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15. Jaarverslag 2017 
 
EEDAFLEGGING POLITIERAADSLID 
De politieraad, 
Gelet op de e-mail van mevrouw Josseline Pansaerts van 18 mei 2018, gericht aan het stadsbestuur van Landen, 
waarin zij meedeelt dat zij haar mandaat als politieraadslid neerlegt met onmiddellijke ingang; 
Overwegende dat er moet voorzien worden in een opvolging voor het mandaat van betrokkene; 
Overwegende dat de heer Marc Richelle, bij gemeenteraadsbesluit van 02 januari 2013, werd verkozen als eerste 
opvolger van rechtswege; 
Gelet op de e-mail van 18 mei 2018 van de heer Marc Richelle waarbij hij laat weten dat hij zijn mandaat als lid 
van de politieraad niet zal opnemen in opvolging van mevrouw Josseline Pansaerts, ontslagnemend; 
Overwegende dat mevrouw Lore Fourie, verkozen als tweede opvolger van rechtswege, bijgevolg in aanmerking 
komt voor opvolging van mevrouw Josseline Pansaerts als lid van de politieraad; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de stad Landen van 31 mei 2018; 
Overwegende dat de mevrouw Lore Fourie uitgenodigd wordt om in handen van de voorzitter, ter uitvoering van 
artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831, de eed af te leggen; 
Besluit; 
Artikel 1. Er wordt akte genomen van de eedaflegging als lid van de politieraad van mevrouw Lore Fourie. 
Art. 2. Na deze eedaflegging wordt mevrouw Lore Fourie als werkend lid aangesteld in haar functie. 
Art. 3. Van het vervullen van deze formaliteiten wordt een afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt 
 
PUNT 1. VERSLAG VORIGE VERGADERING 
Het verslag van de vergadering van 21 februari 2018 wordt goedgekeurd. 



 
PUNT 2. FINANCIËN: BEGROTINGSWIJZIGING 2018/1 
De politieraad,  
Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee 
niveaus, inzonderheid artikel 248; 
Gelet op het koninklijk besluit van 05 september 2011 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van 
de lokale politie; 
Gelet op het ontwerp van de begrotingswijziging 2018-1 van de gewone en de buitengewone dienst; 
Gelet op de toelichting bij de begrotingswijziging 2018-1: 

De begrotingswijzing 1 van 2018, situeert zich aan ontvangstenzijde gewone dienst op volgende 
artikelen: 
- 330/465-02: Federale Sociale Toelage 1: wordt verhoogd met € 1.277 - nieuwe bedrag € 357.557 

                       In de begroting werd € 356.280 ingeschreven 
 
- 330/465-48: Bijkomende federale toelage (aanvaardbare meerkost): wordt verhoogd met € 1.448 
          - nieuw bedrag € 98.011 

          In de begroting werd € 96.563 ingeschreven. 
 
- 3300/465-48: Federale Basistoelage: wordt verhoogd met € 31.155 – nieuw bedrag € 1.521.526 

            In de begroting werd € 1.490.371 
De bedragen van de federale toelagen worden hierbij in overeenstemming gebracht met de bedragen toegekend 
voor het begrotingsjaar 2018, en generen een totale meer inkomst van € 33.880.  
(bij de opmaak van de begroting 2018 konden wij nog niet beschikken over de bedragen van de federale toelagen 
2018). 
In de buitengewone uitgaven worden volgende wijzigingen doorgevoerd: 
- 33001/712-60: Politiehuis: aankoop gebouw: + € 10.000 
                           Bij de opmaak van de begroting werd geen rekening gehouden met de betaling van de  
                           notariskosten en eventuele af te leveren hypothecaire attesten, betreffende de aankoop van een  
              handelspand ‘Aen den Hoorn’. 
- 33001/724-60: Politiegebouwen – Buitengewoon onderhoud: + € 30.000 

             Bij de opmaak van de begroting werd geen rekening gehouden met de studie- en ontwerpkosten  
             met betrekking tot de inrichting van het wijkkantoor te Zoutleeuw.  
             De wijziging houdt eveneens rekening met het plaatsen van panelen en poorten aan de  
             parkeerplaatsen voor de wijkvoertuigen. Deze kosten werden niet opgenomen in de  
             oorspronkelijk begroting. 

De begrotingswijziging houdt geen wijzing van de gemeentelijke toelagen in.  
Op voorstel van het politiecollege van 05 juni 2018; 
Na beraadslaging, 
Besluit, met algemeenheid van stemmen 
Enig artikel.  De politieraad geeft de goedkeuring van de begrotingswijziging 2018/1 - dienstjaar 2018 van de 
gewone dienst, volgens ontwerp zoals volgt:   
 Volgens de oorspronkelijke 

begroting of de vorige 
wijziging 

Verhoging 
+ 

Verlaging 
- 

Na de voorgestelde 
wijziging 

 
Alg. resultaat 
begrotingsrekening 2016 
Resultaat 
begrotingsrekening 2017 
(geraamd/definitief) 
 

 
288.560,87 

 
115.081,77 

 
 0,00 

 
0,00 

 
 0,00 

 
0,00 

 
288.560,87 

 
115.081,77 

 
Alg. resultaat 
begrotingsrekening 2017 
(geraamd/definitief) 
 

 
403.642,64 

 
0,00 

 
0,00 

 
403.642,64 

Begrotingswijziging 
2018 
 
Ontvangsten van het 
eigen dienstjaar 
Uitgaven van het eigen 

 
 
 

6.249.985,00 
 

6.643.627,00 

 
 
 

33.880,00 
 

550,00 

 
 
 

0,00 
 

0,00 

 
 
 

6.283.865,00 
 

6.644.177,00 



dienstjaar 
 
Ontvangsten vorige jaren 
Uitgaven vorige jaren 
 
Ontvangsten 
overboekingen 
Uitgaven overboekingen 
 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
Geraamd resultaat van de 
begroting 2018 
 

 
- 393.642,00 

 
33.330,00 

 
0,00 

 
- 360.312,00 

     Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018                                 43.330,64       
  en buitengewone dienst, volgens ontwerp zoals volgt:  
 Volgens de 

oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

Verhoging 
+ 

Verlaging 
- 

Na de voorgestelde 
wijziging 

 
Alg. resultaat begrotingsrekening 2016 
Resultaat begrotingsrekening 2017 
 

 
101.604,61 
- 6.000,00 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
101.604,61 
- 6.000,00 

 
Alg. resultaat begrotingsrekening 2017 
 

 
95.604,61 

 
0,00 

 
0,00 

 
95.604,61 

Begrotingswijziging 2018 
Ontvangsten van het eigen dienstjaar 
Uitgaven van het eigen dienstjaar 
 
Ontvangsten vorige jaren 
Uitgaven vorige jaren 
 
Ontvangsten overboekingen 
Uitgaven overboekingen 
 

 
776.100,00 
829.440,00 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
40.000,00 
40.000,00 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
816.100,00 
869.440,00 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
Geraamd resultaat van de begroting 
2018 
 

 
- 53.340,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
- 53.340,00 

    Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018                                    42.264,61. 
 
PUNT 3. PERSONEEL; OPENSTELLEN TWEE BETREKKINGEN INSPECTEUR/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; 
(1) Gelet op de aanvraag van inspecteur Marc Borghs – centraal onthaal – om met ingang van 01 november 2018 
te genieten van NAVAP (non-activiteit voorafgaand aan het pensioen); 
Gelet op het koninklijk besluit van 09 november 2015 houdende bepalingen inzake het eindeloopbaanregime 
voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie en de ministeriële omzendbrief GPI 
85 van 22 februari 2016 betreffende het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader 
van de geïntegreerde politie; 



Overwegende dat het koninklijk besluit toelaat dat het politiekorps dit personeelslid mag vervangen én dat de 
politiezones kunnen beroep doen op een subsidie voor de personeelsleden die voldoen aan de voorwaarden 
ongeacht of het personeelslid al dan niet van dit stelsel gebruik maakt; 
Overwegende dat inspecteur Borghs reeds in zijn functie – inspecteur centraal onthaal – werd vervangen; 
Overwegende dat de goedgekeurde personeelsformatie in 39 inspecteur voorziet; 
Overwegende dat er op de loonlijst van de PZ LAN momenteel 44 inspecteurs staan; 
Overwegende dat dit betekent dat er 5 inspecteurs in bovental zijn; 
Overwegende echter dat een aantal inspecteurs niet inzetbaar zijn, meer bepaald: 

- 2 inspecteurs zijn gedetacheerd en hun loon integraal wordt teruggevorderd; 
- 1 inspecteur in volledige loopbaanonderbreking is en dat de PZ LAN bijgevolg geen loon betaalt; 
- 6 inspecteurs in het stelsel van 4/5 werken; 
- 2 inspecteurs reeds langdurig afwezig zijn wegens ziekte; 

Gelet op het verzoek van de korpschef, ingewilligd door het politiecollege in zitting van 08 mei 2018, om een 
betrekking van inspecteur bij de interventiedienst vacant te laten verklaren, ingevolge de hogergenoemde 
onbeschikbaarheden; 
Gelet op het feit dat een dergelijke beslissing geen onmiddellijk impact heeft op de begroting; 
Overwegende dat, eens de fusie met de politiezone Tienen-Hoegaarden officieel van kracht is, er naar de 
getalsterkte van de door de nieuwe politieraad goed te keuren personeelsformatie zal gewerkt worden, door 
personeelsleden die met pensioen gaan niet te laten vervangen, waardoor het aantal personeelsleden in bovental  
kunnen afgebouwd worden naar de getalsterkte van de goedgekeurde personeelsformatie; 
(2) Overwegende dat inspecteur Michaël Klawitter, lid van de interventiedienst, per 01 september 2018 
mobiliteit zal maken naar Politie Limburg Regio Hoofdstad; 
Overwegende dat er bijgevolg nog een betrekking te begeven is voor inspecteur bij de interventiedienst; 
Gelet op het voorstel van het politiecollege om de twee te begeven betrekkingen 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 
- Hoofdinspecteur 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. De samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren 
 
PUNT 4. INTERLEUVEN: STATUTENWIJZIGING: NIEUWE VENNOTEN POLITIEZONES EN 
HULPVERLENINGSZONE 
De politieraad, 
Gelet op de wijziging van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking (DIS) zoals goedgekeurd door het 
Vlaams Parlement op datum van 27 april 2016; 
Overwegende dat deze wijziging is ingegeven door een streven naar synergiewinsten en artikel 10 van het DIS 
voortaan voorziet in de mogelijke toetreding van politiezones en hulpverleningszones in een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid; 
Overwegende dat de raad van bestuur van Interleuven in zitting van 08 november 2017 heeft beslist om de 
statuten van Interleuven aan te passen waarbij de mogelijkheid wordt voorzien tot toetreding van de politiezones 
van het arrondissement Leuven en de hulpverleningszone Oost-Vlaams-Brabant; 
Overwegende dat de meerderheid van de gemeenteraden reeds hun goedkeuring aan de voorgestelde 
statutenwijziging hebben gegeven; 
Overwegende dat de voorgestelde statutenwijziging wordt voorgelegd ter goedkeuring op de buitengewone 
algemene vergadering van 23 mei 2018; 
Overwegende dat aan de toetredende politiezones en de hulpverleningszone elk één volledig te volstorten 
aandeel van reeks D zal worden toegekend met een nominale waarde van € 14,16 per aandeel; 
Op voorstel van het politiecollege van 13 maart 2018; 
Gehoord politieraadslid Mark Keppens die zich zal onthouden bij de stemmen, omwille van het feit dat 
betrokkene stelt dat er niet zomaar mag vanuit gegaan worden dat Interleuven de laagst mogelijke kosten 
aanrekent en dat in voorkomend geval een marktonderzoek moet gegaan worden om de prijzen te kunnen 
vergelijken; 
Na beraadslaging, 
Besluit, met 16 stemmen voor en één onthouding van politieraadslid Mark Keppens, 



Enig artikel. Toe te treden tot de dienstverlenende vereniging Interleuven vanaf de goedkeuring hiervan door de 
algemene vergadering van Interleuven, en dit voor een (1) aandeel van € 14,16 te volstorten. 
 
PUNT 5. AANSTELLEN INTERLEUVEN MET BETREKKING TOT INRICHTING WIJKKANTOOR AEN 
DEN HOORN 9 BUS 2 
De politieraad, 
Gelet op onze beslissing van 21 februari 2018 tot aankoop van een handelspand te 3440 Zoutleeuw - Aen den 
Hoorn 9/2 (kadastraal Zoutleeuw 1° afdeling Sectie C) met een oppervlakte van 200 m² voor de huisvesting van 
het wijkkantoor Zoutleeuw voor een bedrag van € 260.000 incl. btw en registratiekosten wordt goedgekeurd; 
Overwegende dat er voor wat de inrichting van het kantoor – begeleiding bouwwerken – twee mogelijkheden 
zijn: 1. de PZ LAN bevraagt zelf de markt met betrekking tot de aanstelling van een  architect/studiebureau 
 2. de PZ LAN maakt gebruik van de exclusiviteitsovereenkomst die de stad Landen heeft met  
                  Interleuven  
Overwegende dat Interleuven reeds een plaatsbezoek heeft gebracht aan het kantoor te Zoutleeuw en daarbij 
volgende raming van de studiekosten opstelde: 

- Optekening bestaande toestand met onderzoek voorzieningen nutsleidingen € 1.136 
- Opmaak schetsvoorstellen:      € 1.136 
- Opmaak technisch bestek: 

- deel bouwwerken met detailmeetstaat     € 2.840 
- deel technieken met detailmeetstaat     € 4.544 
- deel vast meubilair (incl. ontwerp en principeplannen)   € 1.704 

       -  Opmaak veiligheidsplan       €    852 
       -  Organisatie aanbesteding met aanbestedingsverslag    € 1.136 
       - Veiligheidscoördinatie verwezenlijking     € 1.420 
                  €    14.768 

Indien de politiezone gebruik kan maken van de exclusiviteitsovereenkomst van de stad Landen is er geen btw 
verschuldigd. 
Voor de PZ LAN is de eenvoudigste oplossing om met Interleuven te werken. Gelet op hun offerte kunnen wij 
vaststellen dat zij het ganse dossier beheren. Binnen de politiezone beschikt er niemand over de nodige 
knowhow om het ganse project te dragen. 
Overwegende dat er een overeenkomst dient afgesloten te worden met de Stad Landen; 
Overwegende dat na telefonische bevraging is gebleken dat studiebureau tussen de 11% en 15% aanrekenen om 
het project te begeleiden, hetgeen neerkomt op een geraamd bedrag tussen € 22.000 tot € 30.000; 
Gelet op het advies van de bijzonder rekenplichtige d.d. 02 mei 2018, houdende: ” In het budget werd er  
€ 200.000 voorzien voor de inrichtingswerken. Aangezien de werken zelf geraamd worden op € 200.000 zal er 
geld moeten worden bij voorzien voor de erelonen aan Interleuven. 
Doordat we ook de correcte bedragen van de federale dotaties nog moeten aanpassen in de budgetwijziging 
(ontvangsten verhogen), kunnen we deze uitgaven bij voorzien zonder bijkomende dotaties te vragen aan de 
gemeenten.” 
Gelet op het advies van de financieel beheerder van de stad Landen d.d. 02 mei 2018, houdende: ”Indien er 
gebruik gemaakt wordt van de exclusiviteitsovereenkomst van de stad met Interleuven, zal de facturatie door 
Interleuven aan de stad gebeuren en zal de stad de facturen door factureren aan de PZ. Er zal dan ook een 
overeenkomst moeten opgesteld worden tussen stad en PZ.” 
Op voorstel van het politiecollege van 08 mei 2018; 
Gehoord de tussenkomst van politieraadslid Mark Keppens, verwijzende naar zijn eerdere tussenkomst bij punt 4 
van onderhavige agenda, zijnde dat er een marktonderzoek dient gedaan te worden; 
Na beraadslaging, 
Besluit, met 16 stemmen voor en één onthouding van politieraadslid Mark Keppens, 
Artikel 1. Gebruik te maken van de exclusiviteitsovereenkomst van de Stad Landen met Interleuven ter 
verwezenlijking van de inrichting van het wijkkantoor te 3440 Zoutleeuw, Aen den Hoorn 9/2. 
Art. 2. Daartoe een overeenkomst op te stellen tussen de politiezone en de stad Landen, waarin de 
betalingsmodaliteiten worden geregeld en daartoe de opdracht te geven. 
Art. 3. Bij de begrotingswijziging 1/2018 werden de nodige middelen voorzien ter financiering van de 
studiekosten van Interleuven met betrekking tot de inrichting van het wijkkantoor te Zoutleeuw – Aen den Hoorn 
9/2. 
 
PUNT 6. AANKOOP GSM-TOESTELLEN 
De politieraad, 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus; 



Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten (RPPol – B.S. 31 maart 2001), inzonderheid artikel XI.I, 1e, 5° en artikel XI.IV.6. 
Gelet op het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het 
koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 
(UBPOL – B.S. 15 januari 2002), inzonderheid artikel XI.1; 
Overwegende dat alle operationele personeelsleden (uitgezonderd aspiranten) en bepaalde CALog-
personeelsleden recht hebben op hetzij een telefoonvergoeding, hetzij op een Gsm-toestel met abonnement ter 
beschikking gesteld door de werkgever; 
Overwegende dat onze personeelsleden uitgerust zijn met een Gsm-toestel met abonnement, ter beschikking 
gesteld door de PZ LAN en dit teneinde de bereikbaarheid te bevorderen; 
Overwegende dat de abonnementen afgesloten werden bij Proximus (via een raamcontract), waardoor de 
onderlinge communicaties tussen de personeelsleden kosteloos zijn; 
Overwegende dat in het kader van de nakende fusie met de PZ Tienen-Hoegaarden reeds met Proximus werd 
onderhandeld waardoor ook de Gsm-communicatie met de collega’s van de PZ Tienen-Hoegaarden sedert 
september 2017 eveneens kosteloos verloopt; 
Overwegende dat de afschrijvingstermijn van Gsm-toestellen 3 jaar bedraagt; 
Overwegende dat de huidige Gsm-toestellen voor de personeelsleden van de PZ LAN werden aangekocht in 
2015; 
Overwegende dat er dient overgegaan te worden tot de aankoop van nieuwe toestellen; 
Gelet op de technische beschrijving; 
Gelet op de marktbevraging uitgevoerd door de PZ Tienen-Hoegaarden met betrekking tot de aankoop van 160 
Gsm-toestellen, waarvan 60 voor de PZ LAN en 100 voor de PZ Tienen-Hoegaarden; 
Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect bereikt kan worden indien beide zones een gezamenlijke 
opdracht uitschrijven; 
Overwegende dat door de politiezone Tienen-Hoegaarden drie leveranciers werden aangeschreven; 
Overwegende dat 2 leveranciers een offerte hebben ingediend; 
Overwegende dat Selexion de meest voordelige prijs heeft opgegeven, meer bepaald € 281,77 voor een Samsung 
Galaxy A5 met hoesje Cellular book; het toestel heeft volgende specificaties: 
  32 GB geheugen 
  Batterij 3000 mAh 
  WIFI/Bluetooth/USB 
  Netwerk 4G+ 
  Touchscreen 5.2 inch 
  Kleurenscherm 1920x1080 
  1.9 GHz octa-core processor 
Geen dual-sim 
Overwegende dat Selexion op 15 juni 2018 een nieuwe offerte heeft opgesteld voor een Samsung Galaxy A6; 
Overwegende dat de leverancier, Selexion, te kennen geeft dat de Samsung Galaxy A6 recent beschikbaar is en 
dat het aan dezelfde prijs kan geleverd worden, t.t.z. € 282/toestel, hoesje inbegrepen; 
Overwegende dat volgende elementen een rol spelen in deze last minute voorstel: 

- zelfde prijs als vorige offerte (verschil van € 0,23 per toestel) 
(vorige offerte : € 281,77 – huidige offerte : € 282,00) ; 

- dit toestel was bij de vorige offerte-aanvraag nog niet beschikbaar en er was dus geen correcte 
prijszetting mogelijk; 

- allerlaatste nieuw toestel, dus laatste software en beter voor latere software-updates; 
- Samsung Galaxy A5 is ondertussen op einde reeks gezet, waardoor we nu een verouderd toestel zouden 

kopen; 
- dit toestel is wel dual sim; 
- het scherm is iets groter : 5,6” i.p.v. 5,2”  
- dit toestel is in het algemeen performanter. 

Overwegende dat de nodige middelen tot dekking van de uitgaven voorhanden zijn onder artikelnummer 
33001/744-51; 
De personeelsleden hebben de beschikking over een Gsm-toestel met abonnement van maandelijks € 16,00   
(inhoudende belwaarde + 1,5 GB dataverkeer). 
Gezien over een periode van drie jaar stemt dit maandelijks abonnement samen met de 
aankoopprijs van het Gsm-toestel overeen met het bedrag van de telefoonvergoeding voor de 
periode van drie jaar. 



Hierbij werd rekening gehouden met mogelijke indexeringen voor de volgende drie jaar. 
                               36 X maandelijkse telefoonvergoeding – aankoopprijs toestel 
                                                                              36 
Gelet op de opmerking van het politiecollege van 05 juni 2018, zeggende dat er in de toekomst 
eveneens leveranciers/handelaars van Landen, Linter en Zoutleeuw moeten worden bevraagd; 
Overwegende dat indien een personeelslid de zone verlaat, hij/zij de gsm moet inleveren of kan 
aankopen voor een verrekend bedrag van de aankoopprijs; 
Op voorstel van het politiecollege d.d. 05 juni 2018; 
Gehoord de verduidelijkend opmerking van de korpschef dat aan de personeelsleden geen 
telefoonvergoeding wordt uitbetaald (gezien zij worden uitgerust met een gsm met maandelijkse 
belwaarde van € 16,00); 
Overwegende dat in antwoord op de vraag van politieraadslid Gino Debroux kan meegedeeld 
worden dat de ICT-ers van de PZ’s LAN en Tienen-Hoegaarden samen de technische specificaties 
hebben opgesteld (zoals hierboven omschreven), vervolgens werden drie leveranciers aangeschreven 
en kwam het Samsung-toestel er als beste uit en binnen het vooropgestelde budget; voor andere 
toestellen was de prijs te hoog; bovendien heeft Samsung een goede dienst na verkoop; 
Na beraadslaging, 
Besluit, met algemeenheid van stemmen, 
Artikel 1. De aankoop van 60 Gsm-toestellen Samsung Galaxy A6 met hoesje Cellular book, ten behoeve van de 
operationele personeelsleden en sommige CALog-personeelsleden van de PZ LAN goed te keuren 
Art. 2. De daaraan verbonden uitgaven ten bedrage van € 282 x 60 = € 16.920 incl. btw worden goedgekeurd. 
Art. 3. De levering toe te vertrouwen aan Selexion – Leuvensestraat 34 te 3800 Tienen; 
Art. 4. De betaling zal gebeuren na levering en keuring van de opdracht en op voorlegging van een in tweevoud 
opgestelde factuur. 
 
PUNT 7. LEVERING, PLAATSING EN INGEBRUIKSTELLING VAN EEN ICT-INFRASTRUCTUUR OM 
ISLP-SERVERS TE VIRTUALISEREN IN HET DATACENTER VAN DE POLITIEZONE LEUVEN – 
RAAMCONTRACT 
De politieraad, 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, inzonderheid artikel 33; 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van 
de politiezone; 
Gelet op de omzendbrief BA 2001/13 van 7 september 2001 betreffende de nieuwe lokale politie, 
eengemeentezones en meergemeentezones: administratief toezicht, specifiek toezicht en gewoon toezicht; 
Overwegende dat de korpschefs van het arrondissement Leuven zich op 12 mei 2016 akkoord verklaarden om 
samen te werken aan een “ICT Optimalisatie Lokale Politie Arrondissement Leuven”, wat betekent dat de 
politiezones van het arrondissement Leuven, vanuit een verregaande samenwerking, de nieuwe mogelijkheden 
die de technologie kan/zal bieden, zullen aangrijpen om op een gestandaardiseerde en kosten-batenverantwoorde 
manier de excellente politiezorg efficiënter en doeltreffender te maken; 
Overwegende dat de politiezone Leuven in 2016 een overheidsopdracht heeft uitgeschreven die voorziet in een 
hardware-omgeving verspreid over twee locaties met gevirtualiseerde servers, inclusief een disaster- en 
datarecoverysysteem; 
Overwegende dat deze overheidsopdracht voorziet in een oplossing voor virtualisatie van servers (Private 
Cloud/Multitenancy) en een uitbreiding van de Mobile Office/VDI-omgeving en dat de politiezone Leuven 
optreedt als opdrachtencentrale ten voordele van andere politiezones (raamcontract 2016/GC017); 
Overwegende dat een efficiënte operationele werking een continue modernisering van het ter beschikking 
gestelde materieel vereist; 
Overwegende dat de ISLP-servers waarop de specifieke politie-toepassingen draaien, end-of-life zijn en dat de 
federale politie niet zal instaan voor de vervanging van deze servers; 
Overwegende dat, gezien het belang van de erop draaiende toepassingen, de vervanging absoluut noodzakelijk 
is, daar een, zelfs kortstondige, uitval van deze servers ontoelaatbaar is voor de goede werking van onze 
politiedienst en de dringende politiehulp; 
Overwegende dat niet alleen de politiezone LAN, maar ook de politiezone Tienen-Hoegaarden, de ISLP-servers 
dringend moet vervangen, is het aangewezen om deze vervanging op te nemen in het fusietraject tussen beide 
politiezones; 
Overwegende dat de fusie er voor zorgt dat slechts één aankoop in hoofde van beide politiezones moet worden 
gedaan om vanaf 1 januari 2019 te kunnen werken op gevirtualiseerde ISLP-servers in het datacenter van de 
politiezone Leuven; 



Overwegende dat het van belang is dat de personeelsleden in de nieuwe politiezone op 1 januari 2019 effectief 
hun processen-verbaal op een correcte manier kunnen opmaken, is het onmogelijk om de start van het project 
betreffende de virtualisatie van de ISLP-servers uit te stellen tot de politieraad van de nieuwe politiezone kan 
worden samengeroepen en dat de politiezone Tienen-Hoegaarden daarom in dit project het initiatief zal nemen; 
Overwegende dat de vervanging van de ISLP-servers in eigen beheer een veel hogere kostprijs zou genereren, 
aangezien moet worden voldaan aan de strenge eisen van de federale politie voor wat betreft het disaster- en 
datarecoverysysteem (redundantie) en hierdoor zware investeringen zouden moeten worden gedaan door beide 
politiezones; 
Overwegende dat beide politiezones de virtualisatie van de ISLP-servers hadden voorzien in hun respectieve 
politiebegrotingen voor het jaar 2018; 
Overwegende dat er een principieel akkoord is tussen de korpschefs van beide politiezones dat, aangezien de 
kostprijs voor beide politiezones wordt gehalveerd door dit project op te nemen in het fusietraject, elke 
politiezone de helft van de totale kost voor zijn rekening zal nemen; 
Overwegende dat de politiezone Tienen-Hoegaarden voor de leverancier als contractant zal fungeren, maar dat 
de politiezone LAN de helft van de kostprijs van de virtualisatie ten laste zal nemen; 
Overwegende dat de politiezone Tienen-Hoegaarden de kosten met betrekking tot de begeleiding van dit project 
en de begeleiding van de werkgroep ICT in het raam van de fusie door IT-Punt volledig ten laste neemt voor een 
totaalbedrag van 16.284 EUR, waardoor de totale kostprijs van dit project voor ongeveer 60% wordt gedragen 
door de politiezone Tienen-Hoegaarden en de politiezone LAN ongeveer 40% van het totale project draagt; 
Overwegende dat de politiezone LAN voor de virtualisatie van de ISLP-servers ook kan intekenen op het 
raamcontract van de politiezone Leuven 2016/GC017, toegekend aan de firma Lebon IT Services, 
Stoomtuigstraat 7c, 8830 Hooglede-Gits; 
Gelet op bijgevoegd technisch bestek (virtualisatie, migratie Mobile Office en recurrente kosten vanaf jaar 2); 
Gelet op artikel 330/742–53 van de buitengewone uitgaven (aankoop van informatica) van de goedgekeurde 
politiebegroting 2018; 
Op voorstel van het politiecollege van 05 juni 2018; 
Gehoord de bijkomende toelichting ter zitting door korpschef Gilis:  

- voor de twee servers die heden nog in de PZ LAN staan, is er geen disater en recovery; Leuven is hier 
wel op voorzien; 

- voor de aanmaak van nieuwe templets (bv. inzake PV-verkeer) zal dit eenmalig in Leuven worden 
aangemaakt en niet langer in elke politiezone voor zich (uniformiteit en werk besparend); 

- de financiële lange termijnwinst wordt nog berekend; 
- de heden geagendeerde punten 7-8-9-10-11 leveren voor de PZ LAN een om en bij de € 25.000 lagere 

kostprijs op door de samenwerking met de PZ Tienen-Hoegaarden (in de begroting 2018 werd € 90.000 
ingeschreven – heden komen we aan een bedrag van € 65.000); 

Na beraadslaging, 
Besluit, met algemeenheid van stemmen, 
Artikel 1. De politieraad is akkoord om 50% van de kostprijs, zijnde € 42.551,60, van de levering, plaatsing en  
ingebruikstelling van een ICT-infrastructuur om ISLP-servers te virtualiseren in het datacenter van de  
politiezone Leuven zoals op 27 april 2018 gegund voor een totaal bedrag van 85.103,20 EUR door de  
politieraad van de politiezone Tienen-Hoegaarden, ten laste te nemen. 
Art.2. De nodige kredieten zijn voorzien op artikel 330/742-53 (aankoop van informatica) van de  
buitengewone dienst van de goedgekeurde politiebegroting 2018. 
Art. 3. De helft van het aankoopbedrag mag door de leverancier rechtstreeks worden gefactureerd aan  
de politiezone LAN. 
Art. 4. De betaling zal gebeuren na uitvoering en keuring van de opdracht en op voorlegging van een  
in tweevoud opgestelde factuur. 
 
PUNT 8. LEVERING VAN EEN GLASVEZELVERBINDING TUSSEN HET POLITIECOMMISSARIAAT 
TE LANDEN EN HET DATACENTRUM VAN DE POLITIEZONE LEUVEN – RAAMCONTRACT 
De politieraad,  
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, inzonderheid artikel 33; 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van 
de politiezone; 
Gelet op de omzendbrief BA 2001/13 van 7 september 2001 betreffende de nieuwe lokale politie, 
eengemeentezones en meergemeentezones: administratief toezicht, specifiek toezicht en gewoon toezicht; 
Overwegende dat de korpschefs van het arrondissement Leuven zich op 12 mei 2016 akkoord verklaarden om 
samen te werken aan een “ICT Optimalisatie Lokale Politie Arrondissement Leuven”, wat betekent dat de 
politiezones van het arrondissement Leuven, vanuit een verregaande samenwerking, de nieuwe mogelijkheden 



die de technologie kan/zal bieden, zullen aangrijpen om op een gestandaardiseerde en kosten-batenverantwoorde 
manier de excellente politiezorg efficiënter en doeltreffender te maken; 
Overwegende dat de politiezone Leuven in 2016 een overheidsopdracht heeft uitgeschreven die voorziet in een 
hardware-omgeving verspreid over twee locaties met gevirtualiseerde servers, inclusief een disaster- en 
datarecoverysysteem; 
Overwegende dat deze overheidsopdracht voorziet in een oplossing voor virtualisatie van servers (Private 
Cloud/Multitenancy) en een uitbreiding van de Mobile Office/VDI-omgeving en dat de politiezone Leuven 
optreedt als opdrachtencentrale ten voordele van andere politiezones (raamcontract 2016/GC017); 
Overwegende dat de fusie er voor zorgt dat slechts één aankoop in hoofde van beide politiezones moet worden 
gedaan om vanaf 1 januari 2019 te kunnen werken op gevirtualiseerde ISLP-servers in het datacenter van de 
politiezone Leuven; 
Overwegende dat de politiezone LAN en de politiezone Tienen-Hoegaarden hebben beslist om een gezamenlijke 
aankoop te doen betreffende de virtualisatie van de ISLP-servers in het datacenter van de politiezone Leuven; 
Overwegende dat het noodzakelijk is om via een glasvezelverbinding vanuit het politiecommissariaat te kunnen 
connecteren met het datacenter in de politiezone Leuven; 
Overwegende dat de politiezone LAN voor de aankoop van een glasvezelverbinding kan intekenen op het 
raamcontract connectiviteit en apparatuur 2016/008, perceel 1 glasvezelverbindingen van VERA, toegekend aan 
de firma TELENET BVBA, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen; 
Overwegende dat het aangaan van een vierjarig contract voor een E-line Fiber 100M/100M business critical – 
type 1 ervoor zorgt dat de installatiekost zo beperkt mogelijk wordt gehouden; 
Overwegende dat er bijkomend een recurrente maandelijkse bijdrage is van 699,00 EUR exclusief btw; 
Overwegende dat de capaciteit van de E-line Fiber, indien nodig, steeds kan worden verhoogd; 
Gelet op bijgevoegd technisch bestek (installatiekost, maandelijkse bijdrage, upgrading lijn); 
Gelet op artikel 330/742–53 van de buitengewone uitgaven (aankoop van informatica) van de goedgekeurde 
politiebegroting 2018; 
Op voorstel van het politiecollege van 05 juni 2018; 
Na beraadslaging, 
Besluit, met algemeenheid van stemmen, 
Artikel 1. Er zal een opdracht worden gegund aan de firma TELENET BVBA, Liersesteenweg 4, 2800  
Mechelen, houder van voornoemd raamcontract, voor de levering van een glasvezelverbinding tussen het  
politiecommissariaat te Landen en het datacenter van de politiezone Leuven, zoals omschreven in de technische  
gegevens, voor een installatiekost van 7.199,50 EUR (incl. BTW) en een maandelijkse bijdrage van 845,79 EUR  
(incl. BTW). 
Art. 2. De nodige kredieten zijn voorzien op artikel 330/742-53 (aankoop van informatica) van de buitengewone  
dienst en op artikel 330/123-13 (beheers- en werkingskosten van de informatica) van de gewone dienst van de  
goedgekeurde politiebegroting 2018. 
Art. 3. De betaling zal gebeuren na uitvoering en keuring van de opdracht en op voorlegging van een in  
tweevoud opgestelde factuur.  
 
 
PUNT 9. LEVERING VAN EEN COAXVERBINDING TUSSEN HET POLITIECOMMISSARIAAT TE 
LANDEN EN HET DATACENTRUM VAN DE POLITIEZONE LEUVEN – RAAMCONTRACT 
De politieraad, 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, inzonderheid artikel 33; 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van 
de politiezone; 
Gelet op de omzendbrief BA 2001/13 van 7 september 2001 betreffende de nieuwe lokale politie, 
eengemeentezones en meergemeentezones: administratief toezicht, specifiek toezicht en gewoon toezicht; 
Gelet op artikel 330/742–53 van de buitengewone uitgaven (aankoop van informatica) van de goedgekeurde 
politiebegroting 2018; 
Overwegende dat de korpschefs van het arrondissement Leuven zich op 12 mei 2016 akkoord verklaarden om 
samen te werken aan een “ICT Optimalisatie Lokale Politie Arrondissement Leuven”, wat betekent dat de 
politiezones van het arrondissement Leuven, vanuit een verregaande samenwerking, de nieuwe mogelijkheden 
die de technologie kan/zal bieden, zullen aangrijpen om op een gestandaardiseerde en kosten-batenverantwoorde 
manier de excellente politiezorg efficiënter en doeltreffender te maken; 
Overwegende dat de politiezone Leuven in 2016 een overheidsopdracht heeft uitgeschreven die voorziet in een 
hardware-omgeving verspreid over twee locaties met gevirtualiseerde servers, inclusief een disaster- en 
datarecoverysysteem; 



Overwegende dat deze overheidsopdracht voorziet in een oplossing voor virtualisatie van servers (Private 
Cloud/Multitenancy) en een uitbreiding van de Mobile Office/VDI-omgeving en dat de politiezone Leuven 
optreedt als opdrachtencentrale ten voordele van andere politiezones (raamcontract 2016/GC017); 
Overwegende dat de fusie er voor zorgt dat slechts één aankoop in hoofde van beide politiezones moet worden 
gedaan om vanaf 1 januari 2019 te kunnen werken op gevirtualiseerde ISLP-servers in het datacenter van de 
politiezone Leuven; 
Overwegende dat de politiezone LAN en de politiezone Tienen-Hoegaarden hebben beslist om een gezamenlijke 
aankoop te doen betreffende de virtualisatie van de ISLP-servers in het datacenter van de politiezone Leuven; 
Overwegende dat het omwille van redundantie in de beginfase van het project van de virtualisatie van de ISLP-
servers noodzakelijk is om, naast een glasvezelverbinding, bijkomend een coaxverbinding vanuit het 
politiecommissariaat naar het datacenter in de politiezone Leuven te voorzien; 
Overwegende dat de politiezone LAN voor de aankoop van een coaxverbinding kan intekenen op het 
raamcontract connectiviteit en apparatuur 2016/008, perceel 2 Niet-glasvezelverbindingen van VERA, 
toegekend aan de firma TELENET BVBA, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen; 
Overwegende dat het aangaan van een éénjarig contract voor een CoaxLAN 100M/10M en HP MSR2003 slechts 
een beperkte installatiekost moet worden betaald; 
Overwegende dat de investeringskost 1.125,00 EUR (excl. btw) bedraagt en er een recurrente maandelijkse 
bijdrage is van 150,00 EUR (excl. BTW); 
Gelet op bijgevoegd technisch bestek (installatiekost en maandelijkse bijdrage); 
Op voorstel van het politiecollege van 05 juni 2018; 
Na beraadslaging, 
Besluit, met algemeenheid van stemmen, 
Artikel 1. Er zal een opdracht worden gegund aan de firma TELENET BVBA, Liersesteenweg 4, 2800  
Mechelen, houder van voornoemd raamcontract, voor de levering van een coaxverbinding tussen het 
 politiecommissariaat te Landen en het datacenter van de politiezone Leuven, zoals omschreven in de technische  
gegevens, voor een installatiekost van 1.361,50 EUR en een maandelijkse bijdrage van 181,50 EUR. 
Art 2. De nodige kredieten zijn voorzien op artikel 330/742-53 (aankoop van informatica) van de buitengewone  
dienst en op artikel 330/123-13 (beheers- en werkingskosten van de informatica) van de gewone dienst van de  
goedgekeurde politiebegroting 2018. 
Art. 3. De betaling zal gebeuren na uitvoering en keuring van de opdracht en op voorlegging van een in  
tweevoud opgestelde factuur. 
 
PUNT 10. LEVERING, CONFIGURATIE EN ONDERHOUD VAN FIREWALLS – RAAMCONTRACT 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, inzonderheid artikel 33; 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van 
de politiezone; 
Gelet op de omzendbrief BA 2001/13 van 7 september 2001 betreffende de nieuwe lokale politie, 
eengemeentezones en meergemeentezones: administratief toezicht, specifiek toezicht en gewoon toezicht; 
Overwegende dat de korpschefs van het arrondissement Leuven zich op 12 mei 2016 akkoord verklaarden om 
samen te werken aan een “ICT Optimalisatie Lokale Politie Arrondissement Leuven”, wat betekent dat de 
politiezones van het arrondissement Leuven, vanuit een verregaande samenwerking, de nieuwe mogelijkheden 
die de technologie kan/zal bieden, zullen aangrijpen om op een gestandaardiseerde en kosten-batenverantwoorde 
manier de excellente politiezorg efficiënter en doeltreffender te maken; 
Overwegende dat de politiezone Leuven in 2016 een overheidsopdracht heeft uitgeschreven die voorziet in een 
hardware-omgeving verspreid over twee locaties met gevirtualiseerde servers, inclusief een disaster- en 
datarecoverysysteem; 
Overwegende dat de politiezone LAN en de politiezone Tienen-Hoegaarden hebben beslist om een gezamenlijke 
aankoop te doen betreffende de virtualisatie van de ISLP-servers in het datacenter van de politiezone Leuven; 
Overwegende dat er voor het project van de virtualisatie van de ISLP-servers zowel een glasvezelverbinding als 
een coaxverbinding vanuit het politiecommissariaat naar het datacenter in de politiezone Leuven wordt voorzien; 
Overwegende dat de verbinding tussen het politiecommissariaat te Landen en het datacenter van de politiezone 
Leuven beveiligd en geëncrypteerd moet zijn en moet voldoen aan de eisen van de dienst DRI van de federale 
politie; 
Overwegende dat de politiezone LAN voor de aankoop van firewalls kan intekenen op het raamcontract 
connectiviteit en apparatuur 2016/008, perceel 5 Firewall en randapparatuur van VERA, toegekend aan de firma 
DATA UNIT, Lindekensveld 5.1.1, 3560 Lummen; 
Overwegende dat de beslissing van de politiezone LAN en de politiezone Tienen-Hoegaarden om het project van 
de virtualisatie van de ISLP-servers in het datacenter van de politiezone Leuven samen aan te gaan, er voor zorgt 



dat elke politiezone slechts de kostprijs van 1 firewall in de hoofdpost en een gedeelde firewall in Leuven moet 
ten laste nemen; 
Gelet op bijgevoegd technisch bestek (aankoop firewalls, 1 jaar onderhoud en 20 uren support); 
Gelet op artikel 330/742–53 van de buitengewone uitgaven (aankoop van informatica) van de goedgekeurde 
politiebegroting 2018; 
Op voorstel van het politiecollege van 05 juni 2018; 
Na beraadslaging, 
Besluit, met algemeenheid van stemmen, 
Artikel 1. Er zal een opdracht worden gegund aan de firma DATA UNIT, Lindekensveld 5.1.1, 3560 Lummen,  
houder van voornoemd raamcontract, voor de levering, configuratie en onderhoud van firewalls in het  
politiecommissariaat te Landen en het datacenter van de politiezone Leuven, zoals omschreven in de technische  
gegevens, voor een bedrag van 12.723,54 EUR. 
Art. 2. De nodige kredieten zijn voorzien op artikel 330/742-53 (aankoop van informatica) van de buitengewone  
dienst van de goedgekeurde politiebegroting 2018. 
Art. 3. De betaling zal gebeuren na uitvoering en keuring van de opdracht en op voorlegging van een in  
tweevoud opgestelde factuur. 
 
PUNT 11. AANKOOP VAN EEN SWITCH LAYER 3 – RAAMCONTRACT 
De politieraad, 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, inzonderheid artikel 33; 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van 
de politiezone; 
Gelet op de omzendbrief BA 2001/13 van 7 september 2001 betreffende de nieuwe lokale politie, 
eengemeentezones en meergemeentezones: administratief toezicht, specifiek toezicht en gewoon toezicht; 
Gelet op artikel 330/742–53 van de buitengewone uitgaven (aankoop van informatica) van de goedgekeurde 
politiebegroting 2018; 
Overwegende dat de politiezone LAN en de politiezone Tienen-Hoegaarden hebben beslist om een gezamenlijke 
aankoop te doen betreffende de virtualisatie van de ISLP-servers in het datacenter van de politiezone Leuven; 
Overwegende dat er voor het project van de virtualisatie van de ISLP-servers zowel een glasvezelverbinding als 
een coaxverbinding vanuit het politiecommissariaat naar het datacenter in de politiezone Leuven wordt voorzien; 
Overwegende dat het van belang is dat de personeelsleden in de nieuwe politiezone op 1 januari 2019 effectief 
hun processen-verbaal op een correcte manier kunnen opmaken in de nieuwe “town” ISLP van de nieuwe 
politiezone; 
Overwegende dat het noodzakelijk is om nu reeds de PC’s in de nieuwe range te plaatsen, maar deze nog dienen 
te werken binnen de oude range en dit mogelijk is via een switch layer 3; 
Overwegende dat hierdoor op 1 januari 2019 de overgang van de oude naar de nieuwe range vlot kan verlopen; 
Overwegende dat de politiezone LAN voor de aankoop van een switch layer 3 kan intekenen op het raamcontract 
“Datacenters” van VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek), toegekend aan de firma Securitas, 
Sint-Lendriksborre 3, 1120 Neder-Over-Heembeek; 
Gelet op bijgevoegd technisch bestek; 
Op voorstel van het politiecollege van 05 juni 2018; 
Na beraadslaging, 
Besluit, met algemeenheid van stemmen, 
Artikel 1. Er zal een opdracht worden gegund aan de firma Securitas, Sint-Lendriksborre 3, 1120 Neder-Over- 
Heembeek, houder van voornoemd raamcontract, voor de aankoop van een switch layer 3, zoals omschreven in 
de technische gegevens, voor een bedrag van 1.931,00 EUR incl. BTW. 
Art. 2. De nodige kredieten zijn voorzien op artikel 330/742-53 (aankoop van informatica) van de buitengewone  
dienst van de goedgekeurde politiebegroting 2018. 
Art. 3. De betaling zal gebeuren na uitvoering en keuring van de opdracht en op voorlegging van een in 
tweevoud opgestelde factuur. 
 
PUNT 12. PROTOCOLAKKOORD MET BETREKKING TOT DE FUSIE VAN DE POLITIEZONES 
TIENEN-HOEGAARDEN EN LAN – INTERVALPERIODE 
Verdaagd.  
Het protocol zal aan de eerstvolgende vergadering van de politieraad worden voorgelegd. 
 
 
PUNT 13. WIJKWERKING 
De politieraad neemt kennis van hetgeen volgt: 



De werkgroep interventie zal in de maand juni samenkomen om de verschillende opties van planning te 
bespreken en een keuze te maken. Vanaf 1 september 2018 zal de interventie centraal worden gepland over de 2 
politiezones (PZ LAN en PZ Tienen/Hoegaarden) heen. 
De interventieploeg van Landen (huidige personeelsleden interventie PZ LAN) zal in Landen blijven opgaan en 
op ons huidig grondgebied werken. Details zullen verder worden uitgewerkt in de werkgroep interventie. 
Deze centrale planning heeft een aantal directe voordelen voor onze PZ: 

1. Wegvallen wachten OGP. Er zal steeds een OGP voorzien worden bij de ploegen LAN of T-H. 
DagOGP blijft voorlopig bestaan voor interne aansturing PZ LAN. 

2. In de periode sept-okt zal de verkeersdienst PZ LAN slechts sporadisch nog dienen in te vallen voor 
bemensing interventie PZ LAN. We streven ernaar om vanaf 1 november deze bijstand van 
de verkeersdienst aan onze dienst interventie te vermijden. 

3. Vacantverklaring van 1 plaats wijkwerking vanaf 1 september 2018 

De collega-inspecteurs die interesse hebben voor de plaats van wijkinspecteur Linter/Zoutleeuw met 

ingang van 1 september 2018 mogen hun kandidatuur ter kennis brengen vóór 30 juni 2018. 
Deze plaats wordt enkel aangeboden aan de inspecteurs van de PZ LAN. 
Indien er meerdere kandidaten zijn, zal er een interne selectie plaatsvinden. 
Samenstelling selectiecommissie: 
- Korpschef 
- DirOps 
- Diensthoofd wijk 
Indien we vanaf 1 november 2018 ons personeelsbestand van de interventiedienst op peil krijgen en de 
centrale planning werkt, zal er waarschijnlijk nog een plaats wijk Linter-Zoutleeuw worden opengesteld. 
 
PUNT 14. AANKOPEN MIDDELEN GEFINANCIERD UIT DE BUITENGEWONE BEGROTING: 
KENNISGEVING  

A. AANKOOP KOGELWERENDE VESTEN MET BIJHORENDE TRANSPORTZAKKEN 
B. AANKOOP TWEE ELEKTRISCHE FIETSEN 
C. AANKOOP MODULE ‘POLITIONELE BEELDVORMING’ 
D. AANKOOP ERGONOMISCHE KANTOORSTOEL  

De politieraad, 
Gelet op onze beslissing van 01 februari 2013, houdende tenzij de politieraad in een afzonderlijk besluit voor een 
bepaalde opdracht een andere gunningswijze vaststelt, zullen de opdrachten voor werken, leveringen en diensten, 
die gefinancierd worden met kredieten van de buitengewone begroting en waarvan de waarde niet meer bedraagt 
dan € 5.000 excl. btw, altijd gegund worden via de onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur; 
Overwegende dat kennis wordt gegeven van volgende aankopen, waarvoor de nodige kredieten tot dekking van 
de uitgaven voorzien werden in de buitengewone uitgavenbegroting 2018: 

a. aankoop kogelwerende vesten met bijhorende transportzakken 
b. aankoop twee elektrische fietsen 
c. aankoop module ‘politionele beeldvorming’ 
d. aankoop ergonomische kantoorstoel  

 
Na beraadslaging, 
Besluit, met algemeenheid van stemmen, 
Enig artikel. Kennis te nemen van: 

A. De aankoop van vijf kogelwerende vesten met bijhorende transportzakken voor een bedrag van  
€ 2.866,43 incl. btw, via het raamcontract DGS/DSA 2010 R3 360, toegewezen aan bvba Ambassador 
Arms – begrotingsartikel 33001/744-51. 

B. De aankoop van twee elektrische fietsen voor een bedrag van € 5.248,14 incl. btw en politiestriping, na 
onderhandelingsprocedure toegewezen aan Mundo Cyclo te Landen. De striping wordt toevertrouwd 
aan de federale politie, Dienstencentrum Hasselt – begrotingsartikel 33001/743-51. 

C. De aankoop van een module ‘Politionele beeldvorming’ voor een bedrag van € 1.464,39 incl. btw, 
toegewezen aan Proximus – begrotingsartikel 33001/742-53. 

D. De aankoop van een ergonomische stoel, na onderhandelingsprocedure toegewezen aan BMA 
Erogonomics BR, voor een bedrag van € 552,34 incl. btw – begrotingsartikel 33001/741-51. 

 
 
PUNT 15. JAARVERSLAG 2017 
Verdaagd. 



 
 
VARIA 
Aanpak problematiek transmigraten (station en parking E40) 

- de PZ LAN doet een verhoogd toezicht; de interventie- en verkeersdienst patrouilleren aan de Ravel, het station en 
de parking van de E40 (dit is niet de carpolparking); 

- bij elke oproep terzake gaat de politie ter plaatse; 
- private bewaking is ingeschakeld (op 18 en 20 juni 2018 zijn deze mensen aangevallen door transmigranten) 
- er werd vanuit het stadsbesuur en de politie een brief gericht aan de gouverneur met de vraag om de parking 

(tijdelijk) te sluiten. De gouverneur heeft de vraag overgemaakt aan minister Ben Weyts. 
- Gelet op de gebeurtenissen van 18 en 20 juni 2018 werd de aanvraag naar de gouverneur opnieuw gesteld, gestaafd 

met bijkomende elementen 
- Indien de capaciteit het toelaat zal de Federale Politie te paard patrouilleren op de Ravel tot in het bos 
- Indien de capaciteit het toelaat, zullen leden van het CIC op de Ravel patrouilleren met de fiets; 
- Onder politietoezicht zal het bos opgekuist worden door personeel van de technische dienst van de stad Landen 
- Op 25 juni 2018 zal er een actie gedaan worden door de Spoorwegpolitie zelf op de treinen vertrekkende in Leuven 

richting Landen 
- Ergens tussen 14 juli en 18 juli 2018 zal er een actie Transmigratie plaatsvinden op ons grondgebied. 
- Enerzijds zal er sprake zijn van mensenhandelaars (bevoegdheid federale politie), maar er zijn ook transmigranten 

die op eigen houtje handelen. 
- Zowel het stadsbestuur van Landen, inzonderheid burgemeester Vander Schelde, als de politie volgen de toestand 

strikt op, maar het is dweilen met de kraan open. 

Voor eensluidend afschrift: 
 
 
 
 
 

Ann HOBIN         Iris VANDER SCHELDE 
secretaris          burgemeester/voorzitter 

 


