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ONTWERPBESLUITEN VAN DE POLITIERAAD 

 

 

UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD 

PROCES-VERBAAL  
 

 

Vergadering van : 15/09/2020  

 

Aanwezig : 

 

Steven Swiggers 

 

voorzitter politiecollege 

  

Erik Moons (wnd), Karin 

Derua 

 

Burgemeesters 

  

Ann Schevenels, Johan 

Segers, Bernard Lemaitre, 

Luc de Bie, Willy 

Stroobants, Regina Wolfs, 

Marleen van Dun, Bert 

Francois, Wouter 

Boncquet, Dominick 

Vansevenant, Jelle Allaerts, 

Audrey Bogaerts, Tim 

Timmermans 

 

Politieraadsleden 

 

 

 

Wim D’haese 

 

Korpschef 

  

Linse Vandamme 

 

Politiesecretaris 

 

Geëxcuseerd: Brigitte Mouligneau, Gert Verschueren, Annelotte Van Meldert, Steven Van 

Loock. 

 

OPENBARE ZITTING 
 

Proces-verbaal van onderstaande agendapunten: 

 

1. Goedkeuring verslag voorgaande zitting 9/06/2020 

2. Kennisname verslag technische begrotingscommissie  

3. Goedkeuring jaarrekening dienstjaar 2019 gewone en buitengewone dienst 

4. Goedkeuring begrotingswijziging 1/2020 

5. Goedkeuring begrotingswijziging 2/2020 

6. Stand van zaken uitrol cameranetwerk  

7. Stand van zaken nieuwbouwproject 

8. Overzicht personeelsbeleid  

9. Criminografie  
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BESLOTEN ZITTING 
 

10. Pensionering CP Van Eyken Johan 

 

 

1. Goedkeuring verslag voorgaande zitting 9/06/2020 
 

De politieraad besluit de notulen van de zitting van de politieraad van 3 maart 2020 goed te 

keuren. 

 

 

2. -  Kennisname verslag technische begrotingscommissie  
 

Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van 

de lokale politie; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 59 van 18 november 2019 betreffende de 

onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2019 ten behoeve van de 

politiezones;  

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus;  

 

BESLUIT  

Kennis te nemen van het verslag van de technische begrotingscommissie van 27 augustus 2020. 

 

 

Raadsleden Willy Stroobants en Johan Segers vervoegen de zitting. 

 

3. Goedkeuring jaarrekening dienstjaar 2019 gewone en buitengewone dienst 
 

Gelet op het ontwerp van de begrotingsrekening dienstjaar 2019; 

 

Gelet op het advies van de begrotingscommissie van 26 augustus; 

 

Overwegende dat geen stemming over afzonderlijke artikelen wordt gevraagd; 

 

Gelet op het advies van de bijzonder rekenplichtige; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 

lokale politie; 

 

Gelet op het KB van 14 mei 2002 tot regeling van de meerkost die betrekking heeft op het gedeelte 

van de sociale zekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en vergoedingen van de personeelsleden 

van de politiezones; 
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Gelet op de ministeriële omzendbrief ZPZ 8 van 8 oktober 2000;  

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief ZPZ 8bis betreffende de politiebegroting dienstjaar 

2002; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief ZPZ 11 betreffende de instelling van de lokale politie – 

bestuurlijke aspecten; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 9 van 18 juli 2001; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 59 van 18 november 2019 betreffende de 

onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2020 ten behoeve van de 

politiezones;  

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief ZPZ 24 betreffende de politiehervorming – verplichte 

inventarisatie van roerend patrimonium bij de lokale politie; 

 

Gelet op het KB van 27 april 2005 houdende nadere regels inzake de berekening en de 

verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone; 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus;  

 

Gelet op de omzendbrief BA/2001/13 van 7 september vanwege de Vlaamse Minister van 

Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid betreffende de 

nieuwe lokale politie – ééngemeentezones en meergemeentezones – administratief toezicht – 

specifiek toezicht en gewoon toezicht; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 12 betreffende de rol van de gouverneurs in het 

kader van de rol van het algemeen specifiek toezicht voorzien in de wet van 7 december 1998 

tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 

 

Overwegende dat elke stem van een raadslid overeenkomstig het gewicht van de stemmend er 

gemeenten moet worden gewogen; 

 

Overwegende dat volgende verdeling van de stemkracht geldt: 

Boortmeerbeek:  4,83 per raadslid 

Haacht:   4,57 per raadslid 

Keerbergen:  5,57 per raadslid 

 

Overwegende dat de volgende raadsleden deelnamen aan de stemming en deze stemming 

volgend resultaat geeft: 
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Naam raadslid Gemeente Percentage Stem  

Schevenels Ann Keerbergen 5,57 5,57 

Segers Johan Keerbergen 5,57 5,57 

Lemaitre Bernard Haacht 4,57 4,57 

De Bie Luc Haacht 4,57 4,57 

Stroobants Willy Boortmeerbeek 4,83 4,83 

Wolfs Regina Boortmeerbeek 4,83 4,83 

Van Dun Marleen Keerbergen 5,57 5,57 

Francois Bert Haacht 4,57 4,57 

Boncquet Wouter Keerbergen 5,57 5,57 

Allaerts Jelle Keerbergen 5,57 5,57 

Bogaerts Audrey Boortmeerbeek 4,83 4,83 

Timmermans Tim Haacht 4,57 4,57 

 

Besluit unaniem 

 

Artikel 1: de begrotingsrekening dienstjaar 2019 goed te keuren met volgend resultaat in de 

synthesetabel:  

 

BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2019 

 

Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)    7.012.797,16 

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)     6.579.433,42 

Begrotingsresultaat (gewone dienst)        433.363,74 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)          3.089,48 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)                   436.453,22 

 

Netto-vastgelegde rechten (buitengewone dienst)   280.231,35 

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)    324.693,81 

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)     -44.462,46 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)  150.680,03 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)    106.217,57 

 

Artikel 2: het kasverslag, de balans per 31 december 2019 en de resultatenrekening 2019 goed te 

keuren 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

 

Vaste activa        1.728.700,00 

Vlottende activa       1.088.550,00 

Totaal van de activa       2.817.250,00 

 

Eigen vermogen       1.709.199,00 

Voorzieningen            0,00 

Schulden          1.108.051,00 
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Totaal van de passiva        2.817.250,00 

 

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2019 

 

Exploitatieresultaat            -239.721,00 

Uitzonderlijk resultaat             203.900,00 

Resultaat van het dienstjaar          - 35.821,00 

 

Artikel 3: Dit besluit aan de toezichthoudende overheid over te maken.  

 

 

4. Goedkeuring begrotingswijziging 1/2020 
 

Gelet op het besluit van de politieraad van 17 december 2019 betreffende de goedkeuring van de 

begroting dienstjaar 2020 gewone en buitengewone dienst; 

 

Overwegende de noodzaak om de oorspronkelijke begroting te wijzigen; 

 

Overwegende de nota opgemaakt door de bijzonder rekenplichtige ten behoeve van de toelichting 

bij de administratieve voorbereiding van de begrotingswijziging; 

 

Gelet op het advies van de technische begrotingscommissie van 27/08/2020; 

 

Overwegende het voorstel en de toelichting door het politiecollege; 

 

Overwegende dat alle raadsleden uitgebreid hun bedenkingen bij het ontwerp van 

begrotingswijziging hebben kunnen uiten; 

 

Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van 

de lokale politie; 

 

Gelet op het KB van 14 mei 2002 tot regeling van de meerkost die betrekking heeft op het 

gedeelte van de sociale zekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en vergoedingen van de 

personeelsleden van de politiezones; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief ZPZ 8 van 8 oktober 2000; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief ZPZ 8bis betreffende de politiebegroting dienstjaar 2002; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief ZPZ 11 betreffende de instelling van de lokale politie – 

bestuurlijke aspecten; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 9 van 18 juli 2001; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 59 van 18 november 2020 betreffende de 

onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2019 ten behoeve van de 

politiezones;  

 

Gelet op het KB van 27 april 2005  houdende nadere regels inzake de berekening en de verdeling 

van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone; 
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Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus en latere wijzigingen; 

 

Gelet op de omzendbrief BA/2001/13 van 7 september 2001 vanwege de Vlaamse minister van 

Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid betreffende de nieuwe 

lokale politie – ééngemeentezones en meergemeentezones – administratief toezicht – specifiek 

toezicht en gewoon toezicht; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 12 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader 

van het algemeen specifiek toezicht voor zien in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van 

een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

Overwegende dat voorafgaandelijk aan de bespreking er geen begrotingsposten worden 

opgesomd waarover minstens één lid van de politieraad de afzonderlijke stemming vraagt in 

navolging van artikel 99 § 2 van de nieuwe gemeentewet; 

 

Overwegende dat elk stem van een raadslid overeenkomstig het gewicht van de stemmen der 

gemeente moet worden gewogen; 

Boortmeerbeek:  4,83 per raadslid 

Haacht:    4,57 per raadslid 

Keerbergen:   5,57 per raadslid 

 

Overwegende dat volgende raadsleden aan de stemming deelnamen en de stemming volgend 

resultaat geeft: 

 

Naam raadslid Gemeente Percentage Stem  

Schevenels Ann Keerbergen 5,57 5,57 

Segers Johan Keerbergen 5,57 5,57 

Lemaitre Bernard Haacht 4,57 4,57 

De Bie Luc Haacht 4,57 4,57 

Stroobants Willy Boortmeerbeek 4,83 4,83 

Wolfs Regina Boortmeerbeek 4,83 4,83 

Van Dun Marleen Keerbergen 5,57 5,57 

Francois Bert Haacht 4,57 4,57 

Boncquet Wouter Keerbergen 5,57 5,57 

Allaerts Jelle Keerbergen 5,57 5,57 

Bogaerts Audrey Boortmeerbeek 4,83 4,83 

Timmermans Tim Haacht 4,57 4,57 

 

Overwegende dat in percentages uitgedrukt de stemming volgend resultaat geeft:  

Met 100 % van de aanwezige stemmen 

 

BESLUIT UNANIEM 
 

Art. 1 De gewone begroting 2020 overeenkomstig de toelichtingen te wijzigen en de nieuwe 

uitkomst van de begroting 2020 vast te stellen en goed te keuren zoals in hierna vermelde 

samenvattingstabel: 
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Begroting 2020 

 

Na BW 1 

 

 

Verschil 

Algemeen resultaat 

begrotingsrekening 2018  

 

Resultaat begrotingsrekening 

2019 

 

504.452,21 

 

      - 333.887,81 

 

504.452,71 

 

    - 71.088,97 

 

0,00 

 

262.798,84 

 

Algemeen resultaat 

begrotingsrekening 2019 

170.564,90 433.363,74 262.798,84 

Begrotingswijziging 1/2020 

Ontvangsten van het eigen 

dienstjaar 

6.459.915,09 6.459.915,09 0,00 

Uitgaven van het eigen 

dienstjaar 

6.759.891,86 6.960.591,86 200.700,00 

Saldo  - 299.976,77 - 500.676,77 - 200.700,00 

 

Ontvangsten vorige dienstjaren 

 

129.563,23 

 

129.563,23 

 

0,00 

Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 0,00 0,00 

Saldo 129.563,23 129.563,23 0,00 

 

Ontvangsten overboekingen 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 

 

Geraamd resultaat van de 

begroting 2020 

 

- 170.413,54 

 

- 371.113,54 

 

- 200.700,00 

Geraamd algemeen  

begrotingsresultaat 2020                         151,36                62.250,20              62.098,84 

 

 

Art. 2 De begrotingswijziging aan het administratief toezicht te onderwerpen. 

 

 

 

5. Goedkeuring begrotingswijziging 2/2020 
 

Gelet op het besluit van de politieraad van 17 december 2019 betreffende de goedkeuring van de 

begroting dienstjaar 2020 gewone en buitengewone dienst; 

 

Overwegende de noodzaak om de oorspronkelijke begroting te wijzigen; 

 

Overwegende de nota opgemaakt door de bijzonder rekenplichtige ten behoeve van de toelichting 

bij de administratieve voorbereiding van de begrotingswijziging; 

 

Gelet op het advies van de technische begrotingscommissie van 27/08/2020; 
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Overwegende het voorstel en de toelichting door het politiecollege; 

 

Overwegende dat alle raadsleden uitgebreid hun bedenkingen bij het ontwerp van 

begrotingswijziging hebben kunnen uiten; 

 

Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van 

de lokale politie; 

 

Gelet op het KB van 14 mei 2002 tot regeling van de meerkost die betrekking heeft op het 

gedeelte van de sociale zekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en vergoedingen van de 

personeelsleden van de politiezones; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief ZPZ 8 van 8 oktober 2000; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief ZPZ 8bis betreffende de politiebegroting dienstjaar 2002; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief ZPZ 11 betreffende de instelling van de lokale politie – 

bestuurlijke aspecten; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 9 van 18 juli 2001; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 59 van 18 november 2020 betreffende de 

onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2020 ten behoeve van de 

politiezones;  

 

Gelet op het KB van 27 april 2005  houdende nadere regels inzake de berekening en de verdeling 

van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone; 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus en latere wijzigingen; 

 

Gelet op de omzendbrief BA/2001/13 van 7 september 2001 vanwege de Vlaamse minister van 

Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid betreffende de nieuwe 

lokale politie – ééngemeentezones en meergemeentezones – administratief toezicht – specifiek 

toezicht en gewoon toezicht; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 12 betreffende de rol van de gouverneurs in het  

kader van het algemeen specifiek toezicht voor zien in de wet van 7 december 1998 tot 

organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

Overwegende dat voorafgaandelijk aan de bespreking er geen begrotingsposten worden 

opgesomd waarover minstens één lid van de politieraad de afzonderlijke stemming vraagt in 

navolging van artikel 99 § 2 van de nieuwe gemeentewet; 

 

Overwegende dat elk stem van een raadslid overeenkomstig het gewicht van de stemmen der 

gemeente moet worden gewogen; 

Boortmeerbeek:  4,83 per raadslid 

Haacht:    4,57 per raadslid 

Keerbergen:   5,57 per raadslid 
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Overwegende dat volgende raadsleden aan de stemming deelnamen en de stemming volgend 

resultaat geeft: 

 

Naam raadslid Gemeente Percentage Stem  

Schevenels Ann Keerbergen 5,57 5,57 

Segers Johan Keerbergen 5,57 5,57 

Lemaitre Bernard Haacht 4,57 4,57 

De Bie Luc Haacht 4,57 4,57 

Stroobants Willy Boortmeerbeek 4,83 4,83 

Wolfs Regina Boortmeerbeek 4,83 4,83 

Van Dun Marleen Keerbergen 5,57 5,57 

Francois Bert Haacht 4,57 4,57 

Boncquet Wouter Keerbergen 5,57 5,57 

Allaerts Jelle Keerbergen 5,57 5,57 

Bogaerts Audrey Boortmeerbeek 4,83 4,83 

Timmermans Tim Haacht 4,57 4,57 

 

Overwegende dat in percentages uitgedrukt de stemming volgend resultaat geeft:  

Met 100 % van de aanwezige stemmen 

 

BESLUIT UNANIEM 
 

Art. 1 De buitengewone begroting 2020 overeenkomstig de toelichtingen te wijzigen en de 

nieuwe uitkomst van de begroting 2020 vast te stellen en goed te keuren zoals in hierna 

vermelde samenvattingstabel: 

 

 

 

 

Begroting 2020 

 

 

Na BW 2 

 

Verschil  

Algemeen resultaat 

begrotingsrekening 2018 

 

Resultaat begrotingsrekening 

2019 

 

- 37.206,03 

 

37.206,03 

 

- 37.206,03 

 

- 7.256,43 

 

0,00 

 

- 44.462,46 

Algemeen resultaat 

begrotingsrekening 2018 

39.553,49 - - 44.462,46 - 44.462,46 

Begrotingswijziging 2/2020 

Ontvangsten van het eigen 

dienstjaar 

227.000,00 392.000,00 165.000,00 

Uitgaven van het eigen 

dienstjaar 

227.000,00 392.000,00 165.000,00 

Saldo  0,00 0,00 0,00 

 

Ontvangsten vorige dienstjaren 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 

Ontvangsten overboekingen 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
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Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 

Geraamd resultaat van de 

begroting 2019 

0,00 - 44.462,46 0,00 

Geraamd algemeen         

begrotingsresultaat                                                               - 44.462,46 

 

Art. 2 De begrotingswijziging aan het administratief toezicht te onderwerpen. 

 

 

6. Stand van zaken uitrol cameranetwerk  
 

De korpschef geeft uitgebreid toelichting. Als onze politiezone wil investeren in camerabewaking 

in het kader van een betere veiligheid en leefbaarheid in onze politiezone dan is dit opnieuw erg 

goed nieuws. Dit betekent meteen ook dat er moet geïnvesteerd worden in regels, procedures en 

handelingen binnen het politiekorps zodat personen die verantwoordelijk zijn voor het 

camerasysteem en/of handelingen in dit kader stellen, kunnen beschikken over de nodige tijd en 

tools. Dit vergt dus politiecapaciteit. De huidige personeelsbezetting laat echter niet toe om 

deze taak er nog eens bij te nemen. Er dienen hiervoor extra personele middelen te worden 

voorzien. Hieronder wordt aangegeven waarom. Er wordt in globo ook weergegeven wat er bij de 

implementatie en de verdere exploitatie van de bewakingscamera’s dient te worden voorzien. 

TAKEN & CAPACITEIT  

De politiezone voorziet alvast volgende taken die capaciteit vereisen.     

• Het camerasysteem in kaart brengen: alle elementen die nodig zijn voor het 

cameratoezicht dienen in kaart gebracht te worden. Hierbij dient vertrokken te worden 

van de huidige situatie. 

Het netwerk dient gesegmenteerd te worden zodat de juiste cameratrafiek op de juiste 

plaats blijft. Het netwerk dient dus herbekeken te worden. Er moet een doordachte 

Quality of Service gesteld worden om te kunnen bepalen welke prioriteiten eerst moeten 

komen. Daarvoor heb je meer layers nodig (we dienen van 2 naar 3 te gaan). Er is dus 

meer bandbreedte dus straalverbinding. Elke site moet een layer 3 switch krijgen om te 

routeren (juist IP -pakketjes bij de juiste eindgebruiker. Bv. je wilt niet dat de  camera op 

de  telefoon komt. Daarnaast is er de juiste software nodig. Tevens dient er aan een 

ontkoppeld systeem gedacht te worden (Ontkoppeld systeem nodig: aparte server, want 

mag niet op kritische servers).  

 

• Er dient een camera-infrastructuur ontwikkeld te worden: het netwerk, de 

bekabeling, kasten, camera’s en bevestigingen, de monitoring en de videowall/scherm, de 

opnameapparatuur. 

• Het opleiden en aanduiden van een operator is ook aan de orde. Dit zou inhouden dat 

een personeelslid op bepaalde tijdstippen in de afdeling informatiebeheer en 

technologische ondersteuning, in het lokaal van de dagcoördinator, of op het terrein de 

camera’s gaat bedienen. Het installeren en bepalen van een ruimte waar de operatoren de 

beelden bekijken op een scherm. Als het om een wall gaat, zal hiervoor een eenmalig 

budget dienen te worden voorzien. Indien het om een scherm gaat, kunnen wij het stellen 

met de nu aanwezige middelen.     
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• De bijkomende werklast voor de personeelsleden die met ICT bezig zijn: het 

systeembeheer, waar ook een werkstation is voorzien in het kader van de logistieke en 

informaticatechnische ondersteuning die moet geboden worden. 

• De aandacht voor de vigerende wetgeving die hierop van toepassing is: 

o privacywet: de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en latere 

wijzigingen. 

o de camerawet: de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het 

gebruik van bewakingscamera’s. 

• De ‘houder’, is een aparte functie/taak binnen een functionerend cameranetwerk; 

hiermee bedoelen we de persoon die dit systeem beheert. Het gaat volgens ons in ieder 

geval om de houder van de opname en de gemaakte beelden.  

• Het aanduiden van de administratief coördinator: de persoon die de korpschef zal 

aanstellen en die instaat voor de administratieve en juridische opvolging van het 

cameradossier: 

- deze dient te zorgen voor de naleving van de gebruikers van een nog te schrijven 

procedurehandboek 'camerabewaking PZ BHK'. 

- de zorg voor de veiligheid en privacy-aspecten met betrekking tot het 

camerasysteem is eveneens een taak voor de administratief coördinator. 

- als korpschef verwacht ik ook een periodieke verslaggeving voor mezelf ter 

aansturing en eveneens voor het politiecollege, de politieraad en de zonale 

veiligheidsraad. 

• De “dispatcher”, de operator en de coördinator van de informatie zijn verantwoordelijk 

voor : 

- het operationele politiewerk met betrekking tot het camerasysteem; 

- het rechtmatig gebruik van de camera’s in de lokalen Van de Sandelaan 

(interventie en informatiebeheer & technologische ondersteuning); 

- het direct melden van defecten aan het camerasysteem via de geijkte procedure 

die eveneens moeten uitgewerkt worden; 

- het aanmaken van een incident in een nog te ontwikkelen systeem. De korpschef 

stelt voor hetzelfde systeem te gebruiken als datgene dat gebruikt wordt voor het 

melden van ICT-problemen;   

- het opmaken van een melding in ISLP in geval zich een incident voordoet. 

Hieromtrent afspraken maken met alle operationele medewerkers. 

• Alle beelden en schriftelijke gegevens die hiermee verband houden, worden beveiligd 

bewaard.  De beelden dragen een waarmerk om de echtheid ervan te garanderen. 

• De operationele coördinatoren: de personen, aangesteld door de korpschef, die instaan 

voor de coördinatie van het operationeel gebruik van het camerasysteem.   
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o We stellen voor dat deze coördinatoren moeten zorgen voor een adequate 

bezetting van de eventstroom bij gebruik in real time in het kader van evenementen 

en bij gebruik van de camera’s in de dispatching (afdeling informatiebeheer of 

dagcoördinatie); 

o Deze coördinatoren moeten ook zorgen voor de operationele aanwending ervan.  

• Het installeren en voorbereiden van een ‘kleine dispatching op locatie: de tijdelijke 

commandopost waar de tijdelijke coördinator van de informatie de camerabeelden nodig 

voor de ordedienst of operatie live bekijkt. 

• De tijdelijke coördinator van de informatie: het daartoe aangewezen operationeel 

personeelslid dat alle nuttige informatie aanreikt aan de commandant van de ordedienst 

of de leidinggevende van de operatie. 

• De bewerker: de persoon die de zorg heeft voor de technische verwerking van de 

gegevens of daarin een aandeel heeft. Onder technische verwerking wordt verstaan het 

extraheren van de beelden met de finaliteit zoals omschreven in de vooropgestelde 

cameradoelstellingen.   Momenteel zijn de medewerkers van de afdeling 

informatiebeheer en de leden van de recherche zijn “bewerkers”.  

• Het cameratoezicht: ook die taak moet toebedeeld worden omdat dit het toezicht met 

behulp van het camerasysteem inhoudt maar dan specifiek voor de cameradoelstellingen.  

• De verwerking van beelden: mijn korps dient in een digitaal registratiesysteem te 

voorzien, al dan niet onderbroken, met in begrip van de bewaring van de opnames, op 

welke drager dan ook. 

• Bij de opstart van dit gehele project dient er voorzien te worden in training van de 

medewerkers. 

DE PROJECTEN 

Het project moet opgesplitst worden in 4 ‘grote’ projecten. 

1. Het netwerk 

Dit aspect werd besproken op het politiecollege van 16/03/2020. Een goed netwerk is de 

basis van alles. Het is de bedoeling dat we een goede bandbreedte kunnen bekomen tussen de 

verschillende sites om de bestanden te kunnen uitwisselen. Dit is niet alleen nodig voor de 

verdere ontwikkeling van de ANPR en camerabewaking, maar ook voor de uitwisseling van 

grote bestanden over de sites heen. 

De bedoeling is dat de politiezone de bedrijfskritische processen, zoals het raadplegen van 

operationele databanken en het opstellen van processen-verbaal, laten verlopen over het 

(politionele) “Hilde”-netwerk.  

Tevens is ons opzet om de telefonie en de uitwisseling van grote data (zoals in beslag 

genomen beeldmateriaal, backup en uitlezingen) te laten verlopen over een netwerk in eigen 

beheer. Uit ons onderzoek blijkt dat een straalverbinding de beste oplossing is (prijs-

kwaliteit). Om deze doelstelling te behalen is er nood aan een SLA met een redelijke termijn. 

De aankoopprijs van deze straalverbinding (offerte van 802 Networks- raamcontract)   
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o Verbinding R. Van de Sande naar de kerk te Haacht:  

13.324,4 € + BTW = 16.122,52 € 

o Verbinding van de kerk van Haacht naar de kerk van Boortmeerbeek 

10.015,4€ + BTW = 12.118,63 € 

o Verbinding van de kerk van Boortmeerbeek naar politiegebouw Boortmeerbeek 

3605,2 € + BTW = 4.362,29 € 

o Verbinding van de kerk van Haacht naar Gemeentehuis Keerbergen 

4691,2 + BTW = 5.676,35 € 

o Totaal= 38.279,8 € 

 

Het jaarlijks onderhoud/ SLA 5/7 NBD komt neer op 2.420 € BTWI. 

 

Daarnaast zijn er nog andere kosten: 

o een ‘kleine’ installatiekost voor elektriciteit; 

o andere switchen die kunnen routeren (15.000 €) .  

o kleine zenders om eventueel camera’s die niet aan de kerk of gemeentehuis 

Keerbergen worden bevestigd, te bereiken. 

2. Installatie van een VMS (Video Management Software)  

 

Dit betreft de installatie van nieuwe software om via video de 9 bewakingscamera’s te 

beheersen (3 camera’s per gemeente). 

Er werd een offerte opgevraagd bij Nextel (raamcontract) om onze politiezone te voorzien in 

camera’s en opslag. Voor de investeringskost komt dit op een totaal van 43.914,74 € incl. 

BTW. Deze prijs moet, zoals hierboven beschreven staat, genegotieerd te worden.  

Tevens is voorzien in een Managed Service Overeenkomst. Deze service kost 471,96 

€/maand. 

3. ANPR vrachtwagensluis te Haacht 

Vorig jaar heeft de dienst ITO van onze politiezone twee firma’s gecontacteerd die een 

vrachtwagensluis zouden kunnen aanbieden, namelijk Myriade en Proximus. Toen al werd 

duidelijk dat Proximus veel te duur was en niet kon leveren wat ze beloofden, maar dat zij 

wel een raamcontract aanbieden. Toch werden al sitesurveys uitgevoerd en offertes werden 

opgemaakt. 

 

De vaststelling van tal van politiezones is dat Proximus een product verkocht heeft dat ze niet 

meer kunnen aanbieden via de nationale back-office. In de mails die verstuurd werden tussen 

de gemeente Haacht, Proximus en de politie staat het voorstel om een extra server te voorzien 

waar de ‘niet-langer-ondersteunde’ software van Macq op zou geplaatst worden. Deze 

software is dermate slecht dat we bijna continu problemen hebben. Macq is ook niet langer 

bereid om deze software te onderhouden omwille van het feit dat ze aan de “nieuwe” MCube 

aan het werken zijn.  

 

Bijkomend dient vermeld te worden dat de MCube al zeer geruime tijd had opgeleverd 

moeten zijn, doch tot op heden is dit nog niet gelukt (sommige zones zijn al 1 ½ jaar aan het 
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wachten). Dit zorgt ervoor dat we een dure SLA dienen te betalen op een server die we 

arrondissementeel delen. In ons geval delen wij zelfs de kosten 

 

Omwille van deze problematiek werd in overleg met burgemeester Swiggers besloten 

het project on-hold te zetten. Sindsdien krijgt onze politiezone druk van Proximus om het 

project zo snel mogelijk te laten starten. Wij gaan hier niet op in omwille van de hierboven 

geschetste problematiek. 

 

Een aanbieder van een mogelijks alternatief werd gecontacteerd, doch die geeft aan dat ze 

momenteel geen tijd hebben, aangezien ze in volle oplevering van een ander project zitten. 

Ook deze aanbieder stelt dat ze momenteel nog geen alternatief kunnen aanbieden. 

 

Uit ons onderzoek blijkt dat de reeds bestaande vrachtwagensluizen in andere zones ofwel 

experimenteel zijn ofwel zich op de oude Strix (software) van Macq bevinden. Dit is echter 

een niet langer ondersteund product. Indien de vrachtwagensluis er snel moet komen, dan is 

er geen weg langs Proximus en dan dient er bijkomend in een lokale server geïnvesteerd te 

worden met daarop de oude software. Dit is volgens de politie geen goed idee omdat 

Proximus dan ook alles zal doen om ook hun dure explore-verbindingen te willen verkopen. 

 

Met betrekking tot de werklast van de verwerking van zo’n sluizen, verwijst de korpschef 

naar de uiteenzetting van de officier te Leuven (3 FTE’s die vereist zijn voor de gehele 

afhandeling en opvolging van deze zaken). 

 

4. ANPR-bestemmingsverkeer te Boortmeerbeek 

Bij de opmaak van het verkeersleefbaarheidsplan kwam tijdens de participatiemomenten 

dikwijls naar boven dat er in de gemeente Boortmeerbeek veel sluipverkeer is. Met 

sluipverkeer bedoelt de korpschef dan dat mensen van buiten de gemeente de gemeente als 

doorrijgemeente (moeten) gebruiken. Met de ANPR camera’s wil het gemeentebestuur deze 

mensen niet uit hun gemeente houden, maar wil men dat ze de wegen en omgevingen 

gebruiken die daar het meest voor geschikt zijn.  

In september 2020 komt er een plaatsbezoek van Proximus te Boortmeerbeek voor 6 locaties. 

De vraag stelt zich wie de administratie gaat doen van de white en black lists, wie de GAS-

PV’s gaat opstellen……Ook dit is capaciteit. 

 

PERSONEELSKOST 

 

Het zou een enorme meerwaarde zijn, mocht een CALog niveau B de werkprocessen en de 

opvolging van zo’n omvangrijk dossier kunnen laten doen. Indien er op lange termijn goede 

resultaten gewenst worden, dan lijkt het volgens de korpschef aangewezen om een 

gespecialiseerd camerateam op te richten.  

Wij ramen de benodigde tijd: 

 

- projectopvolging en contact met de leverancier: 1 dag per week ingevolge vergaderingen, 

rapportering, opvolgen van de werking. 1 dag komt neer op 400 uur. Dit is dus 1/3 FTE; 
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- Met betrekking tot opstellen pv’s bij het oprichten van vrachtwagensluizen, sluipverkeer 

dient er een permanentie tijdens de kantooruren te zijn. Hiervoor rekent de korpschef op 

200 werkdagen en 4 uur. Dit komt op 800 uur. Dit is dus 2/3 FTE; 

- Met betrekking tot het juridische aspect en de IGPZ acties waarbij de technologie 

gebruikt wordt, rekent de korpschef op minimum 1 actie per maand waarvan dus ½ dag 

voorbereiding en 1 dag uitvoering. Dit komt op iets meer dan 400 uur of 1/3 FTE. 

- Het project Camelia en het beantwoorden van vragen i.v.m. de camerawetging rekent de 

korpschef op 1 dag per week. Wat neerkomt op eveneens 1/3 FTE. 

- 2 CALOG-personeelsleden voor de PV’s ANPR 

Raadslid Bernard Lemaitre stelt de vraag hoe lang de aspecten “ANPR-vrachtwagensluis te 

Haacht” en “ANPR – bestemmingsverkeer te Boortmeerbeek” on hold zullen staan. De 

korpschef stelt dat deze tijdelijk on hold staan tot we een oplossing aangereikt krijgen van 

Proximus. Raadslid Bernard Lemaitre vraagt of de zone dan gebonden is aan Proximus. De 

korpschef zegt dat er slechts 2 spelers op de markt zijn welke dit kunnen aanleveren maar de 

IT-er van de politiezone onderzoekt de beide mogelijkheden.  

 

Raadslid Ann Schevenels stelt de vraag welke systemen ze hebben in de ons omringende 

politiezones zoals Herko, Bierbeek… . De korpschef licht toe dat zij de STRIX-applicatie 

hebben. Aangezien deze applicatie in de nabije toekomst verdwijnt heeft het weinig zin om 

hierin te investeren. Mevrouw Schevenels vraagt wat deze politiezones dan zullen doen. De 

korpschef zegt dat er een schrijven gericht werd aan de minister met de vraag werk te maken 

van de ondersteuning van deze zones en een oplossing te zoeken voor hen.  

 

In de eerstvolgende zitting van de politieraad zal er op dit punt teruggekomen worden voor 

een stand van zaken.  

 

7. Stand van zaken nieuwbouwproject  

 

In voorgaande zitting kreeg de politieraad een toelichting inzake de procedure en de stand van 

zaken van het nieuwbouwproject. Zowel het selectieverslag als de gunningsleidraad met bijlagen 

werden toen goedgekeurd.  

 

Zoals reeds eerder gesteld, betreft het hier een “mededingingsprocedure met onderhandeling”. De 

procedure bestaat uit twee fasen: een selectiefase en gunningsfase (m.i.v. onderhandelingsfase). 

De selectiefase werd reeds helemaal doorlopen: Bij de start van de procedure werden kandidaat-

deelnemers gezocht op basis van een selectieleidraad. Hierop reageerden 3 kandidaat-

deelnemers. Slechts twee ervan haalden de selectie. Na het doorlopen van de selectiefase werd 

aan de twee geselecteerde kandidaten de gunningsleidraad met bijlagen (technische specificaties) 

overgemaakt (start van de gunningsfase).  

 

In deze gunningsleidraad werd een “tussenfase” voorzien van een optioneel feedback-moment. 

De geselecteerden waren niet verplicht deze feedback te vragen, noch zijn zij verplicht om (één 

van de) voorgestelde locaties aan te bieden in hun offerte. Indien de geselecteerden gebruik 
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zouden maken van deze tussenfase, zou de politiezone een beoordeling dienen te geven van de 

voorgestelde locatie(s) op basis van onderstaande criteria:  

-     centraal gelegen binnen de omschrijving van de politiezone; 

-     voldoende visibiliteit;  

-     eenvoudig bereikbaar, ook met het openbaar vervoer. 

  

Beide geselecteerden hebben locatievoorstellen ingediend. De feedback werd opgemaakt en op 

basis van de vooropgestelde criteria werden alle voorgestelde locaties “geschikt” bevonden.  

  

Hoe gaat het nu verder? De twee kandidaten hebben nu drie maanden de tijd om de eerste 

offertes uit te werken. Die offertes moeten inhoudelijk concreet zijn en aan de door de 

politiezone opgestelde gunningscriteria  voldoen: (1) prijs, (2) locatie, (3) architecturale, 

ruimtelijke en functionele kwaliteit, (4) bouwtechnische kwaliteit en (5) planning, 

uitvoeringstermijnen en risicobeheersing. Nadien volgen er onderhandelingen (10-15 weken, evt. 

zelfs gefaseerd) en dienen de offertes geanalyseerd te worden. Dan zal er een gemotiveerd 

gunningsverslag opgemaakt worden.  Al deze stappen zullen de komende maanden gezet 

worden.   

Het offerteverslag zal dan in december 2020 voorgelegd worden aan de politieraad ter 

goedkeuring. De ‘Best And Final Offer’ (BAFO) wordt gekozen. In het voorjaar van 2021 zal de 

opdracht dan gegund worden en kan de bouw aanvatten.  

 

 

 

BESLUIT  

 

Kennis te nemen van de stand van zaken van het nieuwbouwproject. 

 

Raadslid Wouter Boncquet vraagt of het noodzakelijk is om alle noodzakelijke stedenbouwkundige 

vergunningen te hebben alvorens over te gaan tot gunning van het project. De burgemeester-

voorzitter stelt dat dit in se niet noodzakelijk is en dat de inschrijver hierin de verantwoordelijkheid 

draagt om ervoor te zorgen dat hij nagekeken heeft of de nodige vergunningen bekomen kunnen 

worden alvorens hij het project indient.  

 

    

8. Overzicht personeelsbeleid  
 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op 2 niveaus;  

 

Overwegende dat de politieraad moet worden gerapporteerd over de vacantverklaringen en 

benoemingen beslist door het politiecollege; 

  

BESLUIT unaniem 

 

Kennis te nemen van de volgende besluiten het politiecollege:  
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• 22 juni 2020: * Aanstelling van 1 INP wijkdienst (mobiliteit 2020/02 – selectiegesprek op   

                      15/06/2020 - in dienst op 1/09/2020 –) ; 

   * Aanstelling van 1 HINP – Teamchef Lokale Recherche ( mobiliteit 2020/02 –     

   selectiegesprek 18/06/2020 – in dienst op 1/10/2020); 

• 22 juni 2020: Behoeftebepaling mobiliteit 2020/03 : 

* 2 INP Team Interventie – 2 plaatsen die niet in de vorige mobiliteitscycli A, B en C werden 

ingevuld 

* 1 INP Team Onthaal  

* 1 HINP – Ter vervanging van Martin Nobels (Pensioen 01/10/2020 – niet ingevuld in de 

MOB 2020-02) 

 

• 24 augustus 2020: aanwerving 1 INP Team Interventie (mobiliteit 2020/03 – 

selectiegesprek 21/08/2020 – in dienst op 1/12/2020) 

 

• 24 augustus 2020: Behoeftebepaling mobiliteit 2020/04 

* 3 INP Team Interventie 

* 1 plaatsen INP Team Interventie die niet in de vorige mobiliteitscycli A, B en C werden 

ingevuld (deadline voor indienen vacatures bij AMOB-A2 is 28-08-2020!). 

* 1 INP Team Onthaal 

* 1 INP Team Lokale Recherche 

* 1 HINP Team Interventie 

* 1 niveau B Team Steun 

 

De korpschef schetst vooreerst de algemene situatie op nationaal niveau. Er is een hele generatie 

collega’s die op pensioen gaan of in het stelsel van NAVAP vallen. Daarnaast duurt de 

recruteringscyclus veel te lang. Momenteel zijn er veel korpsen deficitair. Binnen ons korps zijn 

er enkele diensten deficitair: momenteel zijn er 10 vacatures waarvan 7 vacatures binnen de 

dienst interventie, 1 vacature onthaler, 1 vacature binnen de dienst recherche en 1 vacature 

binnen de dienst steun.  

Ons korps zet volop in op het aantrekken van nieuwe mensen en op het behouden van de 

aanwezige collega’s. Zo wordt er ingewerkt op de korpscultuur, worden de mentoren goed 

opgeleid, worden kandidaten gecoacht en wordt er door verschillende collega’s lesgegeven in de 

politiescholen. Daarnaast is een goed onthaal- en introductiebeleid onontbeerlijk. Bij tekorten 

worden de piekploegen afgeschaft, worden er geen gerechtelijke acties georganiseerd etc. Naast 

de tekorten zijn er binnen het korps 17 collega’s die in speciale statuten werken waardoor deze 

geen overuren mogen genereren en slechts beperkt beschikbaar zijn.  

Gelukkig kan het korps in oktober 2 nieuwe collega’s verwelkomen, in december eveneens en op 

1 maart zal nog een nieuwe collega de zone vervoegen.  

 

Raadslid Ann Schevenels stelt de vraag of we weten naar welk korps deze mensen mobiliteit 
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maken en of er exitgesprekken met hen gevoerd worden om hun motieven te kennen. De 

korpschef antwoordt dat er per 1 oktober 3 collega’s vertrekken naar de politiezone BRT. 

Mevrouw Schevenels vraagt of de reden van vertrek naar een naburige gelijkaardige politiezone 

gekend is. De korpschef antwoordt dat de exitgesprekken wel degelijk gevoerd zijn met deze 

collega’s en dat het vaak om een combinatie gaat tussen werk- en privé-omstandigheden. De 

korpschef zal deze mensen dan ook niet proberen tegen te houden als ze wensen te vertrekken 

omwille van diverse reden die niet enkel werkgerelateerd zijn.  

 

 

9. Criminografie 
 

De politieraad neemt kennis van de toelichting door de korpschef bij de criminaliteitscijfers en de 

actieplannen. 

 

Raadslid Bernard Lemaitre zegt dat er sinds de invoering zone 30 in het centrum van Haacht via 

telramen vastgesteld wordt dat 30% van de voertuigen te snel rijdt. Dit is een aanzienlijk aantal.  

 

Raadslid Willy Stroobants haalt aan dat stilstaan en parkeren in bepaalde straten in 

Boortmeerbeek nog steeds problematisch is. In een bepaalde straat zal deze problematiek op een 

dag voor ongevallen zorgen. Een soortgelijk verhaal is het racen met brommers in doodlopende 

straten. Ook hier zou de politie aandacht aan moeten besteden.  

 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

10. Pensionering CP Van Eyken Johan  

 

Gelet op de wet van 15 mei 1984 tot harmonisering van de pensioenregeling; 

 

Gelet op de wet op het politieambt van 5 augustus 1992; 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus en latere wijzigingen; 

 

Gelet op de wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de 

politiediensten;  

 

Gelet op de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen en latere wijzigingen; 

 

Gelet op de pensioenaanvraag van CP VAN EYKEN Johan bij de FPD van 8 juli 2020 waarvan 

kennisgeving aan het politiecollege op 24/08/2020; 

 

Overwegende dat CP VAN EYKEN Johan in zijn schrijven verzoekt om vanaf 1 mei 2021 van een 

rustpensioen te kunnen genieten; 

Overwegende dat na onderzoek door de FPD blijkt dat CP VAN EYKEN Johan aan de voorwaarden 

voldoet om op de voorziene datum een rustpensioen in de overheidssector te bekomen; 
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Overwegende dat de rechten op een rustpensioen vastgelegd zijn in het ambtenarenstatuut, wordt de 

politieraad verzocht kennis te nemen van het ontslagbesluit van CP VAN EYKEN Johan en het 

betreffende besluit op te stellen; 

BESLUIT    

 

Artikel 1: Kennis te nemen van de pensioenaanvraag van CP VAN EYKEN Johan bij FPD op 8 juli 

2020 waarvan kennisgeving aan het politiecollege op 24 augustus 2020 en hem eervol ontslag uit het 

korps te verlenen per 1 mei 2021.  

 

Artikel 2: De bevoegde diensten in kennis te stellen van dit besluit.  

Gedaan in zitting als hierboven, 

Namens de Politieraad, 

 

De politiesecretaris,  De voorzitter van het 

politiecollege, 

 

 

  

 

 


