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AGENDA 

OPENBARE ZITTING 
1. Verslag vorige vergadering 
2. Financiën: Goedkeuring Rekening 2016 - kennisgeving  
3. Personeel: Openstellen betrekking inspecteur/interventiedienst 
4. Protocolakkoord met betrekking tot de fusie van de politiezones Tienen-Hoegaarden en LAN – 

intervalperiode – kennisgeving  
5. Aankoop drie dienstwapens Glock 
6. Aankoop samplingtoestellen  
7. Jaarverslag 2017 
8. Varia 

 
PUNT 1. VERSLAG VORIGE VERGADERING 
Het verslag van de politieraad van 20 juni 2018 wordt unaniem goedgekeurd. 

 
PUNT 2. FINANCIËN: GOEDKEURING REKENING 2016 - KENNISGEVING  
De politieraad neemt kennis van het besluit van 12 juni 2018 van de Provincie Vlaams-Brabant, 
Afdeling Federale Overheid/Algemene Zaken, waarbij de begrotingsrekening 2016, de balans op 
31 december 2016 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2016 van de politiezone LAN 
worden goedgekeurd. 
 
PUNT 3. PERSONEEL: OPENSTELLEN BETREKKING 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; 
Overwegende dat inspecteur Dominique Torras-Vieco – wijkdienst - op 01 juli 2018 op definitief pensioen werd 
gesteld wegens lichamelijke ongeschiktheid; 
Overwegende dat er bijgevolg een betrekking voor inspecteur vacant is in de politiezone LAN; 
Gelet op het voorstel van de politie om deze betrekking van inspecteur open te stellen bij de eerstvolgende 
mobiliteitscyclus of te putten uit de wervingsreserve van de mobiliteitscyclus 2018-2; 
Gelet op het voorstel tot samenstelling van de selectiecommissie, indien er niet kan geput worden uit de 
wervingsreserve van de mobiliteitscyclus 2018 -2: 

- Hoofdcommissaris Stephan Gilis, korpschef PZ LAN/voorzitter 
- Commissaris PZ LAN 
- Hoofdinspecteur PZ LAN 
- Ann Hobin, secretaris van de selectiecommissie 

Op voorstel van het politiecollege d.d. 14 augustus 2018; 



Na beraadslaging, 
Besluit, met algemeenheid van stemmen, 
Artikel 1. De betrekking van inspecteur, ter vervanging van de Dominique Torras-Vieco, wordt vacant verklaard. 
Art. 2. Voor de werving van de inspecteur te putten uit de wervingsreserve van de mobiliteitscyclus 2018 – 2. 
Art. 3. De samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren, ingeval er niet kan geput worden uit de 
wervingsreserve van de mobiliteitscyclus 2018 – 2. 
 
PUNT 4. PROTOCOLAKKOORD MET BETREKKING TOT DE FUSIE VAN DE POLITIEZONES 
TIENEN-HOEGAARDEN EN LAN – INTERVALPERIODE – KENNISGEVING  
De politieraad, 
Gelet op het ontwerp van protocol met betrekking tot de fusie van de politiezones 
Tienen/Hoegaarden en LAN – intervalperiode (bijgevoegd); 
Op voorstel van het politiecollege van 26 juni 2018; 
Na beraadslaging, met algemeenheid van stemmen, 
Artikel 1. Het protocolakkoord met betrekking tot de fusie van de politiezones Tienen-Hoegaarden en 
LAN – intervalperiode- wordt goedgekeurd.  
Art. 2. Het ondertekende protocol zal door de politiezone Tienen-Hoegaarden worden overgemaakt 
aan de bevoegde instanties. 

 
PUNT 5. AANKOOP DRIE DIENSTWAPENS GLOCK 
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 voor werken, leveringen en diensten; 
Overwegende dat de politiezone LAN geen individuele wapens meer in stock heeft; 
Overwegende dat de politiezone LAN over drie nieuwe wapens zou willen beschikken, om deze in reserve te 
houden, meer bepaald 2 Glock 19 en 1 Glock 26; 
Overwegende dat zowel de PZ LAN als de PZ Tienen-Hoegaarden beschikken over Glock-wapens, zodat de 
uniformiteit tussen beide zones bewaard blijft in het kader van de fusie; 
Overwegende dat drie leveranciers werden geraadpleegd:  

- Falcon bvba – Industriepark Noord 11 te 8730 Beernem 
- A6 Law Enforcement – Building E Av. Du Port 108-110 te 1000 Brussel 
- Daniel Dekaise sa – Avenue Nobel 5 te 1300 Wavre; 

Overwegende dat de bvba Falcon de meest voordelige offerte heeft ingediend: 
- 2 Glocks 19 en 1 Glock 26 met standaard polymeren mikorganen (of met fosfor mikorganen zonder 

meerkost); logo en opspoorbaarheid CWR/RCA; 3 ladertassen magazine pouch voor de prijs van 
€ 410/wapen + € 9,80 (opspoorbaarheid) + € 12,50/ladertas, zijnde € 432,30 excl. btw; 
Overwegende dat de nodige middelen tot dekking van de uitgaven voorhanden zijn op artikelnummer 
33001/744-51 van de buitengewone uitgavenbegroting 2018; 
Op voorstel van het politiecollege d.d. 14 augustus 2018; 
Na beraadslaging, 
Besluit, met algemeenheid van stemmen, 
Artikel 1. De aankoop van 2 Glock 19 en 1 Glock 26, met toebehoren goed te keuren. 
Art. 2. De levering tot te vertrouwen aan Falcon bvba – Industriepark Noord 11 te 8730 Beernem voor een 
totaalbedrag van € 1.569,24 incl. btw, inclusief opspoorbaarheid en ladertassen; 
Art; 3. De betaling zal gebeuren na levering en keuring van de opdracht en op voorlegging van een tweevoud 
opgestelde factuur. 
 
PUNT 6. AANKOOP SAMPLINGTOESTELLEN  
De politieraad, 
Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee 
niveaus; 
Overwegende dat controle op alcohol in het verkeer steeds belangrijker wordt en een prioriteit is in het zonaal 
veiligheidsplan; 
Overwegende dat samplingtoestellen een hulpmiddel zijn om de controles drastisch te verhogen; 
Samplingtoestellen laten toe om op een snelle en accurate manier de bestuurders die alcohol gebruikt hebben van 
de andere te onderscheiden; dit type toestel detecteert de aanwezigheid van alcohol in de omgevingslucht zonder 
dat men rechtstreeks in het toestel hoeft te blazen; wanneer het toestel alcohol detecteert zal de bestuurder 
uitgenodigd worden om te blazen in een ademanalysetoestel, die het mogelijk maakt de hoeveelheid alcohol in 
de uitgeademde lucht te meten; 



Overwegende dat in 2017 door de PZ LAN 1600 samplings werden afgenomen; deze zijn voornamelijk gebeurd 
met het samplingtoestel van de PZ Tienen-Hoegaarden op het moment dat zij versterking komen leveren bij een 
alcoholactie; bedoeling is dit aantal nog beduidend te verhogen; dit jaar zat de PZ LAN in mei reeds op 1180 
samplings; 
Gelet op de voordelen van een samplingtoestel: 

- Is veel sneller dan een ademtesttoestel waardoor de hoeveelheid gecontroleerde voertuigen stijgt; 
- Er is geen extra kost in tegenstelling tot de ademtesttoestellen waar elke keer een blaaspijpje van 9 

eurocent dient gebruikt te worden; 
- Door het formaat kan deze gemakkelijk door motards worden meegenomen tijdens hun reguliere 

werking; 
Overwegende dat de PZ LAN in het bezit is van 2 verouderde toestellen, waarvan 1 stuk is en niet meer 
herstelbaar; het andere is zeer traag in gebruik; 
Gelet op het raamcontract DGR/DRL Procurement 2016 R 3 224, toegewezen aan Polis Service bvba, 
Achterstenhoek 26 te 2275 Lille, voor de prijs van € 495 excl. btw (zie post 1 van het raamcontract); 
Overwegende dat de PZ Tienen-Hoegaarden momenteel beschikt over drie van deze toestellen en dat zij er 
tevreden over zijn;  
Overwegende dat, naar de fusie toe, drie samplingtoestellen te weinig zijn omdat de verkeersdienst over twee 
locaties verspreid is en door de aankoop van bijkomende toestellen de controles op het huidige grondgebied van 
de PZ LAN beduidend zullen stijging tijdens de reguliere werking van de verkeersdienst; 
Gelet op het voorstel om twee samplingstoestellen aan te kopen, ten bedrage van € 1.197,90 incl. btw; 
Gelet op het voorstel om tevens een full-omnium onderhouds- en herstellingscontract af te sluiten, voor een 
jaarlijkse kost van € 310,50 incl. btw voor beide toestellen (zie post 6 van het raamcontract) en daartoe de nodige 
middelen tot dekking van de uitgaven in te schrijven vanaf de begroting 2019; 
Overwegende dat de nodige middelen tot dekking van de uitgaven, met betrekking tot de aankoop van de twee 
samplingtoestellen, voorhanden zijn op artikelnummer 33001/744-51 van de buitengewone uitgavenbegroting 
2018; 
Op voorstel van het politiecollege d.d. 14 augustus 2018; 
Na beraadslaging, 
Besluit, met algemeenheid van stemmen, 
Artikel 1. De aankoop van twee samplingtoestellen goed te keuren, via het raamcontract DGR/DRL Procurement 
2016 R 3 224, bij de bvba Polis Service, Achterstenhoek 26 te 2275 Lille. 
Art. 2. De daaraan verbonden kosten ten bedrage van € 1.197,90 incl. btw voor beide toestellen, worden 
eveneens goedgekeurd. 
Art. 3. Een full-omnium onderhouds- en herstellingscontract af te sluiten voor de beide toestellen, voor de prijs 
van € 310,50 incl. btw voor beide toestellen en deze middelen in de schrijven vanaf de begroting 2019. 
Art. 4. De betaling zal gebeuren na levering en keuring van de opdracht en op voorlegging van een in tweevoud 
opgestelde factuur. 
 
PUNT 7. JAARVERSLAG 2017 
De korpschef licht aan de hand van een PowerPointpresentatie het jaarverslag 2017 en de prioritaire 
veiligheidsfenomenen van de politiezone LAN nader toe. De presentatie wordt integraal aan het verslag 
toegevoegd. 
 
- Vooreerst trekt de korpschef de aandacht op de vernieuwde website van de PZ LAN. In het bijzonder wordt 
gewezen op de eenvoudige manier waarop kan opgezocht worden naar de wijkinspecteur van een straat 
(startpagina: rechter kolom: Je wijk). 
- Afgesloten protocollen in 2017: het moto van de korpschef luidt: ‘De politie van de toekomst zal meer dan ooit 
een netwerkende politie moeten zijn, een politie in verbinding’. 
- Inzet Openbare Orde: het komt de organisatoren toe om een evenement aan te vragen. Het is de politie die, aan 
de hand van bepaalde criteria, bepaalt of er inzet van manschappen vereist is. 
Indien er bijvoorbeeld een wielerwedstrijd een gewestweg aandoet, is het sowieso verplicht om politie in te 
zetten. Bij de organisatie van een rally is het eveneens verplicht om politie in te zetten. 
Politieraadslid Martine Jacobs merkt op dat er bij de ‘Tractorprocessie’ te Orsmaal geen politie aanwezig was. 
Zij is de mening toegedaan dat dit geen overbodige luxe zou zijn geweest (grote volkstoeloop). 
De korpschef zal zich bevragen over het waarom er geen politie aanwezig was. 
Hij maakt evenwel duidelijk dat deze middelen niet onuitputtelijk zijn. 
- Zonaal Veiligheidsplan 2014-2019: Benadering van prioritaire fenomenen in 3 niveaus 
 - Prioriteiten niveau 1: Drugs 
    Diefstal met braak uit gebouwen 
    Verkeersongevallen met gekwetsten 



 
- Diefstallen met braak uit gebouwen 
Arrondissementeel is er voor het jaar 2017 een daling te noteren voor de westelijk gelegen politiezones en een 
stijging voor de oostelijk gelegen zones, ten opzichte van 2016. 
Een duidelijke verklaring hiervoor kan (momenteel) niet gegeven worden.  
Frappant in de zone LAN, meer bepaald in de deelgemeente Eliksem, is het aantal inbraken in tuinhuisjes. Een 
lokale verdachte werd verhoord. Omtrent deze inbraken kan er een hoge ophelderingsgraad genoteerd worden. 
Zonaal is het procentueel aandeel van de stad Landen het hoogst (59% = 94 feiten); gevolgd door Zoutleeuw 
(26% = 41 feiten) en Linter (15% = 25 feiten). In het totaal werden er 160 inbraken gepleegd anno 2017, 
komende van 131 in 2016. 
De arrondissementele verhouding poging/effectief bedraagt 40% tegenover 60%. 
De PZ LAN volgt deze trant (bij een ‘poging inbraak’ werd er geen buit gemaakt). 
In 2017 wonnen 11 burgers diefstalpreventief advies in. 
De piek in mei 2017 is toe te schrijven aan de reeks inbraken in tuinhuisjes te Eliksem (zie hierboven). 
Het belangrijkste doelwit blijven de inbraken in woning (conform de arrondissementele gegevens). 
In vergelijking met 2016 werden meer winkels, bedrijven (De Lijn en Schepers te Landen), aanhorigheden (zie 
hierboven aangehaalde reeks inbraken in tuinhuisjes in de omgeving van Eliksem, waar de buit fietsen en 
werkmateriaal betrof) en in woningen in aanbouw (voornamelijk in Drieslinter) aangedaan. 
De risicograad inzake diefstallen met braak is het hoogst in de stad Landen (92,88), waarbij de stad de zevende 
plaats in het arrondissement opneemt; de risicograad voor de stad Zoutleeuw is berekend op 73,35, goed voor 
een zestiende plaats; de gemeente Linter is met een risicograad van 31,81 de veiligste gemeente van het 
arrondissement (= 30 gemeenten). 
Arrondissement Leuven heeft een risicograad van 73,18. 
De risicograad is een afweging tussen het aantal inbraken en het aantal woongelegenheden per gemeente. 
Uit de cijfers voor het eerste deel van 2018 (tot en met 31 juli) is merkbaar, dat de oostelijke zones een daling 
kennen en dat de westelijke zones net een stijging kennen van het aantal diefstallen met braak uit gebouwen. 
In de PZ LAN werden er – van 01 januari tot 31 juli - 59 inbraken vastgesteld. Als we dit cijfers zouden 
extrapoleren voor gans 2018, zou de PZ LAN stranden op 120 inbraken. Uiteraard moeten de ‘donkere dagen’ 
nog komen, doch durven we te hopen dat het aantal inbraken anno 2018 zal dalen in vergelijking met 2017 en 
terug de waarde van 2016 zullen aannemen. 
De beelden van ANPR-camera’s bieden voor sommige dossiers een aanknopingspunt die naar inbrekers kunnen 
leiden. Tegenwoordig maken daders gebruik van zogenaamde ‘dagnummerplaten’. Het gaat om witte 
nummerplaten met zwarte karakters, die in Nederland worden afgeleverd. Het is in dergelijk geval niet evident 
om aan de gegevens van de bestuurder te komen.  
- Drugs 
In de kolom kantschriften staat de ‘h’ voor ‘handel’. 
Het aantal voorleidingen voor de onderzoekrechter zijn in 2017 herleid tot 3, komende van 16 in 2016. 
Dit vindt zijn verklaring in het feit dat dealers buiten de PZ LAN worden gevat. Zij hebben hun werkterrein 
verlegd. 
In deze materie wordt er veel capaciteit ingezet op ‘preventie’ in scholen en door verhoogd toezicht bij fuiven.  
- Verkeer 
De prioriteit ligt bij verkeersongevallen met lichamelijk letsel. In 2017 is er een sterkte daling (53) ten opzichte 
van 2016 (62). In zeven van de 53 ongevallen is er sprake van vluchtmisdrijf. 
Politieraadslid Mark Keppens vindt dit een alarmerend cijfer en vraagt om de mogelijkheid te onderzoeken hoe 
er sensibiliserend kan gehandeld worden. Verder zou het interessant om weten zijn hoeveel vluchtplegers er later 
konden worden geïdentificeerd. 
In antwoord op de vraag van politieraadslid Leon Ignoul naar de sterke toename van het aantal bemande en 
onbemande snelheidscontroles, stelt de korpschef dat hij bij aanvang van zijn mandaat de boodschap van de 
burgemeesters naar meer controles ter harte heeft genomen. Bovendien werd er een nieuw diensthoofd 
verbonden aan de verkeerdienst. Hierdoor is er een andere vorm van aansturing van de manschappen van de 
verkeersdienst. 
- Over de fusie met de PZ Tienen-Hoegaarden 
 - nieuw zonenummer: 5910 
 - nieuwe zonenaam: Getevallei (zal in zitting van de ‘nieuwe’ politieraad d.d. 19 september 2018  

  definitief worden over beslist) 
 - samenstelling projectgroep; transversale werkgroepen; horizontale werkgroepen. 
Vanaf 01 september 2018 zal er één centrale planning voor de interventiedienst worden ingesteld, die betekent 
voor de PZ LAN dat er: - voor de verkeersdienst ongeveer 7 à 8 interventieshiften per maand wegvallen 
   - de OGP-permanentie kan bijgestuurd worden, waardoor er meer capaciteit vrijkomt 
   - dat de wijkwerking kan versterkt worden 



- Er wordt meegedeeld dat de ondertekening van de verkoopakte van het handelspand ‘Aen den Hoorn’ te 
Zoutleeuw (waar het wijkkantoor zal gehuisvest worden) zal gebeuren op 12 september 2018. 
In antwoord op de vraag van politieraadslid Martine Jacobs over het wijkkantoor van Linter, stelt de korpschef 
dat het advies van de preventieadviseur – inzake de vochtproblematiek - wordt afgewacht. Als het licht op groen 
wordt gezet, zullen de lokalen opgefrist worden (er zal tevens een douche geplaatst worden).  
Bij de fusie zullen de openingsuren van de wijkkantoren uitgebreid worden. 
 
Politieraadslid Patrick Poffé verlaat de zitting. 

 

Gezien er publiek aanwezig is om de openbare zitting van de politieraad bij te wonen, wordt punt 10 ‘Varia’ van 

de agenda, behandeld vóór aanvang van de geheime zitting. 

 

PUNT 10. VARIA 
- Politieraadslid Jonas Michiels merkt (namens politieraadslid Patrick Poffé) op dat sedert 16/17 augustus 2018 
er twee telefoonnummers van de PZ LAN de WABP-groep zouden verlaten hebben (buurtpreventie). 
Uit nazicht blijkt dat dit door het niet automatisch uitvoeren van een update te zijn gebeurd. Whatsapp is een 

tool die voornamelijk ontwikkeld werd voor smartphones en niet voor tablets. Vandaar dat de politie via een 

omweg de updates manueel moet laten uitvoeren. 

De ICT-er van de PZ LAN zal zo snel als mogelijk de update in orde brengen. Indien na deze update zou blijken 

dat de politie geen lid meer is van de groepen, zal er gevraagd worden om de desbetreffende telefoonnummers 

van de politie opnieuw lid te maken. 

(26 augustus 2018: De WABP Landen en Linter zijn terug in orde. Bleek een technisch probleem op tablets 
interventie na automatische update). 
 

- Politieraadslid Mark Keppens bevraagt zich over de ‘transmigratieproblematiek’ 
De laatste tijd is er een terugval van het aantal transmigranten, behalve op vrijdag 10 augustus werden er 
opnieuw een dertigtal transmigranten gesignaleerd: 
 - nu dat in Landen de bewaking werd opgedreven door verhoogde controles door onze eigen diensten, 
   door de inzet van private bewaking, door de steun van het CIC en de cavalerie, heeft de problematiek  
         zich verplaatst naar Boutersem. 
 - anoniem toezicht door onze politiediensten met het oog op het eventueel klissen van zogenaamde  
                ‘passeurs’ – bestuurders die transmigranten oppikken aan het station om hen vervolgens naar de 
   parking te brengen 
 - minister Jambon en gouverneur De Witte staan weigerachtig tegenover het sluiten van de parking  

  langs de E40 
- minister Jambon voorziet wel verhoogd toezicht op de treinen vanuit Brussel 

De korpschef maakt duidelijk dat de transmigrantenproblematiek heel België (en Europa) treft. 
En dat het dweilen met de kraan open is. 
Op dinsdag 21 augustus 2018 werd er op ‘De Ravel’ een man aangevallen door transmigranten. De man liep 
ernstige verwondingen op en diende naar het ziekenhuis te worden opgebracht. Hierdoor heeft de politie het 
slachtoffer nog niet kunnen verhoren om de juiste omstandigheden van de feiten te kunnen vernemen. 
Raadslid Keppens weet te vertellen dat er een ‘wegversperring’ werd op gesteld door de transmigranten en 
bevraagt zich of deze al wel opgeruimd door de technische dienst. 
Burgemeester Vander Schelde geeft te kennen dat de technische dienst op regelmatige basis de ‘Ravel’ opkuist, 
onder toezicht van de politie. 
In het bos, nabij de parking langs de E40 te Waasmont, werd een tentenkamp opgeruimd. De eigenaars van het 
bosje zijn om medewerking gevraagd (snoeiwerken uitvoeren en onkruid wieden, waardoor de plaats minder 
aantrekkelijk wordt voor transmigranten, doordat ze zich niet meer kunnen verschuilen).  
Burgemeester Vander Schelde zal blijven aandringen om dit zo snel mogelijk uit te voeren. 
Tegelijkertijd moet gesteld worden dat ‘een opgekuist bosje’ de problematiek niet zal oplossen. De parking blijft 
het grootste probleem. Een voorstel ingediend door de burgemeester en de korpschef om parkings langs de E40 
alternerend af te sluiten, zodat de transmigranten ontmoedigd worden, vond evenmin bijval bij de bevoegde 
diensten. 
De korpschef deelt mee dat er, zeker in het begin van het nieuwe schooljaar, verhoogde politieaanwezigheid zal 
zijn op de fietsroute ‘De Ravel’. 
 
- Politieraadslid Mark Keppens vraagt hoe de PZ LAN staat tegenover ‘cannabisgebruik’. 
De korpschef: drugsgebruik en dus ook cannabisgebruik is een federale materie. De wet laat geen drugsgebruik 
toe. De politie handelt conform de wet. Het telen van cannabis is verboden! 



Burgemeester Vander Schelde maakt duidelijk dat medicinale cannabis enkel op doktersvoorschrift bij de 
apotheker kan bekomen worden. Het voorschrijven van medicinale cannabis gebeurt volgens strikte criteria. 

Voor eensluidend afschrift : 
 
 
 
 
 

Ann HOBIN        Iris VANDER SCHELDE 
Secretaris        burgemeester/voorzitter 


