
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE 

POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW 

 

ZITTING VAN: 28 juni 2017 om 19.30 uur 

 
Tegenwoordig : HH. Marc Wijnants, burgemeester-voorzitter; 

Iris Vander Schelde, Boudewijn Herbots, burgemeesters; 

Viki Tweepenninckx, Johan Cans, Huguette Vandendael, Kris Colsoul, Gaston Pulinckx,  

Leon Ignoul, Yves Tilkens, Josseline Pansaerts, Patrick Poffé, Annita Reniers, Gino Debroux, Mark Keppens,  

Wilfried Roosen, Frank Stevens, Wendy Heeren, Jonas Michiels, Martine Jacobs, raadsleden; 

hoofdcommissaris Stephan Gilis, korpschef; 

en Ann Hobin, secretaris. 

Verontschuldigd: burgemeester Boudewijn Herbots, politieraadslid Yves Tilkens 

Afwezig: politieraadsleden Kris Colsoul, Josseline Pansaerts, Mark Keppens, Wilfried Roosen en Martine Jacobs 

AGENDA 

OPENBARE ZITTING 

1. Verslagen vorige vergaderingen 

2. Aanduiden van de dienst HRM voor de juridische erkenning van arbeidsongevallen en 

beroepsziekte van de lokale politiezone LAN 

3. Brief wijkinspecteurs – resultaat van de besprekingen 

4. Jaarverslag 2016 

5. Varia 
 

PUNT 1. VERSLAGEN VORIGE VERGADERINGEN 

De verslagen van de politieraden van 26 april 2017 en 08 mei 2017 worden goedgekeurd. 

 

PUNT 2. AANDUIDEN VAN DE DIENST HRM VOOR DE JURIDISCHE ERKENNING VAN 

ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VAN DE LOKALE POLITIEZONE LAN 

De politieraad, 

Gelet op deel X, titel 3 “arbeidsongevallen en beroepsziekten” van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 

betreffende de regeling van de rechtspositie van het personeel van de politie stipulerende dat elke aangifte van 

arbeidsongeval of beroepsziekte zo spoedig mogelijk schriftelijk gedaan moet worden door middel van een in 

tweevoud opgemaakt formulier “aangifte van ongeval” of een formulier “aangifte van beroepsziekte”, dat steeds 

vergezeld moet zijn van een doktersattest; 

Overwegende dat binnen de dertig dagen na ontvangst van de aangifte de door de politieoverheid aangestelde 

dienst moet bepalen of het al dan niet gaat over een arbeidsongeval of een beroepsziekte in de zin van de wet van 

03 juli 1967; 

Overwegende dat het tot de bevoegdheid van de politieraad behoort om een dienst of een persoon te erkennen of 

eventueel zelf te beslissen of het ongeval een arbeidsongeval is en de ziekte een beroepsziekte; 

Op voorstel van het politiecollege, 

Na beraadslaging, 

Besluit, met algemeenheid van stemmen, 

Enig artikel. De dienst HRM van de politiezone LAN aan te stellen voor de juridische erkenning van 

arbeidsongevallen en beroepsziekten van het personeel van de politiezone LAN. 

 

PUNT 3. BRIEF WIJKINSPECTEURS – RESULTAAT VAN DE BESPREKINGEN 

De politieraad, 

Gelet op de brief van 24 april 2017 van de wijkinspecteurs, gericht aan toenmalig waarnemend korpschef 

Daniëlla Van Calster, het politiecollege en de politieraad, waarin ze een kreet om hulp roepen inzake de steeds 

toenemende werkdruk en het personeelstekort in de wijkdienst; 

Overwegende dat in zitting van de politieraad van 26 april 2017 werd beslist dat het politiecollege de zaak zal 

behandelen samen met korpschef Stephan Gilis, om nadien de resultaten van de besprekingen en de eventueel 

getroffen maatregelen voor te leggen aan de politieraad; 

Overwegende dat het politiecollege in zitting van 09 mei 2017 heeft vastgesteld dat korpschef Stephan Gilis de 

brief van de wijkinspecteurs zeer ernstig neemt en kennis heeft genomen van de geplande onderhandelingen, en 

dat korpschef Gilis de volgende gegevens heeft opgevraagd om met kennis van zaken de gesprekken te kunnen 

voeren: 

- detail huidige personeelsbezetting wijkdienst 

- reeds genomen initiatieven qua aanwerving 

- aantal uren, overuren, weekenduren en nachturen per wijkagent per referentieperiode (een referentieperiode =  

  twee maanden) vanaf januari 2016 



- aantal kantschriften en wooncontroles per wijkagent 

- aantal andere shiften (zoals centraal onthaal...) per wijkagent 

- aantal uren bijstand gerechtsdeurwaarder (stijging de afgelopen jaren te merken?) 

- welke inzet door calogmedewerkers voor wijkdienst? Wat doen zij, wie, wat, waar, ...; 

Overwegende dat inspecteur xxxxx, aangewezen in de functie van wijkinspecteur bij de PZ LAN bij 

politieraadsbesluit van 26 april 2017, ons op 09 mei 2017 schriftelijk te kennen heeft gegeven de betrekking niet 

te zullen opnemen; op dergelijke beslissingen heeft niemand vat; 

Overwegende dat de betrekking voor wijkinspecteur onmiddellijk opnieuw werd vacant verklaard in het erratum 

van de mobiliteitscyclus 2017-02; 

Overwegende dat wijkinspecteur xxxxx momenteel met zwangerschapsverlof is en aansluitend haar jaarlijks 

verlof opneemt, gevolgd door ‘verlof om dwingende redenen van familiaal belang’, hetgeen betekent dat zij op 

11 september 2017 het werk terug aanvat; 

Overwegende dat wijkinspecteur xxxxx langdurig afwezig is ten gevolge van een arbeidsongeval;  

Overwegende dat er op dit ogenblik slechts zes wijkinspecteurs actief zijn; 

Overwegende dat korpschef Gilis de situatie grondig en ruim bekijkt, met het oog op het vrijmaken van 

capaciteit voor zuivere wijkwerking; 

Gelet op het onderhoud van korpschef Stephan Gilis met de leidinggevenden, commissarissen Daniëlla Van 

Calster en Koen Thijs en het diensthoofd van de wijk, hoofdinspecteur Bart Delmel op maandag 15 mei 2017 en 

het overleg met de wijkinspecteurs, bijgewoond door de commissarissen, op dinsdag 16 mei 2017; 

Overwegende dat in samenspraak volgende maatregelen werden getroffen op korte en middellange termijn: 

Op korte termijn: 

1. Deeltijdse versterking van de wijkpost Zoutleeuw/Linter door hoofdinspecteur Michel Cuypers. 

    Wanneer hoofdinspecteur Cuypers niet belast is met de dag-OGP functie (officier van gerechtelijke politie), 

    behandelt hij kantschriften voor de wijken Linter en Zoutleeuw.  

2. Elke wijkagent wordt toegelaten tot en met oktober 2017 om 10 overuren per referentieperiode (2 maanden) 

    te  presteren. 

    Door de onderbemanning van de wijkdienst kunnen niet alle taken binnen een aanvaardbare termijn  

    afgehandeld worden. Door overuren toe te laten kan hieraan verholpen worden. 

3. Opstellen van eenvoudige pv's door de calog-medewerkers onder toezicht van de wijkagent. 

    De calog-medewerkers stellen opnieuw eenvoudige pv’s op, om de wijkinspecteurs te ontlasten.  

    De wijkbedienden namen deze taak in verleden ook al voor hun rekening.  

4. Een goed evenwicht nastreven tussen planning en flexibiliteit. 

    Door het personeelstekort wordt ingeboet op een flexibele werking. Door af te wijken van een strikte planning  

    kan er opnieuw flexibeler gewerkt worden. 

Middellange termijn: 

1. Lopende aanwerving van één extra wijkagent met vermoedelijk begindatum op 1 september 2017. 

2. Inspecteur xxxx vervoegt de wijkdienst op 11 september 2017. 

3. Vanaf 1 oktober 2017 (begin nieuwe operationele medewerker centraal onthaal) zullen de centrale  

    onthaaldiensten nog slechts in uitzonderlijk omstandigheden worden uitgevoerd door de wijkagenten. 

    In de wijkkantoren van Linter en Zoutleeuw blijven de wijkinspecteurs het onthaal verzorgen. 

4. De informatieflow tussen de wijkdienst en de diensten bevolking van de drie gemeentes inzake de  

   woonstcontroles zal worden geoptimaliseerd. 

   In de PZ Leuven beschikt men over een App die toelaat om domiciliecontroles op een eenvoudige manier 

   af te werken. ICT-er doet hieromtrent de nodige bevragingen.  

   Een overleg met de bevolkingsdiensten van de gemeenten is aangewezen.  

   Aan de wijkinspecteurs wordt de vereiste opleiding gegeven. 

5. Optimaliseren van de werkdocumenten (templates) ISLP; 

Gelet op de vraag van politieraadslid Leon Ignoul om de wijkinspecteurs kenbaar te maken aan de bevolking; 

Overwegende dat de korpschef zeker de bedoeling heeft om de wijkinspecteurs kenbaar te maken, maar dat er 

gewacht wordt tot we op getalsterkte zijn en de herverdeling van de wijken definitief is (o.a. de wijk Landen 

centrum zal worden opgesplitst; indien de politieraad de in de plaatsstelling van een wijkinspecteur – zie punt 8 

van onderhavige agenda – goedkeurt, zal betrokkene aanvankelijk de wijk Neerwinden worden toebedeeld tot 

aan de werkhervatting van wijkinspecteur Martje Grossen. Nadien zal de nieuw aangeworven wijkinspecteur een 

definitieve wijk worden toegewezen); 

Gehoord de tussenkomst van politieraadslid Jonas Michiels stellende dat goed is om vast te stellen dat er niet 

enkel gezorgd wordt dan de wijkdienst op getalsterkte wordt gebracht, maar dat er tegelijkertijd efficiëntiewinst 

wordt geoogd; 

Na beraadslaging, 

Besluit, met algemeenheid van stemmen, 



Enig artikel. Kennis te nemen van het positief gevolg dat, op een snelle en constructieve manier, werd gegeven 

aan de brief van de wijkinspecteurs van 24 april 2017.  

 

Politieraadslid Gino Debroux vervoegt de vergadering. 

Politieraadslid Gaston Pulinckx verlaat – om dringende redenen – de vergadering. 

 

PUNT 4. JAARVERSLAG 2016 

De politieraad, 

Overwegende dat de korpschef, aan de hand van een powerpointvoorstelling, het jaarverslag 2016 toelicht; 

Overwegende dat deze presentatie aan de politieraadsleden zal worden overgemaakt; 

Gehoord de toelichting van de korpschef en de interpellaties van politieraadsleden: 

- verwijzing naar de website van de PZ LAN: www.lokalepolitie.be/5390 

- personeelsformatie – bezetting op 01 oktober 2017 

 Operationeel kader 

* 1 hoofdcommissaris 

 * 4 commissarissen, waarvan 1 afgedeeld naar VCLP en 1 langdurige ziek waarna mogelijk in NAVAP 

 * 10 hoofdinspecteurs 

 * 43 inspecteurs, waarvan 2 afgedeeld naar SICAD en staatssecretaris; 1 loopbaanonderbreking;  

    1 langdurig ziek waarna mogelijk in NAVAP  

 → de goedgekeurde formatie voorziet in 55 operationele personeelsleden. 

      Per 1 oktober 2017 zullen er 58 operationele personeelsleden op de loonlijst staan, maar slechts 52 

      zijn actief in de PZ LAN - zie afgedeeld personeel en langdurige zieken; (de wedden van de 

      afgedeelde personeelsleden wordt teruggevorderd van de respectieve diensten); 

 → 5 operationele personeelsleden werken in een 4/5-regime 

  

 Administratief en logistiek kader 

 * 5 calog niveau C, waarvan 2 buiten kader (verkeerspreventie en vergunningen) 

 * 7 calog niveau D 

 * 1,5 onderhoudspersoneel en 1 arbeider via stad Landen 

 → de goedgekeurde formatie voorziet 13,8 administratieve en logistiek medewerkers; 

      Per 1 oktober 2017 zullen 13,5 calogs op de loonlijst staan 

 → 5 calogs werken in een 4/5-regime 

 

 Totaal kader  

 Goedgekeurde formatie: 68,8 

 Bezetting op 1 oktober 2017: 71,5 op de loonlijst, maar 65,5 actief in de PZ LAN 

  

 Indien de personeelsleden met loopbaanonderbreking of de langdurig zieken, het werk toch zouden 

 hervatten,  worden de eerste volgende pensioneringen niet vacant verklaard. 

 

- protocollen  

 * protocol onderlinge bijstand tussen PZ’s Tienen-Hoegaarden, LAN, Brabant Wallon Est en  

    Hesbaye-Ouest 

 → De anderstalige ploegen zullen vanzelfsprekend hun bijstand moeten beperken tot assistentie en  

 kunnen in het huidig politiesysteem niet over gaan tot het acteren van klachten en/of verhoren, zelfs  

 indien zij de taal machtig zouden zijn. 

 De dispatchers van Luik of Nijvel en Leuven houden met mekaar contact. 

 De personeelsleden  kunne niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele misverstanden/fouten   

 die voorvloeien uit het taalgebruik (het frans). 

 

- Openbare Orde 

 Er werden 830:45 uur ingezet voor lokale openbare orde en 1.583 uur HYCAP (gehypothekeerde 

 capaciteit). Omgerekend betekent dit een inzet van 1,5 personeelslid. 

- Verkeersongevallen 

 * geen dodelijke verkeersslachtoffers 

 * 63 ongevallen met lichamelijk letsel.  Dit cijfer heeft niet aan hoeveel gekwetsten er betrokken zijn 

    bij het verkeersongeval (zie rubriek 7.6 in het jaarverslag) 

  → de daling in Linter is mogelijk toe te schrijven aan trajectcontrole op de Grote Steenweg. 

 

- bemande snelheidsmetingen 



 * politieraadslid Jonas Michiels merkt op dat de flitsauto steeds volgens hetzelfde stramien wordt  

    opgesteld. De burger weet waar dat de politie zich plaatst en wat de volgende bestemming zal zijn. 

           Uiteraard is de bevolking eveneens op de hoogte van de inplanting van de onbemande camera’s. 

 → de korpschef: in de begroting 2017 zijn middelen opgenomen voor de aankoop van een nieuwe 

      flitsauto. 

                   Het voorstel van de korpschef bestaat erin om bij middel van begrotingswijzing de kredieten 

     de verschuiven en over te gaan naar de aankoop van een digitale snelheidsmeter op pikkel. 

     Dit moet toelaten om de camera op meerdere plaatsen op te stellen (met een flitsauto is dat niet 

     zo evident); hij kan meer verdoken worden geplaatst en de verwerking van de gegevens kan veel 

     vlotter dan bij een analoog toestel.  

     Het samenwerkingsakkoord met de politiezone Tienen-Hoegaarden moet in afwachting mogelijk 

     maken om de flitsauto’s te uit te wisselen. 

      

- onbemande snelheidsmetingen 

 * anno 2016 ligt het aantal gecontroleerde voertuigen en het aantal overtredingen (slecht 0,07%) lager 

    dan in 2015. Dit is toe te schrijven aan het feit dat er ingevolge wegwerkzaamheden en bijhorende 

    omleidingen de camera’s minder werden gebezigd. 

 → 1 camera voor 3 palen (momenteel wordt er meer gebruik gemaakt van de paal ter hoogte van 

      ‘Den Ors’ (in 1 week 200 PV’s) 

 

- alcohol: politieraadslid Jonas Michiels herneemt zijn opmerking, stellende dat de bevolking weet waar  

  de politie zich opstelt en waar dat ze zich vervolgens zullen opstellen. 

  → de politiezone heeft slechts 1 analysetoestel, dit maakt niet eenvoudig om mobiele controles uit te voeren. 

Een overtreder moet, in voorkomend geval, naar het politiebureau overgebracht te worden om de 

ademanalysetest af te nemen. 

 

- zwaar vervoer 

 → politieraadsleden Jonas Michiels en Patrick Poffé delen mee dat een bedrijf uit Oplinter de 

 verkeersborden steevast negeert, om de tonnageheffing te omzeilen. 

 De korpschef wijst erop dat de ANPR-camera’s ook kunnen gebruikt worden in deze materie. 

 

- inbraken 

 * een daling met 44,7% tegenover 2015 

 * momenteel staat de teller op 78. Verrekend zou dit kunnen betekenen dat wij dit jaar met 

    170 feiten zullen worden geconfronteerd, hetgeen ongeveer gelijk kan gesteld worden met de 

    jaren 2013 en 2014. 

 → preventie: -      de politie neemt deel aan de nationale actie ‘1 dag niet’; 

- ANPR-camera’s 

- gerichte patrouilles 

 

- verdovende middelen 

 In- en uitvoer betekent vanuit het buitenland en naar het buitenland ≠ in- en uitvoer vanuit de PZ LAN  

 of naar de PZ LAN 

 

- huidige werkzaamheden 

 * op punt stellen van de ANPR trajectcontrole te Linter en Zoutleeuw 

 * aankoop digitale flitscamera (zie hierboven) 

 * meer snelheidscontroles uitvoeren 

 * aankoop mobiele camera’s ter bestrijding van overlast (indien samenwerking met Tienen, kunnen  

   5 camera’s aangekocht worden voor de prijs van 4) 

 * herplaatsing bestaande camera’s sportcomplex (kunstgrasveld) Landen 

 * Intern PZ LAN: structuur en communicatie – tegen 10 juli 2017 zullen een aantal personeelsleden 

    van bureau switchen om alzo aan te sluiten bij de dienst waar ze voor verantwoordelijk zijn en 

     zo de communicatie onderling te optimaliseren. 

 * versterking wijkwerking (zie punt 3 van onderhavige agenda) 

 * 4 hoofdinspecteurs te kort (formatie 13 – effectief 10, waar van 1 langdurig ziek) 

 * politiegebouw Zoutleeuw – Sint-Truidensesteenweg 1B:  

   voorbereidend gesprekken binnen het politiecollege 

  - de Regie der Gebouwen heeft een schattingsverslag van € 550.000, excl. notariskosten en  

    onteigeningskosten. Naast de eventuele aankoop zijn er de renovatiekosten voor een geraamd 



    bedrag van € 100.000  

                           - alternatieve voorstellen worden onderzocht    

 * de conclusie over de haalbaarheidsfusie PZ’s  LAN en Tienen-Hoegaarden voorleggen aan de  

    politieraad november 2017. De voorbereidingen naar de eventuele fusie brengt voor de politie 

    veel extra werk mee. Tot op heden verlopen de gesprekken op een heel constructieve manier. 

 * Vanaf 01 november 2017 zal de OBP-beurtrol (officier bestuurlijk politie) samen met de politiezone 

    Tienen-Hoegaarden tot stand worden gebracht. 

 

PUNT 5. VARIA 
nihil 

Voor eensluidend afschrift: 

 

 

 

 

 

Ann HOBIN         Marc WIJNANTS 

secretaris          burgemeester/voorzitter 


