkeersongevallen. Ook hier is een gedrags- 
verandering aan de orde! Iedere burger is immers mede- 
verantwoordelijk voor de eigen maar vooral ook  
voor de veiligheid van de andere weggebruikers. 
Ook andere verkeersovertredingen ontsnapten niet aan 
onze aandacht. Zo werden het afgelopen jaar 87 rijbewijzen 
onmiddellijk ingetrokken, 506 bestuurders/inzittenden droegen 
hun veiligheidsgordel niet (correct) en hetzelfde aantal had 
geen geldig verzekeringsbewijs. Verkeersonveilig gedrag 
kan grote gevolgen hebben. De politiezone voert daarom 
geregeld acties om te kijken of iedereen zich aan de regels 
houdt. Naast de snelheidsovertredingen, drugs- en alcohol-
gebruik in het verkeer, werden er 8 voertuigen – na onveilig 
rijgedrag – tijdelijk bestuurlijk in beslag genomen.

› › Nieuwsgierig naar meer? 
Surf naar www.politie-bht.be

GRAFIEK: Aantal vastgestelde overtredingen bemande 
snelheidscontroles


