PERSBERICHT
VDL Bus & Coach gaat nieuwe politievoertuigen
ombouwen
VDL Bus & Coach gaat, als onderaannemer, de ombouw van nieuwe surveillancewagens
voor de politie verzorgen. In opdracht van Mercedes-Benz worden de voertuigen door VDL
Bus Venlo omgebouwd. Donderdag 30 november hebben de politie en Mercedes-Benz op
de beurs NIDV in Rotterdam een overeenkomst getekend. Onderdeel daarvan is de levering
van 1.250 omgebouwde voertuigen van het type Mercedes B-klasse. Deze voertuigen gaan
vanaf 2018 de huidige surveillancewagens van de politie, de Volkswagen Touran,
vervangen.

VDL Bus Venlo gaat de komende 4 jaar in eerste instantie 875 voertuigen voor Mercedes-Benz
ombouwen tot volwaardige politievoertuigen. Voor de resterende 375 voertuigen, die door een
ander bedrijf worden omgebouwd, gaat VDL Bus Venlo diverse componenten leveren. Bedragen
die met de order gemoeid zijn, worden niet bekendgemaakt. De nieuwe wagens die VDL Bus
Venlo gaat ombouwen, worden onder meer voorzien van licht- en geluidsapparatuur, bestickering
en hoogwaardige communicatie- en navigatieapparatuur en de achterbak wordt ingericht zodat die
plaats biedt aan de dagelijkse uitrusting van de politie.
Werkstroom
Later kan het aantal door VDL Bus Venlo om te bouwen voertuigen van Mercedes-Benz worden
uitgebreid, waardoor een continue werkstroom kan ontstaan met een maximale looptijd van 7 jaar.
De bedoeling is dat eind februari 2018 het eerste omgebouwde voertuig via Mercedes-Benz aan
de politie zal worden uitgeleverd.
VDL Bus Venlo heeft veelvuldig in opdracht van de politie op maat gemaakte voertuigen geleverd.
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de ombouw van de eerste van in totaal 256 ME-bussen.
Sinds februari 2017 worden deze voertuigen uitgeleverd. Om het ombouwproces zo efficiënt
mogelijk te laten verlopen, is voor deze grootste ombouworder van voertuigen in de VDLgeschiedenis voor de eerste keer gewerkt in lijnproductie. Als basisvoertuig voor de ME-bus wordt
de Mercedes-Benz Sprinter gebruikt.
Strategie
Directeur Mark Francot van VDL Bus Venlo: “De ombouw van de ME-bussen én deze
surveillancewagens voor de politie past in de strategie om onze afdeling Speciale Voertuigen te
laten doorgroeien. Als we het goed doen, kunnen we in aanmerking komen voor de ombouw van
nog meer politieauto’s. Dat zou een geweldige continuïteit bieden aan onze organisatie.”

Politie
De politie bestaat uit 10 regionale eenheden, de Landelijke Eenheid en het Politiedienstencentrum.
De hoofdstructuur van de politie kent 3, nauw samenwerkende niveaus: nationaal, regionaal en
lokaal. De korpsleiding, ondersteund door de Staf Korpsleiding, functioneert op nationaal niveau.
Op operationeel gebied geldt dat ook voor de Landelijke Eenheid, die onder meer regiooverschrijdende en specialistische politietaken verricht, en het Politiedienstencentrum waarin alle
bedrijfsvoeringsonderdelen zijn gebundeld. De tien andere eenheden opereren op regionaal
niveau. Binnen deze eenheden zijn op lokaal niveau districten actief, die bestaan uit basisteams,
de districtsrecherche en een flexteam.
VDL Bus & Coach
De kernactiviteiten van VDL Bus & Coach bestaan uit de ontwikkeling, productie, verkoop en after
sales service van een breed pakket bussen, touringcars en chassismodules, de om- of uitbouw
van mini- en midibussen en de in- en verkoop van gebruikte bussen. VDL Bus & Coach bestaat uit
meerdere werkmaatschappijen die gezamenlijk actief zijn op de wereldmarkt. De productie vindt
plaats in Nederland en België. Hoog in het vaandel van VDL Bus & Coach staan kwaliteit,
veiligheid, duurzaamheid, het milieu, een laag brandstofverbruik, comfort en lage
onderhoudskosten. De verkoop van de VDL Bus & Coach producten vindt plaats door middel van
een wereldwijd netwerk van eigen vestigingen, importeurs en agenten in meer dan 30 landen.
Daardoor kunnen vervoersoplossingen op maat worden aangeboden. Voor after sales service en
onderhoud kan de klant rekenen op een vlekkeloos en snel ingrijpen door medewerkers van één
van de vele servicepunten. Een zeer omvangrijk distributienetwerk zorgt ervoor dat
reserveonderdelen en busgerelateerde artikelen zo snel mogelijk op de plaats van bestemming
geleverd worden. VDL Bus & Coach is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste
busproducenten in Europa.
VDL Groep
VDL Bus & Coach is onderdeel van VDL Groep. VDL Groep, met het hoofdkantoor in Eindhoven,
is een internationale industriële onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie en
verkoop van halffabricaten, bussen en overige eindproducten en de assemblage van
personenauto’s. Sinds de oprichting in 1953 is dit familiebedrijf uitgegroeid tot een onderneming
met 94 werkmaatschappijen, verspreid over 20 landen, met ruim 16.000 medewerkers en een
jaaromzet van 3,2 miljard euro in 2016. De kracht van VDL Groep zit in de onderlinge
samenwerking tussen de bedrijven.
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