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Dossierbeheerder(s) : Hoofdcommissaris Ivo Vereycken Tel: 03 444 00 03 
 

 

Het politiecollege meldt dat de politieraad van de politiezone HEKLA heeft vergaderd over de hierna vermelde 

agenda op woensdag 24 februari 2021 te 2650 Edegem. 

Besproken agendapunten tijdens de openbare zitting 

1. Raadscommissie HEKLA 9 december 2020 en Politieraad HEKLA 16 december 2020 – 
ontwerpverslag – goedkeuring; 
Het verslag van de vergadering van de raadscommissie van 9 december 2020 en de politieraad van 
16 december 2020 worden goedgekeurd. 
 

2. Overheidsopdrachten: aankoop van 25 bodycams – goedkeuring raming en vaststelling 
gunningswijze; 
Anno 2021 leven we in een wereld waar elke vorm van politieoptreden met argusogen wordt 

gevolgd. Door de razendsnelle opkomst en evolutie van de smartphone worden meer en meer – en al 

dan niet heimelijk - opnames gemaakt van politie-interventies.  

Veel van deze opnames – soms gemaakt zonder het medeweten van de politiemedewerkers – 

verschijnen zonder toestemming op sociale media of zelfs in mainstream nieuwsberichten en geeft 

de opname soms een onvolledig of foutief beeld weer van de tussenkomst. Als overheidsdienst is het 

onmogelijk om controle te houden op de inhoud van deze berichtgeving (met name: wat men precies 

wel of net niet laat zien van de interventie).  

Om een antwoord te kunnen bieden op deze maatschappelijke ontwikkeling, wil de Politiezone 

HEKLA overgaan tot de aankoop van bodycams ( body worn camera’s). Met de bodycam wil de 

Politiezone HEKLA de operationele terreinmedewerkers een tool aanbieden die hen ondersteunt in 

hun reguliere werking. Het hoofddoel is niet om een permanent controlemiddel te implementeren, 

uiteraard kunnen de geregistreerde opnames wel voor dit doel gebruikt worden.  

Het uitgangspunt is dat de door de bodycam geregistreerde opnames niet gebruikt worden voor 

permanente controles op personeelsleden, voor evaluatiedoeleinden of om te delen op sociale media. 

De politieraad keurt de raming en de gunningswijze goed. 

 

3. Overheidsopdrachten: upgrade HILDE-netwerk – goedkeuring raming en vaststelling 
gunningswijze; 
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Met de implementatie van e-meetings via Teams, Zoom, … wegens Covid-19 en de uitbreiding van 

onze huidige oplossingen, Mobile Office, Mobiel cameratoezicht, FOCUS, … en toekomstige projecten 

zoals bodycams, ANPR,… dringt een optimalisatie/vernieuwing zich aan.  

Deze uitbreidingen brengen ook uitdagingen mee zoals de netwerkveiligheid die gegarandeerd moet 
zijn, ook op afstand- of thuiswerk. De politionele verbindingen (ISLP) lopen via een Explore netwerk 
van Proximus. Het administratief netwerk (internet) loopt momenteel volledig via Telenet. Alle 
verbindingen naar de wijkkantoren vertrekken vanuit het Hoofdcommissariaat. Met uitzondering 
van de internet verbindingen via Telenet.  
Alle datalijnen worden omgezet naar Fiber (glasvezel). Dit vervangt de huidige koperdraad met de 

nodige snelheidsbeperkingen. Bij Fiber kan men de snelheid verhogen of verlagen zonder hiervoor 

nieuwe kabels te moeten trekken.  

Via afgescheiden tunnels en lokale splitsing per kantoor (door middel van routers en firewalls) sturen 

we ook de internetverbinding mee over deze lijnen. Hierdoor komen alle abonnementen voor 

internet in de wijkkantoren te vervallen.  

Naar redundantie toe worden  eveneens de nodige maatregelen genomen. 

Daarnaast wordt de veiligheid van het netwerk op elke locatie gegarandeerd door middel van door 

DRI gevalideerde firewalls en routers te implementeren.  

De netwerkveiligheid wordt nog verder door getrokken naar de mobiele toestellen door middel van 
een Private APN. 
De politieraad keurt de raming en de gunningswijze voor deze upgrade goed. 
 

4. Toetreding tot IGEAN Milieu & Veiligheid en de aanstelling van een vertegenwoordiger bij IGEAN 
Milieu & Veiligheid; 
De politiezone HEKLA neemt kennis van resultaat van het onderzoek naar het belang om toe te 

treden tot IGEAN milieu & veiligheid, rekening houdend met de taken en opdrachten van IGEAN 

milieu & veiligheid.  

De politiezone HEKLA wenst toe te treden tot IGEAN milieu & veiligheid en vraagt deze beslissing 

voor te leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid.  

De politiezone HEKLA bevestigt de samenwerking met IGEAN milieu & veiligheid in een 
beheersoverdracht aan IGEAN milieu & veiligheid. De politieraad keurt deze toetreding goed. 
 

5. Toetreding tot IGEAN Dienstverlening en de aanstelling van een vertegenwoordiger bij IGEAN 
Dienstverlening; 
De politiezone HEKLA neemt kennis van resultaat van het onderzoek naar het belang om toe te 

treden tot IGEAN dienstverlening, rekening houdend met de taken en opdrachten van IGEAN 

dienstverlening.  

De politiezone HEKLA wenst toe te treden tot IGEAN dienstverlening en vraagt deze beslissing voor 
te leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering van IGEAN dienstverlening. 
De politieraad keurt deze toetreding goed. 
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Besproken agendapunten tijdens de gesloten zitting: 

Twee agendapunten. 

 
 

  

Ivo Vereycken 
korpschef 

Koen Metsu 
burgemeester-voorzitter 

 


