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OPENBARE ZITTING:
1.

POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 16 FEBRUARI 2012 – GOEDKEURING.

Het verslag van de politieraad van 16 februari 2012 wordt goedgekeurd.
2.

PERSONEEL: FUNCTIE VAN DRIE INSPECTEURS - VACANTVERKLARING

Raadslid Marleen Van den Eynde vraagt of er een werfreserve bestaat en dat de vacatures expliciet zijn
voorbehouden voor bepaalde diensten.
Waarnemend korpschef Willy De Belder antwoordt dat er geen werfreserve is. De vacatures worden
openverklaard bij de volgende mobiliteitsronde tot de functies zijn ingevuld.
Raadslid Marleen Van den Eynde informeert of er al gesprekken geweest zijn met de stagiaires.
Waarnemend korpschef Willy De Belder bevestigt dit en deelt mee dat er zelfs binnen de politieschool
gesprekken werden gevoerd met als resultaat: zes kandidaten voor vier plaatsen.
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus, in het bijzonder de artikelen 108 en 128;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van
de politiediensten (Mammoetbesluit);in het bijzonder de artikelen VI.II.8 tot VI.II.71;
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001, houdende het minimaal effectief van het
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet
van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende
de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in
het raam van de mobiliteit;
Gelet op het ministeriële omzendbrief GPI 15 en GPI 15bis van 24 januari 2002 betreffende de toepassing
van de mobiliteitscyclus in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de
lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op de politieraadsbesluiten van 22 december 2001, van 14 maart 2002, 8 mei 2002,15 maart 2007,
28 februari 2008, 19 februari 2009 en 11 februari 2010 houdende goedkeuring van de
personeelsformatie, het organigram en het personeelsbehoeftenplan;
Overwegende dat er twee personeelsleden met eervol ontslag wegens pensionering gegaan zijn en dat er
één personeelslid overleden is;
Overwegende dat de korpschef deze vervanging noodzakelijk acht om de goede werking van het korps te
verzekeren;
Overwegende dat het politiecollege voorgesteld heeft om medewerkers die het korps verlaten, zo snel
mogelijk te vervangen;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functie van drie inspecteurs wordt vacant verklaard.
Artikel 2
Er wordt een wervingsreserve voorzien die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van
de tweede navolgende mobiliteitscyclus.
Artikel 3
Deze vacature wordt meegedeeld aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer.
Artikel 4
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
De selectiecommissie bestaat uit de korpschef, de coördinatoren of vervangers.
Artikel 5
Dit besluit wordt vermeld in de overzichtslijst die overeenkomstig artikel 85 van de wet van 7 december
1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus aan de
provinciegouverneur wordt verstuurd.
3.

OVERHEIDSOPDRACHTEN: VERVANGING VAN 16 DRAAGBARE ASTRID-RADIOPOSTEN
GOEDKEURING RAMING EN LASTENBOEK EN VASTSTELLING GUNNINGSPROCEDURE

-

Waarnemend korpschef Willy De Belder deelt mee dat dit de laatste fase is van de vervanging van de
draagbare radioposten, volgend jaar zullen de mobiele/vaste toestellen vervangen worden.
Raadslid Marleen Van den Eynde vraagt naar de levensduur van de toestellen.
Waarnemend korpschef Willy De Belder zegt dat deze toestellen normaal zeven à acht jaar kunnen
meegaan maar dat ze ondertussen regelmatig vervangen worden. Hij geeft ook nog mee dat de
toestellen die nu vervangen worden aangekocht werden in 2004.
Gelet op de artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet dat voor de aankoop van de 16 draagbare ASTRID-posten gebruik kan gemaakt worden van het
federaal raamcontract met nummer CD-MP-00-23
Gelet op het verslag van de systeembeheerder van 24 april 2012;
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Overwegende dat het huidige contingent ASTRID-posten sterk verouderd is en dus aan vervanging toe is;
Overwegende dat de levering van deze radioposten geraamd wordt op 12.000,00 EUR (inclusief BTW);
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 33001/744-51 van de
buitengewone dienst van de begroting 2012, waarop nog 20.881,19 EUR beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het lastenboek tot aankoop van 16 draagbare ASTRID-posten ten behoeve van de politiezone voor een
geraamd bedrag van 12.000,00 EUR wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Gebruik te maken van het federaal raamcontract met nummer CD-MP-00-23.
Artikel 3
Deze uitgave aan te rekenen op artikelnummer 33001/744-51 van de buitengewone dienst van de
begroting 2012, waarop nog 20.881,19 EUR beschikbaar is.
Artikel 4
Een voor éénsluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overeenkomstig artikel 86 van de wet van
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus,
verzonden aan de provinciegouverneur.
4.

OVERHEIDSOPDRACHT: AANKOOP APPARATUUR VOOR HET UITLEZEN VAN MOBIELE TELEFOONS VASTSTELLING GUNNINGSPROCEDURE

Waarnemend korpschef Willy De Belder bericht dat de huidige apparatuur niet meer aan de nodige
vereisten voldoet, gezien er nu meer PDA’s en Smartphones circuleren, waarvoor gespecialiseerd
uitleesapparatuur onontbeerlijk is. Hij geeft ook mee dat er slechts één aanbieder op de markt is voor
deze apparatuur.
Raadslid Joost Fillet vraagt of elke politiezone zo’n toestel in eigen beheer moet hebben.
Waarnemend korpschef Willy De Belder antwoordt dat de politiezone Hekla voordien gebruik maakte van
de regionaal gespecialiseerde dienst maar gezien het intens gebruik van deze dienst waren er dikwijls
lange wachttijden (soms maanden) vooraleer het resultaat verkregen werd.
Gelet op de artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het verslag van de systeembeheerder van 21 mei 2012;
Overwegende dat, in de strijd tegen de criminaliteit die wordt gepleegd door rondtrekkende
dadergroeperingen, het uitlezen van mobiele telefoons of aanverwante apparatuur zeer belangrijk is;
Overwegende dat onze middelen momenteel ontoereikend zijn om deze apparatuur uit te lezen;
Overwegende dat de evolutie van de klassieke GSM naar de smartphones met zich meebrengt dat de
gegevens die moeten uitgelezen worden zich niet langer op de SIM-kaart bevinden maar op het apparaat
zelf;
Overwegende dat wij alleen over SIM-kaartlezers beschikken;
Overwegende dat het daarom nodig is om over te gaan tot de aankoop van een UFED-apparaat, dat
speciaal ontwikkeld werd voor politie- en veiligheidsdiensten;
Overwegende dat dit apparaat alle essentiële gegevens van een mobiele telefoon kan uitlezen;
Overwegende dat het apparaat de SIM-kaart ook kan klonen en alle gegevens van de mobiele telefoon
kan dumpen op een externe drager zodat deze gegevens als bewijsmateriaal kunnen bewaard worden.
Overwegende dat het om gespecialiseerde apparatuur gaat waarvan de exclusieve verdeling in ons land
toegewezen is aan de firma McSira bvba, Havenlaan 104-106 te 1000 Brussel;
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Overwegende dat deze apparatuur, inclusief software, dient te worden begroot op 13.000,00 euro
(inclusief BTW);
Overwegende dat de uitgaven aangerekend kunnen worden op de buitengewone dienst artikelnummer
330/742-53 van de begroting 2012 waarop nog 27.323,86 euro beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot het aankopen van een UFED-apparaat (inclusief BTW), wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht tot deze aankoop toe te wijzen aan de firma McSira bvba, Havenlaan 104-106 te 1000
Brussel, gezien zij voor de verdeling van dit apparatuur in België de exclusiviteit toegewezen kregen.
Artikel 3
Het bedrag van de uitgave geraamd op 13.000,00 euro (inclusief btw) aan te rekenen op artikelnummer
330/742-53 van de buitengewone dienst van de begroting 2012.
Artikel 4
Een voor éénsluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overeenkomstig artikel 86 van de wet van
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus,
verzonden aan de provinciegouverneur.
5.

OVERHEIDSOPDRACHTEN: INSTALLATIE VAN AUDIO- EN VIDEOMATERIAAL IN HET
VERHOORLOKAAL VAN DE LOKALE RECHERCHE - GOEDKEURING RAMING EN LASTENBOEK EN
VASTSTELLING GUNNINGSPROCEDURE

Gelet op de artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet dat voor de aankoop van dit audio- en videomateriaal gebruik kan gemaakt worden van het
federaal raamcontract met nummer DGS/DSA 2011 R3 219;
Gelet op het verslag van de systeembeheerder van 21 mei 2012;
Overwegende dat bij de ingebruikname van het huidige hoofdcommissariaat een optie voorzien werd om
op de tweede verdieping, bij de lokale recherche, een verhoorlokaal te voorzien van audio- en
videomateriaal;
Overwegende dat de levering van dit audio- en videomateriaal geraamd wordt op 9.045,00 EUR
(inclusief BTW);
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/742-53 van de
buitengewone dienst van de begroting 2012, waarop nog 36.368,86 EUR beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het lastenboek tot aankoop van het audio- en videomateriaal ten behoeve van de politiezone voor een
geraamd bedrag van 9.045,00 EUR wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Gebruik te maken van het federaal raamcontract met nummer DGS/DSA 2011 R3 219.
Artikel 3
Deze uitgave aan te rekenen op artikelnummer 330/742-53 van de buitengewone dienst van de
begroting 2012, waarop nog 36.368,86 EUR beschikbaar is.
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Artikel 4
Een voor éénsluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overeenkomstig artikel 86 van de wet van
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus,
verzonden aan de provinciegouverneur.
6.

OVERHEIDSOPDRACHT: AANKOOP
VAN
EEN
MOBIELE DIGITALE SNELHEIDSMETER GOEDKEURING RAMING EN LASTENBOEK EN VASTSTELLING GUNNINGSPROCEDURE

Waarnemend korpschef Willy De Belder deelt mee dat de vorige (ouderwetse) snelheidsmeter na 8 jaar
buiten gebruik is en dat de aankoop van deze nieuwe digitale snelheidsmeter dus noodzakelijk is.
Raadslid Joost Fillet vraagt bij aankopen met betrekking tot de verkeersveiligheid, de verkeersambtenaren
te informeren.
Waarnemend korpschef Willy De Belder is verbaasd dat dit niet gebeurde via de verkeerscel en zal dit
onder de aandacht brengen.
Gelet op de artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet dat voor de aankoop en het onderhoud van mobiele digitale snelheidsmeters gebruik kan worden
gemaakt van een meerjarige overeenkomst die de Federale Politie heeft afgesloten ten voordele van de
geïntegreerde politie op grond van het bestek gekend onder het nummer DSG/DSA 2009 R3 184 geldig
tot 31 december 2012;
Overwegende dat ten behoeve van de dienst verkeer, het noodzakelijk is over te gaan tot aankoop van
een nieuwe snelheidsmeter;
Overwegende dat de uitgaven voor de aankoop, de installatie en de elektronische uitleesapparatuur
kunnen aangerekend worden op artikelnummer 33002/744-51 van de buitengewone dienst van de
begroting 2012, waarop 70 000 euro beschikbaar is;
Overwegende dat de uitgaven voor het onderhoudscontract van de snelheidsmeter kunnen aangerekend
op artikelnummer 330/124-06 van de gewone dienst begroting 2012, waarop 13 903,26 euro
beschikbaar is;
Overwegende dat de uitgaven voor de opleiding voor de gebruikers van de snelheidsmeter kunnen
aangerekend worden op artikelnummer 330/123-17 van de gewone dienst begroting 2012, waarop
3.479,80 euro beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot het aankopen van een mobiele digitale snelheidsmeter met onderhoudscontract en
opleiding, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Gebruik te maken van de open meerjarige overeenkomst afgesloten door de federale politie op grond van
het bestek gekend onder het nummer DSG/DSA 2009 R3 184 geldig tot 31 december 2012, betreffende
de levering van mobiele digitale snelheidsmeter ten voordele van de geïntegreerde politie.
Artikel 3
Het bedrag van de uitgave voor de aankoop, de installatie en de elektronische uitleesapparatuur,
geraamd op 64.300 euro (inclusief btw), aan te rekenen op artikelnummer 33002/744-51 van de
buitengewone dienst begroting 2012.
Het bedrag van de uitgave voor het onderhoudscontract, geraamd op 910 euro (inclusief btw), aan te
rekenen op artikelnummer 330/124-06 van de gewone dienst begroting 2012.
Het bedrag voor de uitgave voor de opleiding voor de gebruikers van de snelheidsmeter, geraamd op
1.050 euro (inclusief BTW) aan te rekenen op artikelnummer 330/123-17 van de gewone dienst
begroting 2012.
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Artikel 4
Een voor éénsluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overeenkomstig artikel 86 van de wet van
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus,
verzonden aan de provinciegouverneur.

INTERPELLATIES:
Aangevraagd door politieraadslid Marleen Van den Eynde:
1.federale gelden van het verkeersboetefonds
De politiezone Hekla zal door een oncorrecte verdeling van de federale gelden van het
verkeersboetefonds maar liefst 1.098.135 euro mislopen. Dit blijkt uit de berekening op basis van een
recente studie van Dexia.
Welke initiatieven heeft het politiecollege genomen om te protesteren tegen deze oncorrecte verdeling?
Welke impact heeft deze minder inkomsten op de begroting?

Voorzitter Koen Snyders zal deze materie laten onderzoeken.
2. Geweld tegen agenten.
Geweld tegen personeel ten dienste van de bevolking neemt steeds toe. In2010 werden in België
gemiddeld 9 agressies per dag gepleegd.
Een droevige uitschieter was de dodelijke slag die werd uitgedeeld aan een controleur van de MIVB,
enkele weken geleden.
Ook agenten ontsnappen blijkbaar niet aan deze geweldplegingen.
De politievakbond VSOA reageert dan ook dat dit toenemend geweld niet langer te tolereren is. In 10 jaar
tijd zouden het aantal geweldplegingen tegenover de politie met maar liefst 14% gestegen zijn. Wij
nemen aan dat onze zone daarop geen uitzondering vormt.
Hoeveel feiten van geweld tegenover politiemensen in onze zone werden de laatste 3 jaar opgetekend
Welke feiten hebben geleid tot arbeidsongeschiktheid en worden al deze kosten gedragen door de
verzekering?
Worden er speciale maatregelen genomen om de spiraal van toenemend geweld tegen agenten te
doorbreken?

Waarnemend korpschef Willy De Belder licht toe dat de geweldplegingen (ook verbaal) tegenover het
personeel sinds 2010 werden geregistreerd in de politiezone Hekla.
Hij geeft volgende cijfers mee:
• In 2010 waren er 11 meldingen, waarvan 3 met kwetsuur. Deze geweldplegingen hebben, na
verzorging, niet tot arbeidsongeschiktheid geleid.
• In 2011 waren er 8 meldingen, waarvan 4 met lichte kwetsuren. Ook hier leidde dit niet tot
arbeidsongeschiktheid.
• Tot op heden werden er in 2012, 4 meldingen gemaakt, allen met kwetsuren maar zonder
arbeidsongeschiktheid.
Hij merkt wel op dat kwetsuren en/of schade wel gemeld worden tegenover verbale agressie, wat niet
altijd ervaren wordt als een zware inbreuk op de integriteit.
Wat doet de politiezone Hekla?
Naar uitrusting toe, werden er de laatste jaren verscheidene aankopen gedaan inzake veiligheid en
bescherming (bijvoorbeeld kogelwerende vesten).
Er werden ook preventieve maatregelen genomen. De personeelsleden kregen een volledig pakket aan
gegevens betreffende zowel de interne als de regionale diensten waar zij bij problemen terecht kunnen.
Wat betreft de kosten:
• voor de kosten ten gevolge van de kwetsuren werd een arbeidsongevallenverzekering afgesloten.
• de kosten met betrekking tot de uitrusting, worden gedragen door de politiezone.
De voorzitter Koen Snyders geeft nog mee dat deze incidenten bij de politiezone Hekla binnen de
redelijke grenzen vallen.
Waarnemend korpschef Willy De Belder voegt eraan toe dat het altijd om conflictsituaties ging. Er
werden geen aanslagen gepleegd op de personeelsleden van de politiezone Hekla.
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3. aankoop UV-apparatuur voor synthetische DNA-analyse
Op 20 juni 2010 werd in de politieraad voorgesteld om een proefproject synthetisch DNA op te starten.
Het politiecollege wenste dit voorstel te onderzoeken. In het verslag van het politiecollege van
20 april2012 informeert commissaris Willy De Belder het college over de stand van zake.
Voorstel : aankoop van UV-apparatuur voor synthetische DNA te kunnen toepassen in onze politiezone

Waarnemend korpschef Willy De Belder licht toe dat dit UV-apparatuur synthetisch DNA kan traceren.
Hiervoor moet de bezitter wel eerst dit apparatuur aanschaffen en de nodige data inbrengen.
Op initiatief van de provincie werden alle politiezones voorzien van deze detectieapparatuur.
De vraag blijft of dit een heiligdoend middel is. Het is één van de mogelijke preventiemaatregelen, maar
dit wil nog niet zeggen dat, indien uw inboedel naar bijvoorbeeld Litouwen werd versast, men daar deze
nodige apparatuur heeft om te weten dat deze bezittingen van u zijn.
Waarnemend korpschef Willy De Belder deelt mee dat sommige politiezones hier reeds experimenteel
mee gestart zij, maar dat er nog niet echt resultaten geboekt werden. De politiezone Hekla is er in ieder
geval klaar voor.
Raadslid Marleen Van den Eynde vraagt of er campagens voorzien werden naar de bevolking toe via
bijvoorbeeld de gemeentelijke infobladen.
Waarnemend korpschef Willy De Belder zegt dat deze materie valt onder de technopreventieve middelen.
Raadslid Anthony Spiessens vraagt naar het kostenplaatje van deze apparatuur.
Waarnemend korpschef Willy De Belder antwoordt dat het 90 euro kost en dat dit kan dienen voor het
ganse gezin.
GEHEIME ZITTING:
Er werden 2 agendapunten behandeld in de geheime zitting. Gezien er persoonlijke gegevens
opgenomen zijn in deze agendapunten, worden deze niet gepubliceerd.
Al de punten van de zitting afgehandeld zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21.40 uur.

Ann De Mulder
directiesecretaresse

Koen Snyders
burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend verklaard afschrift:
Edegem, 14 juni 2012

An Romeyns
secretaris

Koen Snyders
burgemeester-voorzitter
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