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NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE SPOORKIN 

ZITTING VAN 21 SEPTEMBER 2021 

 

Aanwezig:  P. Roose, Burgemeester-voorzitter; 
G. Liefooghe, L. Morlion, Burgemeesters; 
K. Avonture, D. Decorte, J. Deheegher, A. Dewaele, G. Hoste, M. Note, A. Pilet, A. Soenen,  
P. Sticker, W. Vanlouwe, J. Verfaillie, raadsleden; 
P. Billiouw, korpschef; J. Debruyne, T. Fonteyne, commissaris en Y. Sohier, secretaris ; 

Verontschuldigd: I. Lootvoet; politieraadslid; 

Afwezig : P. Ameloot, S. Hommez, D. Kesteloot; politieraadsleden. 

 

Dagorde 

Openbare zitting 

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering 
2. Toelichting wijk – interventie 
3. Goedkeuring bestek voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp ‘Private Cloud + 

Upgrade van de Citrix omgeving’ 
4. Vacantverklaring 1 betrekking – Niveau B met de bijzondere graad van ICT-consulent 
5. Vacantverklaring betrekking inspecteur interventie 

 

De zitting wordt geopend om 20.03 uur door de heer Peter Roose, voorzitter, ingevolge de schriftelijke 
uitnodiging door het politiecollege gedaan d.d. 10 september 2021. 
Bij aanvang van de zitting heet de voorzitter iedereen welkom en vraagt een minuut stilte voor het overlijden 
van politieraadslid Marnik Vandenbroucke. 

 

 

Openbare zitting 
 

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering 
 
De politieraad, 
 
Juridische context 

- Wet van 31 mei 2017 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat de politieraad betreft. 

 
Feitelijke context en argumentatie 

De notulen van de politieraad van 29 juni 2021 werden op de Sharepointpagina geplaatst zodat alle 
politieraadsleden deze kunnen raadplegen. 
 
Er worden geen bemerkingen geformuleerd met betrekking tot deze notulen. 
 
Besluit: 
 
Art. 1- De notulen van de vergadering van de politieraad dd. 29 juni 2021 worden goedgekeurd. 
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2. Toelichting wijk – interventie 
 
De politieraad, 

Feitelijke context en argumentatie 

De korpschef licht aan de hand van een PowerPointpresentatie (PPT) de wisselwerking tussen de wijkdienst en 
de interventie toe. De wisselwerking tussen de dienst Wijk en de dienst Interventie zal gunstig zijn voor een 
gestructureerde informatiedoorstroom en voor het loopbaanbeheer. 
De PPT is raadpleegbaar in de SharePoint groep 5459- Politieraad PZ Spoorkin.  

Besluit 

Art.1- Aktename van de wisselwerking tussen de wijkdienst en de interventie. 
 
 

 

3. Goedkeuring bestek voor de overheidsopdracht voor leveringen met als 
voorwerp ‘Private Cloud + Upgrade van de Citrix omgeving’ 
 

De politieraad, 
Referenties 
 

- Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 
- Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 

latere wijzigingen. 
- Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 

- Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn 
op het werk. 

- Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen. 

- Wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus. 

- Besluit van het politiecollege in zitting van 02 september 2021 betreffende de kennisgave bestek voor 
de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp ‘Private Cloud + Upgrade van de Citrix 
omgeving’ 

 
 
Feitelijke context en argumentatie 
 
Het complete serverpark is end-of-life en wordt vervangen door nieuwe servers, zowel de host servers als de 
centrale opslag. Een nieuwe redundante netwerkstack vervangt de verschillende bestaande netwerk switchen. 
De bestaande licenties van VMWare vSphere Essentials blijven behouden maar de VSphere software moet up-
to-date worden gebracht.  
Het resultaat zal dus een volledig nieuwe virtualisatie “Private Cloud” oplossing zijn gehost in de bestaande 
racks. 
  
De virtuele servers (DC/File/Print/Citrix) in de “administratieve omgeving” draaien nog op Windows Server 
2012 en worden vervangen door de meest recente Windows Server 2019 versie, waarbij ook meteen de Citrix 
Xenapp software wordt geüpgraded naar de meest recente stabiele versie. Voor Citrix worden de reeds 
aanwezige licenties gebruikt, de nodige Windows Server 2019 wordt aangekocht. 
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Bestaande virtuele servers die geen deel uitmaken van de administratieve omgeving worden gewoon 
gemigreerd naar de nieuwe “Private Cloud”. 
 
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ook de 5 resterende, fysieke “Politionele Servers” in de “Private 
Cloud” te plaatsen. Hiervoor worden enkel virtuele guests aangemaakt, de effectieve installatie en migratie van 
deze servers gebeurt door de informaticadienst van de Federale Politie (DRi).  
 
De vernieuwde “Private Cloud”  oplossing voldoet aan de richtlijnen van DRi (nota’s: DRI-2015/8201 van 
05/08/2015 en DRI-2015/10346 van 26/10/2015). Hierbij is o.a. rekening gehouden met de regels rond 
scheiding van netwerken, VLAN’s, firewalls,…  
 
Om aan de richtlijnen te kunnen voldoen wordt een extra fysieke server (“Management Server”) met Microsoft 
Windows Server 2019 aangekocht waarop back-up én management van de “Private Cloud”  zal worden 
voorzien. Deze wordt gekoppeld met de bestaande MSL2024 en heeft voldoende interne opslagcapaciteit om 
de “Private Cloud” te back-uppen.  
 
Een extra firewall voorziet de scheiding tussen het “managent netwerk” en het politienetwerk.  
 
Al de voorgaande apparatuur wordt aangesloten op een nieuwe UPS die in geval van een stroompanne na een 
bepaalde tijd een propere afsluiting kan initiëren van de “Private Cloud” om problemen te voorkomen. 

 
Deze vernieuwde installatie laat de politiezone toe om flexibel in te spelen op de hedendaagse digitale noden 
inzake mobiel werken, telewerk, de implementatie van nieuwe politionele software , etc. 
 
Voor de aankoop, levering en installatie van de nieuwe serverinfrastructuur met bijhorende licenties en 
onderhoud stellen we voor dat we gebruik maken van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.  Bij deze procedure dienen er minstens drie leveranciers aangeschreven te worden.  Daarom 
stellen we dan ook voor om de volgende drie  leveranciers aan te schrijven: 

-  Securitas NV (raamcontract LPA), Eedstraat 31, 9810 Eke 

 -  Lebon IT Services, Roeselarestraat 205A, 8840 Oostnieuwkerke 

 -  Realdolmen (INETUM), A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen; 
 
Tussenkomst ter zitting 
 
Politieraadslid Jan Verfaillie vraagt hoe er een objectief onderscheid wordt gemaakt tussen de firma’s die 
gespecialiseerd zijn om aan de overheidsdiensten te leveren.  
Commissaris Debruyne antwoordt dat de firma moet voldoen aan de opgelegde kwaliteit en de vereisten van 
DRI (Directie van de informatica). 
Politieraadslid Pascal Sticker meldt dat hij in het bestek de procedure van de end of life toestellen niet 
terugvindt. Is het de gegunde firma die zal instaan voor de vernietiging van de oude toestellen? 
Hij vraagt dat de nodige aandacht wordt besteed aan het feit dat de end of life toestellen veilig vernietigd 
worden. 
De voorzitter repliceert dat deze goede vraag alleszins zal worden opgevolgd. 
 
Financiële gevolgen 

Raming: €85.000 inclusief BTW 

Begroting 2021 – Buitengewone dienst 
Artikel – 33000 /742 – 53 Aankoop van informaticamaterieel 
 
 
Besluit 

Art. 1- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek A/2021. 

Art. 2- Goedkeuring wordt verleend om over te gaan tot aankoop, levering en installatie van een nieuwe 
private cloud toepassing en upgrade van de Citrix omgeving met bijkomende licenties en onderhoud 
binnen het geraamde budget. 
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Art. 3- Hiertoe wordt gewerkt via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en 
worden volgende leveranciers aangeschreven: 

  - Securitas NV (raamcontract LPA), Eedstraat 31, 9810 Eke 

  - Lebon IT Services, Roeselarestraat 205A, 8840 Oostnieuwkerke 

  - Realdolmen (INETUM), A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen 

Art. 4-  Dit punt wordt ingeschreven in de begroting onder Artikel – 33000 /742 – 53 Aankoop van 
informaticamaterieel. 

Art. 5- Het politiecollege te gelasten met de gunning en de verdere  uitvoering van deze beslissing en de 
nodige aandacht te besteden aan het feit dat de end of life toestellen veilig worden vernietigd. 

 

 

4. Vacantverklaring 1 betrekking – Niveau B met de bijzondere graad van 
ICT-consulent 

 
De politieraad, 
 

Referenties 

- Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveaus, meerbepaald artikel 128. 

- Koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 
van het personeel van de politiediensten. 

- Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten (RPPol), inzonderheid artikelen VIII.XIII.1 tot VIII.XIII.14. 

- Het besluit van de politieraad van 08 december 2020 m.b.t. de goedkeuring voor de wijziging van 
de personeelsformatie PZ  Spoorkin. 

- Het besluit van het politiecollege in zitting van 02 september 2021 betreffende de 
vacantverklaring ICT-consulent. 

 

Feitelijke context en argumentatie 

De betrekking van ICT-Consulent werd sinds september 2020 reeds 2 maal opengesteld in mobiliteit, zonder 
een geschikte kandidaat te vinden. Vervolgens werd overgegaan tot twee keer een externe , statutaire werving 
die een kandidaat opleverde, maar de eerste keer opteerde deze voor een andere zone en de tweede keer 
haakte die af. 

Het is wenselijk dat de functie Niveau B met de bijzondere graad van ICT-consulent opnieuw vacant wordt 
verklaard in de eerstvolgende mobiliteitscyclus 2021-04. 
 
Voor wat de mobiliteitscyclus 2021-04 betreft, dienen de vacante ambten uiterlijk op 10 september 2021 aan 
de Federale Politie overgemaakt te worden met het oog op publicatie op 01 oktober 2021. De kandidaturen 
kunnen tot en met 22 oktober 2021 ingediend worden. De daaruit voortvloeiende indiensttredingen zijn 
voorzien per 1 maart 2022. 
 
Omdat er geen zitting van de politieraad meer plaatsvond voor 10 september 2021 werd dit punt wegens 
hoogdringendheid voorgelegd aan het politiecollege van 02 september 2021. 
Het politiecollege verklaarde door de hoogdringendheid in naam van de politieraad één betrekking van Niveau 
B met de bijzondere graad van ICT-consulent vacant en keurde de desbetreffende functiebeschrijving goed. 
De selectiecommissie in het kader van deze vacature als minimum vast te leggen als volgt: 

- HCP Billiouw, korpschef – Voorzitter van de Selectiecommissie (of vervanger) 
- Commissaris Debruyne (Dir Kwaliteitszorg) als bijzitter (of vervanger) 
- Extern deskundige niveau B als bijzitter; 
- Secretaris van de selectiecommissie. 
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Het is wenselijk dat de vacant verklaarde betrekking wordt ingevuld bij mobiliteit 2021-01 of indien deze 
mobiliteitsronde geen geschikte kandidaten oplevert telkens opnieuw open te stellen via mobiliteit. 

Tussenkomst ter zitting 

Politieraadslid Jan Verfaillie vraagt of een bijkomende ICT-consulent geen overbezetting is, aangezien er reeds 
een IT’er op de werkvloer aanwezig is. 

De voorzitter verduidelijkt dat de ICT-consulent noodzakelijk is voor de implementatie van de nieuwe 
serverstructuur en inhaalbeweging voor de nieuwe softwaretoepassingen.  

De aankoop van de hardware is de eerste stap om vervolgens een performante gedigitaliseerde werkomgeving 
tot stand te brengen. 

Besluit 

Art. 1- Goedkeuring te verlenen tot de vacantverklaring wegens hoogdringendheid in naam van de politieraad 
van één betrekking Niveau B met de bijzondere graad van ICT-consulent in het kader van de 
mobiliteitsronde 2021-04. 

Art. 2- Indien deze mobiliteitsronde geen kandidaten oplevert telkens opnieuw bij de eerstvolgende 
mobiliteit open te stellen. 

Art. 3- De selectiecommissie in het kader van deze vacature als minimum vast te leggen als volgt: 

- HCP Billiouw, korpschef – Voorzitter van de Selectiecommissie (of vervanger) 
- Commissaris Debruyne (Dir Kwaliteitszorg) als bijzitter (of vervanger) 
- Extern deskundige niveau B als bijzitter; 
- Secretaris van de selectiecommissie. 

Art. 4- Het politiecollege te gelasten met de verdere uitvoering van dit besluit. 

 

 

5. Vacantverklaring betrekking inspecteur interventie 
 
De politieraad, 
 
Referenties 

- Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveaus, meerbepaald artikel 128. 

- Koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 
van het personeel van de politiediensten. 

- Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten (RPPol), inzonderheid artikelen VIII.XIII.1 tot VIII.XIII.14. 

- Het besluit van de politieraad van 08 december 2020 m.b.t. de goedkeuring voor de wijziging van 
de personeelsformatie PZ  Spoorkin. 

- Het besluit van het politiecollege in zitting van 02 september 2021 betreffende de 
vacantverklaring inspecteur interventie. 

-  
Feitelijke context en argumentatie 

Eén betrekking van inspecteur interventie werd reeds tweemaal in mobiliteit opengesteld, zonder dat er zich 
kandidaten aanboden. 
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Met de reeds openstaande vacature van 1 inspecteur interventie, wenst de korpschef op basis van de 
toekomstige uitstroom door pensionering en de gewijzigde rekrutering en selectieprocedure nog 1 of 2 
bijkomende inspecteurs interventie vacant te verklaren. 
 
Voor wat de mobiliteitscyclus 2021-04 betreft, dienen de vacante ambten uiterlijk op 10 september 2021 aan 
de Federale Politie overgemaakt te worden met het oog op publicatie op 01 oktober 2021. De kandidaturen 
kunnen tot en met 22 oktober 2021 ingediend worden. De daaruit voortvloeiende indiensttredingen zijn 
voorzien per 1 maart 2022. 
 
Omdat er geen zitting van de politieraad meer plaatsvond voor 10 september 2021 werd dit punt wegens 
hoogdringendheid voorgelegd aan het politiecollege van 02 september 2021. 
Het politiecollege verklaarde door de hoogdringendheid in naam van de politieraad één betrekking van 
inspecteur dienst Interventie vacant en keurde de desbetreffende functiebeschrijving goed. 
De bijkomende betrekkingen van inspecteur interventie dienden ter goedkeuring aan de politieraad voorgelegd 
te worden ter goedkeuirng. 
 
De selectiecommissie in het kader van deze vacature als minimum vast te leggen als volgt: 

- HCP Billiouw, korpschef – Voorzitter van de Selectiecommissie (of vervanger) 
- Commissaris Fonteyne (DirOps) als bijzitter (of vervanger) 
- Hoofdinspecteur (Wachtofficier) als bijzitter; 
- Secretaris van de selectiecommissie. 

 
Het is wenselijk dat de vacant verklaarde betrekking wordt ingevuld bij mobiliteit 2021-04 of indien deze 
mobiliteitsronde geen geschikte kandidaten oplevert telkens opnieuw open te stellen via mobiliteit/ of via de  
aspirantenmobiliteit. 

Tussenkomst ter zitting 

Guido vraagt of de opleiding voor een politie-inspecteur veranderd is? 
De korpschef beaamt dat sinds half september de selectieprocedure is vernieuwd en efficiënter gemaakt. Deze 
bestaat uit drie stappen:  

- de inschrijving 
- de selectieproeven 

Een aantal proeven werden aangepast of gedigitaliseerd. Voortaan moet een kandidaat binnen de 18 weken na 
de eerste test weten of hij/ zij aan de politieopleiding mag beginnen. 

- de opleiding 

Als politiezone kan je sneller selecteren op de juiste profielen, waarbij de nodige publiciteit in de scholen van 
belang is. De doorlooptijd van het traject bedraagt minstens 1.5 jaar en dit is nadelig want het zal een uitdaging 
zijn om het korps voltallig te houden. Gelukkig blijft de rekrutering via mobiliteit bestaan. 

De DirOps doet een oproep aan alle politieraadsleden om bevriende/ gekende politiemensen uit naburige 
zones de suggestie te doen om een gesprek met de korpsleiding aan te vragen om zich te informeren voor een 
openstaande vacature. Politiezone Spoorkin heeft aandacht voor een passend profiel binnen het korps.  

Besluit 

Art. 1- Goedkeuring te verlenen tot de vacantverklaring wegens hoogdringendheid in naam van de politieraad 
van 3 betrekking(en) van inspecteur dienst Interventie in de politiezone Spoorkin in het kader van de 
mobiliteitsronde 2021-04. 

Art. 2- Indien deze mobiliteitsronde geen kandidaten oplevert telkens opnieuw bij de eerstvolgende 
mobiliteit open te stellen. 

Art. 3- De selectiecommissie in het kader van deze vacature als minimum vast te leggen als volgt: 

- HCP Billiouw, korpschef – Voorzitter van de Selectiecommissie (of vervanger) 
- Commissaris Fonteyne (DirOps) als bijzitter (of vervanger) 



7 
 

- Hoofdinspecteur (Wachtofficier) als bijzitter; 
- Secretaris van de selectiecommissie. 

Art. 4- Het politiecollege te gelasten met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 
 

 
De heer Peter Roose, Burgemeester-voorzitter sluit de zitting om 20.44 uur. 
 
 
Yoniko Sohier    Peter Roose 
Secretaris     Voorzitter 
Politiecollege/Politieraad  Politiecollege/Politieraad 

 
 


