
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE 

POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW 

 

ZITTING VAN: 21 februari 2018 om 19.30 uur 

 
Tegenwoordig: Iris Vander Schelde burgemeester-voorzitter; 
Boudewijn Herbots en Marc Wijnants 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: de politieraadsleden Gaston Pulinckx en Gino Debroux 
Afwezig: de politieraadsleden Kris Colsoul, Josseline Pansaerts en Wilfiried Roosen. 
AGENDA 

OPENBARE ZITTING 
1. Verslag vorige vergadering 
2. Financiën: Begrotingswijziging 2017/1 – goedkeuring – kennisgeving 
3. Financiën: Begroting 2018 – goedkeuring - kennisgeving 
4. Personeel: Openstellen betrekking inspecteur 
5. Aankoop digitale flitscamera 
6. Aankoop functievoertuig ten behoeve van de korpschef - via het raamcontract 
7. Aankoop handelspand ‘Aen den Hoorn’ te Zoutleeuw voor huisvesting van de wijkdienst 
8. Varia 

 
PUNT 1. VERSLAG VORIGE VERGADERING 
Het verslag van de vergadering van 07 december 2017 wordt goedgekeurd. 
 
PUNT 2. FINANCIËN: BEGROTINGSWIJZIGING 2017/1 – GOEDKEURING – KENNISGEVING 
De politieraad neemt kennis van het eensluidend verklaard afschrift van het besluit van de Afdeling Federale 
Overheid/Algemene Zaken van 06 december 2017 waarbij de begrotingswijziging nr. 1 (gewone 
dienst/buitengewone dienst)/2017 van de politiezone LAN wordt goedgekeurd. 
 
PUNT 3. FINANCIËN: BEGROTING 2018 – GOEDKEURING - KENNISGEVING 
De politieraad neemt kennis van het eensluidend verklaard afschrift van het besluit van de Afdeling Federale 
Overheid/Algemene Zaken van 18 januari 2018 waarbij de begroting 2018 van de politiezone LAN wordt 
goedgekeurd, zij het met de erin vermelde opmerking, zijnde dat bij de eerstvolgende begrotingswijziging de 
bedragen van de federale toelagen in overeenstemming te brengen met de bedragen toegekend voor het 
begrotingsjaar 2018. 
 
PUNT 4. PERSONEEL: OPENSTELLEN BETREKKING TWEE INSPECTEURS - INTERVENTIEDIENST 
De politieraad, 
Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee 
niveaus; 
Gelet op het mammoetbesluit; 
Gelet op het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en 
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 koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 
van het personeel van de politiedienst; 
Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002, betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de 
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in 
de politiezones; 
Gelet op de mobiliteitsaanvraag van inspecteur xxxx, lid van de interventiedienst; 
Overwegende dat hij geslaagd is in de selectieproef en mobiliteit zal maken naar de Luchtvaartpolitie Brussel-
Nationaal op 01 mei 2018; 
Gelet op de mobiliteitsaanvraag van inspecteur xxx, lid van de interventiedienst; 
Overwegende dat hij geslaagd is in de selectieproef en mobiliteit zal maken naar het CIC Hasselt op 01 mei 
2018; 
Overwegende dat er bijgevolg twee betrekkingen te begeven zijn voor inspecteurs bij de interventiedienst; 



Gelet op de beslissing van de politieraad van 25 oktober 2017 waarbij één betrekking voor inspecteur ten 
behoeve van de interventiedienst werd opengesteld (als vervanger van inspecteur xxxx die op 01 januari 2018 
mobiliteit heeft gemaakt); 
Overwegende dat er naar aanleiding van deze oproep (in de mobiliteitscyclus 2017-05) twee kandidaturen 
werden ingediend en dat beide kandidaten door de selectiecommissie van 22 januari 2018 geschikt werden 
bevonden; 
Gelet op het voorstel om te putten uit de wervingsreserve van de mobiliteitscyclus 2017-05 ter vervanging van 
één van de vrijgekomen hogergenoemde functies van inspecteur bij de interventiedienst; 
Gelet op het voorstel van het politiecollege om de tweede te begeven betrekking van inspecteur ten behoeve van 
de interventiedienst open te stellen bij de eerstvolgende mobiliteitscyclus; 
Gelet op het voorstel tot samenstelling van de selectiecommissie: 

- Hoofdcommissaris Stephan Gilis, korpschef PZ LAN/voorzitter 
- Commissaris PZ LAN 
- Inspecteur PZ LAN 
- Secretaris van de selectiecommissie 

Na beraadslaging, 
Besluit, met algemeenheid van stemmen, 
Artikel 1. Twee betrekkingen van inspecteur ten behoeve van de interventiedienst vacant te verklaren. 
Art. 2. Voor de invulling van één betrekking van inspecteur bij de interventiedienst te putten uit de 
wervingsreserve van de mobiliteitscyclus 2017-05. 
Art. 3. Een tweede betrekking van inspecteur bij de interventiedienst te laten publiceren bij de eerstvolgende 
mobiliteitsronde.  
Art. 4. De samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren. 
 
PUNT 5. AANKOOP DIGITALE FLITSCAMERA 
De politieraad, 
Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee 
niveaus; 
Overwegende dat volgens het afschrijvingsplan van de voertuigen de Peugeot 206, zijnde de flitsauto, anno 2015 
diende vervangen te worden (om financiële redenen en omwille van het feit dat het voertuig nog in goede staat 
verkeerde werd de vervanging uitgesteld tot in 2017); 
Overwegende dat er anno 2017 beslist werd om niet meer over te gaan tot de aankoop van een voertuig met een 
vaste flitsinstallatie, maar over te gaan tot de aankoop van een mobiele flitsinstallatie; 
Gelet op de beslissing van de politieraad van 07 december 2017, houdende goedkeuring betreffende de aankoop 
van een anoniem dienstvoertuig VW Sportvan ten behoeve van de verkeersdienst, ter vervanging van de 
afgeschreven flitsauto Peugeot 206; 
Overwegende dat er heden dient overgegaan te worden tot de aankoop van een mobiele digitale flitsinstallatie; 
Ondertussen werd door stad Zoutleeuw in eigen regie een digitale flitscamera met bijhorende flitspalen 
aangekocht.  De levering van deze flitscamera is een feit.  Deze camera werd door de stad Zoutleeuw aangekocht 
maar de gebruiker van het toestel is de politiezone LAN.  De leden van de verkeersdienst werden inmiddels 
opgeleid om met dit toestel te werken.  
Overwegende dat de aankoop van Stad Zoutleeuw een duidelijke impact heeft op de aankoop van flitscamera 
van de PZ LAN. 
Overwegende dat de politie opteert om dezelfde flitscamera aan te kopen als deze welke aangekocht werd door 
Stad Zoutleeuw en wel om volgende redenen: 

- Eenvormige werking, zowel qua toestel als qua software 
- Aankoop van hetzelfde toestel bespaart PZ LAN capaciteit en kosten qua opleiding m.b.t. tot de 

werking van het toestel, daar onze personeelsleden deze opleiding reeds gevolgd hebben m.b.t. het 
gebruik van het toestel aangekocht door Stad Zoutleeuw  

- Onnodig randapparatuur (toebehoren) aan te kopen, daar deze reeds aangekocht werd door Stad 
Zoutleeuw en ter beschikking staat van de PZ LAN 

- Er is slechts één invoerder in België welke dit merk en type van flitscamera te koop aanbiedt 
- Uit financieel oogpunt – het zuinigheidsprincipe hanterend - brengen wij ter kennis dat wij omwille van 

hogervermelde argumentatie een prijsvermindering konden bekomen van om en bij de € 10.000 (incl. 
BTW) waaronder : 
- overnameprijs voor het huidige analoge flitstoestel van PZ LAN: € 1.650,00  om reden dat dit 
verouderde toestel van hetzelfde merk is; 
- wij een fikse korting krijgen indien PZ LAN hetzelfde toestel zou aankopen als Stad Zoutleeuw, daar 
de verkoper dit beschouwt als een koppelverkoop. 



- geen aankoop van randapparatuur (reeds aangekocht door Stad Zoutleeuw) de PZ LAN een financiële 
besparing oplevert van € 4.377,33. 

Overwegende dat het aangewezen is dat beide camera’s, de reeds aangekochte camera van Stad Zoutleeuw en de 
nog aan te kopen flitscamera van onze politiezone, over dezelfde eigenschappen beschikken.  Hierdoor dienen de 
gebruikers geen bijkomende opleiding te volgen en kunnen ze werken met eenvormige bediening van hetzelfde 
toestel en de bijhorende software.  Dit heeft als voordeel dat er productiever kan gewerkt worden.  Aangezien de 
Stad Zoutleeuw een flitscamera aankocht met het volledig pakket van toebehoren zoals, batterij, statief, 
bekabeling, laptop, ed. én de politie als gebruiker over deze toebehoren kunnen beschikken, kan de politiezone 
het toestel aankopen zonder deze toebehoren. 
Om de hoger aangehaalde redenen en conclusie kon slechts één firma gecontacteerd worden, zijnde; 
POLIS-Service BVBA, Achterstenhoek 26 – 2275 Lille 
Betrokken firma kan een digitale flitscamera van het merk GATSO T-series, type RT4 aanbieden voor de prijs 
van € 29.870,17 excl. btw; 
Het aantal flitsuren zal niet verhoogd worden door de aankoop van de mobiele digitale flitscamera. 
De personeelsleden die voorheen het flitsvoertuig bedienden, zullen nu de digitale flitscamera bedienen. 
Het toestel kan niet onbeheerd achter gelaten worden. 
Het moet evenwel duidelijk gesteld worden dat het aantal flitsuren reeds werd verhoogd onder impuls van 
korpschef Stephan Gilis. 
De mobiele digitale flitscamera betekent een meerwaarde omdat het op plaatsen kan opgesteld worden die met 
de flitsauto nooit konden aangedaan worden (omdat het voertuig er niet kan geparkeerd worden). 
De mobiele digitale flitscamera kan opgesteld worden in de zone 30. 
Anderzijds is de verwerking van de gegevens minder arbeidsintensief dan voor de huidige analoge camera. 
Indien de hoeveelheid aan PV’s niet kan verwerkt worden in eigen regie, bestaat de mogelijkheid om een 
overeenkomst aan te gaan met het gewestelijk afwerkingscentrum. 
Overwegende dat de nodige middelen tot dekking van de uitgaven voorzien zijn op artikel 33013/744-51 van de 
buitengewone uitgavenbegroting 2018. 
Op voorstel van het politiecollege d.d. 30 januari 2018; 
Na beraadslaging, 
Besluit, met algemeenheid van stemmen, 
Artikel 1. De aankoop en levering van een digitale flitscamera van het merk GATSO T-series, type RT4 bij de 
bvba POLIS-Service, Achterstenhoek 26 – 2275 Lille voor de totale prijs van € 36.142,90 incl. btw 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 6. AANKOOP FUNCTIEVOERTUIG TEN BEHOEVE VAN DE KORPSCHEF - 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 artikel XI.IV.69 van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtpositie van het 
personeel van de politiediensten; 
Gelet op artikel XI.39.5° van het Ministerieel Besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige 
bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2011 regeling van de rechtpositie van het personeel van de 
politiediensten; 
Gelet op de beslissing van het politiecollege d.d. 11 december 2017, waarbij zij akkoord gaan met de aankoop 
van een anoniem functievoertuig, dat ter beschikking zal staan van korpschef Stephan Gilis en dat door de 
korpschef wordt gebruikt voor individuele verplaatsingen woon-werkverkeer en voor privé-verplaatsingen; 
Overwegende dat de nodige administratieve formaliteiten zullen worden vervuld met betrekking tot de voordelen 
van alle aard via het SS-GPI; 
Overwegende dat het kunnen beschikken over een functievoertuig door de korpschef onmiskenbaar zal bijdragen 
tot de onmiddellijke beschikbaarheid van de korpschef; 
Overwegende dat ingeval van noodzaak het voertuig eveneens wordt ingezet bij opdrachten van begeleiding van 
het transport van aangehouden personen, overbrenging van minderjarigen, opdrachten van sociale aard, waarbij 
de anonimiteit een grote rol speelt en bijzondere recherche opdrachten; 
Overwegende dat de voorkeur van de korpschef uitgaat naar een middenklasse stationwagen – All Road, welk 
ook voor administratieve en gerechtelijke opdrachten kan gebruikt worden; 
Gelet op het raamcontract van de federale politie nummer R3 010F&N; 
Overwegende dat gekozen wordt voor een Volkswagen Passat Variant Alltrack; 
Overwegende dat de kostprijs van het voertuig (zonder ombouw) € 36.346,03 incl. btw bedraagt; 



Gelet op de offerte van de Federale Politie – Dienst PLIF-CSD Limburg, ten bedrage van € 2.207,07 incl. btw, 
met betrekking tot de beperkte politieombouw; 
Overwegende dat de korpschef een aantal opties wenst toe te voegen, die hij ten persoonlijke titel voor zijn 
rekening wenst te nemen; 
Overwegende dat voor deze opties een afzonderlijke factuur kan opgesteld worden op naam van de korpschef; 
Gelet op de totaalprijs incl. btw, Aankoop voertuig: €  36.346,03 

                                          Ombouw voertuig: €   2.207,07 (mits lichte prijsafwijking) 
                                                                           Totaal: € 38.553,10 
waarvan het aandeel van de korpschef € 3.027,00 incl. btw bedraagt, voor de gekozen opties; 
Overwegende dat het aandeel voor de PZ LAN bijgevolg € 35.526,10 incl. btw bedraagt; 
Overwegende dat de nodige middelen tot dekking van de uitgaven voorzien zijn in de buitengewone begroting 
2018 onder artikelnummer 33001/743-52; 
Overwegende dat de korpschef van de PZ Tienen-Hoegaarden geen gebruik heeft gemaakt van de opportuniteit 
om te beschikken over een functievoertuig; 
Overwegende dat voormalig korpschef van de PZ LAN Luc Costermans wel een functievoertuig ter beschikking 
heeft gekregen, en dat dit na afschrijving verkocht werd; 
Gehoord raadslid Frank Stevens die voorstelt dat ook de gekozen opties voor rekening van de politiezone 
worden genomen, gezien de totale uitgaven binnen het begrote bedrag vallen; 
Gehoord de repliek van de korpschef stellende dat hij de door hem gekozen opties (zoals een panoramisch dak, 
een achteruitrijcamera) wel degelijk voor eigen rekening wenst te nemen en dat het begrote bedrag niet 
noodzakelijk helemaal moet opgesoupeerd worden; 
Overwegende dat ervan uit gegaan wordt dat het voertuig na 9 jaar zal afgeschreven worden; 
Stellende dat korpschef Stephan Gilis niet zal aangesteld worden als korpschef van de nieuwe fusiezone, kan er 
op dat ogenblik nog steeds een regeling getroffen worden, zodat hij de door hem betaalde opties kan 
terugvorderen van de nieuwe politiezone; 
Op voorstel van het politiecollege d.d. 30 januari 2018; 
Na beraadslaging, 
Besluit, met algemeenheid van stemmen, 
Artikel 1. De aankoop van een functievoertuig ten behoeve van de korpschef goed te keuren. 
Art. 2. De aankoop gebeurt via het federale raamcontract. 
Art. 3. De aankoop van een Volkswagen Passat Variant Alltrack goed te keuren. 
Art. 4. Het aandeel voor de PZ LAN in de aankoop van het functievoertuig voor de korpschef voor een bedrag 
van € 35.526,10 incl. btw wordt goedgekeurd. 
Art. 5. De beperkte politieombouw toe te vertrouwen aan de Federale Politie – dienst PLIF-CSD Limburg voor 
een bedrag van € 2.207,07 incl. btw en voor rekening van de PZ LAN te nemen. 
Art. 6. De factuur betreffende de door korpschef Stephan Gilis gekozen opties voor de som van € 3.027,00 zal 
opgesteld worden op naam en adres van de korpschef. 
Art. 7. De betaling zal geschieden na levering en keuring van de opdracht en op voorlegging van een in 
tweevoud opgestelde factuur. 
Art. 8.  De nodige administratieve formaliteiten zullen worden vervuld met betrekking tot de voordelen van alle 
aard via het SS-GPI. 
 
PUNT 7. AANKOOP HANDELSPAND ‘AEN DEN HOORN’ TE ZOUTLEEUW VOOR HUISVESTING 
VAN DE WIJKDIENST 
De politieraad, 
Overwegende dat het wijkkantoor te Zoutleeuw is gehuisvest in het cohabitatiegebouw gelegen aan de Sint-
Truidensesteenweg 1b te 3440 Zoutleeuw; 
Overwegende dat de Regie der Gebouwen voor 68% eigenaar is van het gebouw en de stad Zoutleeuw voor de 
overige 32%; 
Overwegende dat de Regie der Gebouwen reeds geruime tijd aandringt op de verkoop van het gebouw; 
Overwegende dat de verkoopprijs € 550.000 excl. 4,5% onteigeningskosten, wederbeleggingsvergoeding en 
notariskosten bedraagt (100% van het gebouw), waardoor het geraamde bedrag van de aankoop wordt gebracht 
op € 586.245; 
Overwegende dat er aanpassings- en verfraaiingswerken vereist zijn; 
Overwegende dat de opportuniteit zich aanbiedt om een handelspand gelegen Aen den Hoorn te 3440 Zoutleeuw 
aan te kopen; 
Overwegende dat na onderhandelingen een uitzonderlijke commerciële geste van 5% werd toegestaan en de 
verkoopprijs op € 260.000 werd gebracht, die omvat eveneens de btw en registratiekosten, enkel voor het pand 
(de twee bijhorende parkeerplaatsen zijn niet van nut voor de politiediensten); 



Overwegende dat de nodige middelen tot dekking van de uitgaven voorzien zijn in de buitengewone 
uitgavenbegroting 2018 onder artikelnummer 33001/712-60; 
Overwegende dat het goed volledig dient ingericht te worden en dat de nodige middelen tot dekking van deze 
uitgaven werden voorzien in de buitengewone uitgavenbegroting 2018 onder artikelnummer 33001/724-60; 
Overwegende dat de politie kan beschikken over 4 parkeerplaatsen op de parking van het nieuw administratief 
gebouw van de stad Zoutleeuw, waardoor de politie de bij het pand horende parkeerplaatsen niet nodig heeft; 
Overwegende dat het de bedoeling is dat de 4 voornoemde parkeerplaatsen zullen afgesloten worden; 
Gehoord raadslid Jonas Michiels die tegen zal stemmen, omwille van het feit dat voor het wijkkantoor te Linter 
geen huur wordt betaald; 
Gehoord burgemeester Wijnants die meedeelt dat de oorzaak van het vochtprobleem in de kantoren te Linter is 
gevonden en dat aan het politiecollege zal voorgesteld worden dat de opknapwerken ten laste van de politiezone 
zullen genomen worden. 
Gehoord raadslid Martine Jacobs nadrukkelijk verzoekend dat het wijkkantoor van Linter behouden blijft; 
Na beraadslaging, 
Besluit, met 13 stemmen voor, 1 onthouding van raadslid Martine Jacobs en 1 tegen van raadslid Jonas Michiels; 
Artikel 1. Het handelspand Aen den Hoorn 9 bus 2 (kadastraal Zoutleeuw 1° afdeling Sectie C) met een 
oppervlakte van 200 m² aan te kopen voor huisvesting van het wijkkantoor van Zoutleeuw. 
Art. 2. De totale kostprijs ten bedrage van € 260.000 incl. btw en registratiekosten wordt goedgekeurd. 
Art. 3. Aan het politiecollege de opdracht te geven om zo snel als mogelijk het compromis te ondertekenen bij 
het Immokantoor Robijns te Zoutleeuw. 
Art. 4. Een dossier samen te stellen betreffende de inrichting van het pand volgens het normenboek van de 
politie. 
 
PUNT 8. VARIA 
nihil 

Voor eensluidend afschrift: 
 
 
 
 
 
 
 

Ann HOBIN                    Iris VANDER SCHELDE 
secretaris                    burgemeester/voorzitter  


