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PUNT 1. VRIJWILLIGE SAMENSMELTING VAN DE POLITIEZONE LAN 5390 EN DE POLITIEZONE 

TIENEN-HOEGAARDEN 5392 

De politieraad, 

De gemeenten Tienen, Hoegaarden, Landen, Linter en Zoutleeuw streven in hun actuele beleidsplannen naar een 

veilige en leefbare lokale gemeenschap; 

Eén van de fundamenten hiervoor is het voorzien in een kwaliteitsvolle basispolitiezorg tegen een 

maatschappelijk verantwoorde kostprijs; 

Op basis van een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden, wordt binnen deze context gepleit voor een 

vrijwillige fusie van de politiezones LAN 5390 (Landen, Linter en Zoutleeuw) en Tienen-Hoegaarden 5392; 

De mogelijkheid tot schaalvergroting is een tendens die zowel lokaal als bovenlokaal voordoet; 

Justitie is reeds in die zin hervormd; 

Verschillende lokale politiezones daarenboven bewandelen momenteel het pad van de haalbaarheidsstudie of 

zijn reeds gefusioneerd; 

Om een vrijwillige fusie juridisch mogelijk te maken, werd de wet op de geïntegreerde politie aangepast 

waardoor de gemeente- of politieraden kunnen indienen bij de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie; 

Op 26 oktober 2016 geven de politieraden van de politiezones LAN 5390 en Tienen-Hoegaarden 5392 de 

opdracht om de mogelijkheden voor een vrijwillige fusie van de respectieve politiezones na te gaan; 

Ingevolge de haalbaarheidsstudie met het oog op de fusie van de politiezones LAN 5390 en Tienen-Hoegaarden 

5392 is gebleken dat het haalbaar, doelmatig en doeltreffend zou zijn om de politiezones LAN en Tienen-

Hoegaarden te fusioneren, met het oog op het duurzaam verwezenlijken van een betere basispolitiezorg in de 

bovenvermelde gemeenten.  

Gelet op het eindrapport van de haalbaarheidsstudie; 

Gelet op artikel 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op artikel 91.2 van de wet 07 december 1998, houdende de organisatie van de geïntegreerde politie op 

twee niveaus; 

Gelet op het advies van de zonale veiligheidsraad; 

Overwegende dat uit het eindrapport blijkt dat het haalbaar, doelmatig en doeltreffend is om de politiezones 

LAN 5390 (Landen, Linter en Zoutleeuw) en Tienen-Hoegaarden 5392 te fusioneren; 

Overwegende dat het integreren van de politiezones LAN en Tienen-Hoegaarden volledig congruent is met de 

actuele beleidsvisie, dit zowel op federaal, regionaal, als op lokaal niveau; 

Gelet op de aanwezigheid van arrondissementscommissaris, Mevr. Kaat Boon; 

Gehoord de toelichting van verbindingsambtenaar, Mevr. Kelly Verbist; 



Gehoord politieraadslid Jonas Michiels (Linter) die opmerkt dat de gemeentelijke dotaties opgenomen in de 

haalbaarheidsstudie afwijken van de gemeentelijke dotaties opgenomen in de begroting 2018 (de goedkeuring 

van de begroting 2018 ligt heden eveneens ter stemming voor); de stijgende gemeentelijke dotatie is een 

bekommernis voor de gemeente Linter; 

Overwegende dat de korpschef kan meedelen dat de cijfers in de begroting 2018 de correcte cijfers zijn; de 

haalbaarheidsstudie werd gefinaliseerd alvorens de begrotingscommissie is samengekomen (21 november 2017); 

in de begrotingscommissie werden een aantal bijsturingen doorgevoerd op het voorgelegde ontwerp van 

begroting 2018, waardoor de gemeentelijke bijdragen werden verlaagd; in 2018 dienen er nog toelagen 

uitgekeerd te worden aan twee secretarissen en twee bijzonder rekenplichtigen (één secretaris in de PZ LAN en 

één in de PZ Tienen-Hoegaarden, idem voor de bijzondere rekenplichtigen); na de fusie zal er nog één secretaris 

zijn en één bijzonder rekenplichtige, waardoor de toelagen verminderen; de korpschef heeft een aantal 

voorstellen van de ICT-dienst niet weerhouden; hij ziet opportuniteiten bij de fusie, waardoor er op dat vlak een 

besparing mogelijk is (de integratie niet te na gesproken); 

Overwegende dat politieraadslid Jonas Michiels inzake de openingsuren van de wijkposten te Linter en 

Zoutleeuw zich de bedenking maakt of de slinger nu niet te veel is doorgeslagen (van twee halve dagen/week 

naar alle werkdagen een halve dag); 

Gehoord de korpschef stellende dat hij aan de verwachtingen van de burgemeesters is tegemoetgekomen en naar 

analogie met de openingsuren van de wijkpost te Hoegaarden heeft gehandeld; het onthaal in Landen zal een half 

uur minder open zijn, maar de avonddienst is wel gelijkgesteld met de avonddienst bij de stadsdiensten van 

Landen; uiteraard zal de toestand op termijn geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd worden; 

Gehoord de tussenkomst van politieraadslid Mark Keppens beginnende met een woord van dank aan Mevr. 

Verbits voor het opstellen van het eindrapport; hij is vooral zeer tevreden dat er rekening werd gehouden met de 

verzuchtingen van het personeel; hij merkt dat het personeel sterk werd betrokken om tot een eindresultaat te 

komen; hij ervaart het aanvragen van een fusiebonus als zeer positief; toch is hij gestigmatiseerd over de zin in 

het voorwoord ‘Waar de winst het duidelijkst is voor de PZ LAN…’, wat hij aanvoelt als ‘LAN moet blij zijn dat 

Tienen-Hoegaarden de zone LAN er wil bijnemen’; hij zou het ten zeerste betreuren dat die door het personeel 

van de PZ LAN zodanig zou worden meegenomen; de laatste slide van de presentatie maakt dit echter goed; 

verder benoemt hij het rapport als objectief en vindt hij het normaal dat in de politiezone LAN minder 

taakzuivering is, door het ontoereikend personeelskader; hij wil zich niet minder voelen dan Tienen; de ambities 

om aan netwerkende politie te doen is belangrijk en hij staat achter een innoverende politie; het oprichten van 

een beleidscel is zeer positief; 

Gehoord politieraadslid Johan Cans (Landen) die mevr. Verbist eveneens feliciteert met het duidelijk document; 

hij stelt vast dat bij de fusie alle basisnormen worden gehaald; over de huisvesting vindt hij dat er te vaag wordt 

overgedaan …. het 24/24 uur onthaal zal voorzien worden in Tienen waardoor er een continue celwacht 

aanwezig is, maar de cellen in Tienen voldoen niet aan de normen…; hij kiest voor één centraal gelegen gebouw; 

Gelet op het antwoord van de korpschef, stellende dat de politiewerking het meest optimaal kan gebeuren indien 

alle diensten samen worden gehuisvest; politiewerk onderscheidt zich in grote mate van andere werkvormen 

door de cruciale noodzaak om informatie uit te willen en deze te coödrineren; uiteraard hangt daar een 

kostenplaatje aan vast; door het gebrek aan tijd werd de knoop rond de huisvesting nog niet doorgehakt: het is 

een te belangrijk item dat er in deze fase van het traject niet mag over gestruikeld worden; bij goedkeuring van 

de fusie zal een facilitair management bureau onder de arm worden genomen die ons zullen begeleiden tot het 

nemen van beslissingen; inmiddels heeft de korpschef reeds een simulatie opgevraagd bij Belfius over wat één 

centrale nieuwbouw zou kunnen kosten en wat de weerslag ervan zal zijn in de begroting (inzonderheid op de 

gemeentelijke dotaties) rekening houdende met de verkoop van de bestaande hoofdgebouwen; de korpschef wil 

bij deze duidelijk maken dat als het niet tot een fusie komt er in de politiezone LAN minstens 9 operationele 

personeelsleden moeten bijkomen, om aan de normen te kunnen voldoen en op het steeds groeiend takenpakket 

te kunnen blijven uitvoeren (er wordt gerekend dat een beginnend inspecteur jaarlijks € 65.000 kost); 

Overwegende dat voorzitter Marc Wijnants erop duidt dat er in eerste termijn optimaal gebruik gemaakt moet 

worden van de bestaande infrastructuur; 

Overwegende dat politieraadslid Martine Jacobs (Linter) dankbaar is voor de duidelijke presentatie en vervolgt 

met de zeggen dat zij zich verzoent met het feit dat er nog even vanuit twee locaties wordt gewerkt;  

In antwoord op de vraag van betrokkene naar meer duidelijkheid over de tabel met het aantal wijkinspecteurs in 

VTE’s per gemeente, kan de korpschef meedelen dat de aantallen bekomen worden door interne verschuivingen 

(de huidige centrumploeg in Tienen wordt opgeheven en zal toegevoegd worden aan de wijkdienst); uiteraard 

kan bij deze aantallen geen rekening gehouden worden met langdurige zieken; de fusie maakt evenwel meer 

flexibiliteit mogelijk; 

Overwegende dat politieraadslid Jacobs eveneens vreest dat Linter, als kleine gemeente, nog weinig in de pap zal 

te brokken hebben; 

Hierop antwoordt burgemeester Herbots dat de werking van het politiecollege van LAN uiterst collegiaal 

verloopt en dat hij in het ganse traject naar dit eindrapport toe, waarbij de 5 burgemeesters meermaals hebben 



samengezeten, nooit heeft ervaren dat dit in de toekomst anders zou zijn; anderzijds wordt de veiligheid op een 

hoger niveau getild; 

Voorzitter Marc Wijnants bevestigt de uiterst collegiale omgang tussen de 5 burgemeesters; 

Overwegende dat politieraadslid Gaston Pulinckx (Zoutleeuw) betreurt dat eventuele bedreigingen totaal niet 

zijn opgesomd in het eindrapport en dat er nog onduidelijkheden zijn omtrent de huisvesting, de wijkwerking en 

de financiën; 

Gehoord politieraadslid Gino Debroux (Landen) die mevr. Kelly Verbist en mevr. Kaat Boon dankt om zich 

vervolgens aan te sluiten met de woorden van raadslid Pulinckx, houdende dat de haalbaarheidsstudie op twee 

manieren had kunnen opgevat worden; dat deze de nadrukt legt op het behalen van de opgelegde normen; dat er 

geen alternatieven zijn opgenomen (bv. hoeveel personeelsleden zijn er nodig in de PZ LAN om aan alle normen 

te kunnen voldoen en om het groter wordend takenpakket aan te kunnen); hierop heeft hij in de loop van het 

debat echter een antwoord op gekregen (minimum 9 operationele personeelsleden bij in de PZ LAN); hij 

benadrukt sterk het belang van de burgers die een goede politiewerking en dienstverlening moeten krijgen; 

Gaan over tot de stemming, 

Na beraadslaging, 

Besluit, met algemeenheid van stemmen, 

Artikel 1. De politieraad beslist over te gaan tot een vrijwillige samensmelting van de politiezones LAN 5390 

(Landen, Linter, Zoutleeuw) en Tienen-Hoegaarden 5392. 

Art. 2. De dotatie die elke gemeente toekent aan het lokaal politiekorps van de nieuwe politiezone, mag tijdens 

de twee jaren die volgen op de instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone niet lager zijn dan de 

dotaties die zij toekende aan de begroting van de vorige politiezone waartoe zij behoorde. 

Art. 3. Om de noodzakelijke eenmalige investeringskosten en opstartkosten (o.a. op informaticagebied) te 

dekken zal aan de federale overheid gevraagd worden om een fusiebonus ter beschikking te stellen. 

De politieraden zullen hiervoor een aanvraag indienen bij de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

PUNT 2. VERSLAG VORIGE VERGADERING 

Het verslag van de vergadering van 25 oktober 2017 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

Politieraadsleden Viki Tweepenninckx en Patrick Poffé verlaten de zitting. 

 

Er wordt een kwartier pauze ingelast. 

 

PUNT 3. FINANCIËN: BEGROTING 2018 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding 

van de lokale politie gewijzigd door het Koninklijk besluit van 05 juli 2010; 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988; 

Overwegende dat, op het ogenblik van het opstellen van de begroting 2018, de onderrichtingen nog niet 

voorhanden waren; 

Overwegende dat de verdeelsleutel betreffende de gemeentelijke dotaties als volgt bepaald werd: 52,01% voor 

Landen, 20,72% voor Linter en 27,27% voor Zoutleeuw; 

Gelet op de besprekingen in de begrotingscommissie van 21 november 2017; 

Gehoord politieraadslid Jonas Michiels (Linter), stellende dat de steeds stijgende gemeentelijke dotaties een 

grote bekommernis zijn voor de gemeente Linter, waarop burgemeester Boudewijn Herbots onmiddellijk 

repliceert dat dit eveneens de zorg is van het politiecollege;  

Op voorstel van het politiecollege, 

Na beraadslaging, 

Besluit, met algemeenheid van stemmen 

Artikel 1. De begroting van de politiezone LAN, voor het dienstjaar 2018 wordt goedgekeurd zoals volgt:  

 Gewone dienst Buitengewone dienst 

Ontvangsten eigen dienstjaar 6.249.985,00 776.100,00 

Uitgaven eigen dienstjaar 6.643.627,00 829.440,00 

Saldo eigen dienstjaar - 393.642,00 - 53.340,00 

Saldo vorige dienstjaren 0,00 0,00 

Saldo overboeking  0,00  0,00 

Geraamd resultaat van de begroting 2018 - 393.642,00 - 53.340,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig jaar 403.642,64 95.604,61 

Algemeen resultaat van het jaar 10.000,64 42.264,61 



Art. 2. Het goedkeuringsbesluit zal door uithanging bekend gemaakt worden aan de bevolking. 

Art. 3. De beslissing van de politieraad, mede de voorgeschreven stukken, worden conform de wettelijke en 

reglementaire bepalingen overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 

 

PUNT 4. PERSONEEL: OPENSTELLEN BETREKKING CALOG NIVEAU C – ASSISTENT 

VERKEERSDIENST 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee 

niveaus; 

Gelet op het mammoet besluit; 

Gelet op het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en 

van het administratief en logistiek kader van de lokale politie; 

Gelet op de beslissing van de politieraad van 18 december 2002, houdende goedkeuring van de uitbreiding van 

de formatie van de lokale politie, goedgekeurd bij besluit van de gouverneur van 27 januari 2003; 

Gelet op het politieraadsbesluit van 25 oktober 2017, houdende goedkeuring van de formatiewijziging voor wat 

betreft het administratief en logistiek personeel, t.t.z; één personeelslid toe te voegen voor de Calog-

personeelsleden niveau C (van 3 naar 4) en het aantal Calog-personeelsleden niveau D met één personeelslid te 

verminderen (van 9,8 naar 8,8; 

Gelet op wet van 05 februari 2016 houdende wijzigingen van het strafrecht en de strafvordering en houdende 

diverse bepalingen inzake justitie; 

Gelet op het feit dat aan de leden van het administratief en logistiek kader van het niveau C de hoedanigheid van 

agent van gerechtelijke politie toegekend wordt, welke hen toelaat om processen-verbaal en onmiddellijke 

inningen op te stellen van verkeersinbreuken waarvan de vaststellingen steunen op de materiële bewijsmiddelen 

die door bemande of onbemande automatisch werkende toestellen worden geleverd; 

Gelet op het functieprofiel; 

Gelet op het voorstel tot samenstelling van de selectiecommissie: 

- Hoofdcommissaris Stephan Gilis, korpschef PZ LAN, voorzitter 

- Een officier van een korps van lokale politie 

- Een personeelslid van het administratief en logistiek kader van de lokale politie dat ten minste bekleed 

is met de graad die overeenstemt met de bij mobiliteit te begeven betrekking en die over de 

bekwaamheid beschikt die voor de bij mobiliteit te begeven betrekking vereist zijn; 

- Een secretaris  

Op voorstel van het politiecollege d.d. 21 november 2017 

Na beraadslaging, 

Besluit, met algemeenheid van stemmen, 

Artikel 1. De betrekking van een calogpersoneelslid niveau C – assistent verkeersdienst - vacant te verklaren. 

Art. 2. De selectiecommissie als volgt goed te keuren: 

- Hoofdcommissaris Stephan Gilis, korpschef PZ LAN, voorzitter 

- Een officier van een korps van lokale politie 

- Een personeelslid van het administratief en logistiek kader van de lokale politie dat ten minste bekleed 

is met de graad die overeenstemt met de bij mobiliteit te begeven betrekking en die over de 

bekwaamheid beschikt die voor de bij mobiliteit te begeven betrekking vereist zijn; 

- Een secretaris  

 

PUNT 5. AANKOOP ANONIEM VOERTUIG TEN BEHOEVE VAN DE VERKEERSDIENST VIA HET 

RAAMCONTRACT 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee 

niveaus; 

Gelet op het afschrijvingsplan van de dienstvoertuigen; 

Overwegende dat anno 2017 de flitsauto (Peugeot 206 – anoniem voertuig – datum eerste ingebruikname 09 

februari 2005) dient vervangen te worden; 

Overwegende dat niet langer geopteerd wordt om het flitstoestel in het voertuig in te bouwen, maar wel om een 

afzonderlijk flitstoestel op pikkel aan te kopen; de middelen hiertoe worden voorzien in de begroting 2018; door 

het flitstoestel niet meer in te bouwen in een voertuig, hebben wij het voordeel dat de camera flexibeler en 

discreter kan opgesteld worden en dat het anoniem voertuig voor andere doeleinden kan gebruikt worden;  

Overwegende dat de politiezone voor de aankoop van voertuigen gebruik maakt van het raamcontract van de 

federale politie, omwille van de gunstige prijsvoorwaarden; 

Overwegende dat geopteerd wordt voor een VW Golf Sportvan – raamcontract 2016 R3 010 – Dieteren - om 

volgende redenen: 



- De VW Golf Sportvan biedt de mogelijkheid om een flitscamera te vervoeren in het koffergedeelte 

omwille van het vlakke koffergedeelte vanaf de bumper; 

- Het is een compact vervoermiddel voor wat betreft de afmetingen en toch bezit het voertuig de 

capaciteiten om hoog en ruim plaats te nemen op de bestuurderszetel (rekening houdend met 

wapengordel en handboeien); 

- Door de hogere zitstand heeft men een beter overzicht op de verkeerssituatie; 

- De leden van de verkeersdienst geven de voorkeur aan een voertuig van donkere kleur om reden dat ook 

de flitscamera zwart van kleur is, waardoor de plaatsing van dit toestel op de trekhaak van het voertuig 

minder zou opvallen bij snelheidsmetingen; 

Gelet op de aankoopprijs van het voertuig via raamcontract ten bedrage van € 21.167,15 incl. btw; 

Overwegende dat voor de politieombouw bij drie ombouwers een offerte werd opgevraagd; 

Overwegende dat de ombouw volgende elementen bevat: 

- Inbouwen Astridradio, aangeleverd door de politiezone; 

- Leveren en plaatsen van een sirene 

- Leveren en plaatsen van een bijkomend stroomcircuit voor de politionele toebehoren; 

- Leveren van een blauw LED-daklicht; 

- Leveren en plaatsen van 2 blauwe lichtbakens op de grille of bumper; 

- Leveren en plaatsen van 2 blauwe lichtbakens op zijruiten achteraan; 

- Leveren en plaatsen van 2 blauwe lichtbakens op de voorruit; 

- Leveren en plaatsen van 2 blauwe knipperende LED lichtbakens onder de buiten achteruitkijkspiegels; 

- Leveren en plaatsen van 2 blauwe lichtbaken op achterruit; 

- Leveren en plaatsen van 2 corner leds in de originele koplampen; 

- Leveren en plaatsen van 2 blauwe lichtbaken – op de binnenbekleding van de achterklep; 

- Leveren en plaatsen van een kaartleeslamp; 

- Leveren en plaatsen van een getinte film op de ruiten; 

Gelet op de offerte van de Federale Politie voor een bedrag van € 3.394,78 incl. btw, conform de aanvraag: 

Gelet op de offerte van Terberg Specials voor een bedrag van € 8.565,59, conform de aanvraag; 

Gelet op de offerte van Autographe voor een bedrag van € 8.125,15, conform de aanvraag ; 

Gelet op het voorstel om de ombouw toe te vertrouwen aan de diensten van de Federale Politie, voor een bedrag 

van € 3.394,78 incl. btw 

Overwegende dat de totale prijs, aankoop voertuig en ombouw, € 24.561,93 btw bedraagt; 

Overwegende dat de middelen tot dekking van de uitgaven ingeschreven zijn onder artikelnummer 33012/743-52 

van de buitengewone uitgavenbegroting 2017; 

Overwegende dat de huidige voertuig zal verkocht worden, door middel van het uitbrengen van een bod; 

Op voorstel van het politiecollege d.d. 21 november 2017; 

Na beraadslaging, 

Besluit, met algemeenheid van stemmen, 

Artikel 1. Akkoord te gaan met de aankoop van een anoniem dienstvoertuig ten behoeve van de verkeersdienst, 

ter vervanging van de afgeschreven flitsauto Peugeot 206. 

Art. 2. Akkoord te gaan met de aankoop van een VW Sportvan, via het raamcontract van de federale politie 2016 

R3 010 – Dieteren, voor een bedrag van € 21.167,15 incl btw. 

Art. 3. Akkoord te gaan om de politieombouw te laten uitvoeren door de diensten van de Federale Politie voor de 

weerhouden som van € 3.394,78. 

Art. 3. Het totaalbedrag voor de aankoop van het voertuig VW Sportvan en de ombouw ten bedrage van  

€ 24.561,93 incl. btw, goed te keuren. 

Art. 4. De betaling zal gebeuren na levering en keuring van de opdracht en op voorlegging van een in tweevoud 

opgestelde factuur. 

 

PUNT 6. AANKOOP INFORMATICAMATERIAAL, CONFORM HET AFSCHRIJVINGSPLAN 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee 

niveaus; 

Gelet op het afschrijvingsplan inzake het informaticamateriaal; 

Overwegende dat in het kader van dit afschrijvingsplan volgende toestellen dienen vervangen te worden: 

- 6 schermen 22” 

- 25 computermuizen 

- 25 toetsenborden 

- 6 draadloze computermuizen; 

- 17 Standaard PC’s; 

Overwegende dat alle aankopen kunnen gerealiseerd worden via het raamcontract van eProcurement; 



Overwegende dat het totale bedrag van de uitgaven € 12.082,76 incl. btw is; 

Overwegende dat de nodige middelen tot dekking van de uitgaven voorhanden zijn op artikelnummer 

33010/742-53 van de buitengewone uitgavenbegroting 2017;  

Na beraadslaging, 

Besluit, met algemeenheid van stemmen, 

Artikel 1. Akkoord te gaan met de aankoop van:  

- 6 schermen 22” ten bedrage van € 1.058,07 via het raamcontract toegewezen aan Brechtle nv. Te 3910 

Neerpelt – Heerstraat 73 

- 25 computermuizen ten bedrage van € 108,86 via het raamcontract toegewezen aan Lyreco 

- 25 toetsenborden ten bedrage van 563,86 via het raamcontract toegewezen aan Lyreco 

- 6 draadloze computermuizen ten bedrage van € 275,08 via het raamcontract toegewezen aan Lyreco; 

- 17 Standaard PC’s ten bedrage van € 10.077,45 via het raamcontract toegewezen aan Brechtle nv. 

Art. 2. De betaling zal gebeuren na levering en keuring van de opdracht en op voorlegging van een in tweevoud 

opgestelde factuur. 

 

PUNT 7. AANKOOP MOTORPAKKEN T.B.V. DE MOTORRIJDERS 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee 

niveaus; 

Gelet op de wet van de overheidsopdrachten; 

Overwegende dat binnen de PZ LAN vijf motorrijders zijn; 

Overwegende dat deze motorrijders dringend dienen voorzien te worden van nieuwe winter- en zomerpakken; 

Overwegende dat de huidig uitrusting werd aangekocht in 2006 en inmiddels versleten is; zij laten water door, de 

naden komen los en de ritssluitingen zijn stuk; 

Gelet op het Koninklijk Besluit, houdende dat de motorpakken van de politie van oranjekleur moeten zijn (de 

politiezone LAN beschikt nog over blauwe motorpakken); 

Overwegende dat bij drie leveranciers prijs werd gevraagd met betrekking tot de levering van: 

- 4 wintervesten 

- 4 winterbroeken 

- 5 zomervesten (inspecteur Benny Andries wordt enkel voorzien van een zomervest, omwille van het feit 

dat hij bijna pensioengerechtigd is en zijn overige kledijstukken in en voldoende goede staat zijn om 

deze periode te overbruggen) 

- 4 zomerbroeken 

- 4 regenvesten 

- 4 regenbroeken 

Overwegende dat twee leveranciers een offerte hebben ingediend; 

Overwegende dat Daemen Leathers de meest voordelige offerte heeft ingediend, conform de omschrijving, ten 

bedrage van € 7.326,55 incl. btw; 

Overwegende dat na verder onderzoek gebleken is dat verschillende politiezones voornoemde uitrusting 

aangekocht hebben bij de firma Daemen en dat deze tevreden zijn over de geleverde kwaliteit van de 

motorpakken; 

Overwegende dat de nodige middelen tot dekking van de uitgaven voorhanden zijn op artikelnummer 

33002/124-05 van de gewone uitgavenbegroting 2017; 

Op voorstel van het politiecollege d.d. 17 oktober 2017; 

Na beraadslaging, 

Besluit, met algemeenheid van stemmen, 

Artikel 1.  Akkoord te gaan om de motorrijders van de PZ LAN uit te rusten met nieuwe motorpakken, conform 

het Koninklijk Besluit en als vervanging van de versleten uitrustingsstukken. 

Art. 2. De offerte van Daemen Leathers te aanvaarden voor een bedrag van € 7.326,55 incl. btw, omvattende 

- 4 wintervesten 

- 4 winterbroeken 

- 5 zomervesten 4 zomerbroeken 

- 4 regenvesten 

- 4 regenbroeken 

Art. 3. De betaling zal gebeuren na levering en keuring van de opdracht en op voorlegging van een in tweevoud 

opgestelde factuur 

 

 

PUNT 8. AANKOOP NOODGENERATOR T.B.V. DE NIEUWBOUW  

De politieraad, 



Overwegende dat bij de bouw van het nieuw politiehuis – Populierendreef 2 te 3400 Landen – rekening werd 

gehouden met de aankoop van een noodgenerator; 

Overwegende dat een noodgenerator onze politielocatie dient te voorzien van een minimum aan elektriciteit bij 

een elektriciteitspanne/-uitval, teneinde de werking van o.a. de nodige communicatiemiddelen te vrijwaren in het 

kader van onze dienstverlening; 

Overwegende dat de nodige bekabeling reeds werd voorzien en in de loods al een schakelkast werd geïnstalleerd 

om een noodgenerator aan te sluiten; 

Overwegende dat de noodgenerator achter de loods dient geïnstalleerd te worden op een betonnen sokkel en via 

een nog aan te brengen bekabeling aangesloten dient te worden in de bedoelde schakelkast van waaruit de 

bekabeling vertrekt naar de nieuwbouw; 

Overwegende dat bij drie leveranciers een prijsofferte werd aangevraagd voor de levering en plaatsing van een 

noodgenerator; 

Gelet op de offerte van Elektro Berings bvba (installateur elektriciteit nieuwbouw) voor een bedrag van  

€ 47.677,39 incl. btw; 

Gelet op de offerte van Saels Electro bvba (voormalig werknemer van Elektro Berings ten tijde van de 

elektriciteitswerken in de nieuwbouw) voor een bedrag van € 44.936,31 incl. btw; 

Gelet op de offerte van VDH Elektriciteitswerken voor een bedrag van € 46.979,46 incl. btw; 

Gelet op het voorstel op de opdracht toe te wijzen aan bvba Saels Electro – Rummenseweg 133 te 3540 Herk-de-

Stad, voor een bedrag van € 44.936,31 incl. btw; 

Overwegende dat de nodige middelen tot dekking van de uitgaven voorhanden zijn op artikelnummer 

33006/724-60; 

Op voorstel van het politiecollege d.d. 21 november 2017; 

Na beraadslaging, 

Besluit, met algemeenheid van stemmen, 

Artikel 1. De levering en plaatsing van een noodgenerator door bvba Electro Saels – Rummenseweg 133 te 3540 

Herk-de-Stad, voor een bedrag van € 44.936,31 goed te keuren. 

Art. 2. De betaling zal gebeuren na levering en keuring van de opdracht en op voorlegging van een in tweevoud 

opgestelde factuur 

 

PUNT 9. VARIA 
nihil 

Voor eensluidend afschrift : 

 

 

 

 

 

Ann HOBIN        Marc WIJNANTS  

secretaris        burgemeester/voorzitter  


