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2 maart 2021 20:33 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING

1 2021_PR_00007 Secretariaat - Coronamaatregelen - Digitale politieraad  
- Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
In deze periode van gezondheidscrisis, heeft de Algemene Directie van de FOD Binnenlandse Zaken in 
samenwerking met de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) bekeken hoe de politieraad kan 
plaatsvinden.  Daarbij werd zoveel mogelijk overeenstemming gezocht met de huidige richtlijnen over 
het plaatsvinden van de gemeenteraden.
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In eerste instantie kan alleen maar digitaal worden vergaderd voor dringende punten.  Nu de crisis 
voorlopig blijft duren wordt het ook mogelijk gemaakt om voor niet-dringende punten digitaal te 
vergaderen. Ook punten met een geheime stemming kunnen behandeld worden bij een digitale 
vergadering.  De voorzitter dient hiertoe eerst tot niet-openbaarheid te besluiten en de meerderheid 
van de politieraadsleden dient akkoord te gaan om digitaal te vergaderen.

Argumentatie
De coronacrisis blijft voorlopig duren en ondertussen is het duidelijk dat we niet onmiddellijk 
terugkeren naar de situatie van voor de uitbraak van COVID-19.  

Om de dagelijkse werking te blijven garanderen is het aangewezen de politieraad te laten doorgaan.  

Deze zal digitaal doorgaan en in besloten zitting.  Concreet betekent dit dat de vergadering zal 
doorgaan door middel van videoconferentie met Microsoft Teams.  De werkwijze wordt vastgelegd in 
een handleiding die bij de uitnodiging van de politieraad zal worden gevoegd.

Juridische grond
° Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdene de afkondiging van de federale fase betreffende de 
coördinatie en het beheer van de crisis Coronavirus COVID-19.

° Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken.

° Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken.

° Ministerieel besluit van 08 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken.

° Ministerieel besluit van 15 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 
2020 houdende dringende maartregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken.

° Ministerieel besluit van 20 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 
2020 houdende dringende maatreglen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

° Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 
het coronavirus COVID-19 te beperken en wijzigingen door ministerieel besluit van 30 oktober 2020 
en 29 januari 2021.

° De richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende vergaderingen van de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn en het Coronavirus COVID-19.

° De nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 134 en 135.

° De wet op de geïntegreerde politie, meer bepaald de artikelen 25/6 en 25/8.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 25/6 en 25/8 WGP.
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Stemming op het agendapunt
De Politieraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De politieraad bekrachtigt het besluit van de voorzitter-burgemeester van 12 februari 2021 om de 
politieraad digitaal te laten verlopen via Microsoft Teams en dit om de gezondheid van de 
politieraadsleden en de inwoners te beschermen en de verspreiding van het Corona-virus COVID-19 te 
beperken.

Artikel 2
De politieraad gaat akkoord om voor de politieraaad van 02 maart 2021 digitaal te vergaderen.

Goedkeuring verslag

2 2021_PR_00005 Secretariaat - Politieraad - Verslag vorige zitting - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis:

- 01 december 2020: vergadering politieraad waarvan de notulen ter goedkeuring worden voorgelegd.

De notulen van de vergaderingen van de politieraad worden opgesteld door de secretaris van de 
politiezone. 

Elk politieraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over het verslag van 
de notulen van de vorige vergadering.  Als de opmerkingen door de politieraad worden aangenomen, 
worden de notulen in die zin aangepast.  Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen 
van de vorige vergadering worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend 
door de voorzitter en de secretaris van de politieraad.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 27/1 WGP

Stemming op het agendapunt
De Politieraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De politieraad keurt de notulen van de vergadering van de politieraad van 01 oktober 2020 goed.
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Secretariaat

3 2021_PR_00010 Secretariaat - Jaarrekening - Goedkeuring jaarrekening 
2019 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis

- Besluit politieraad 20 juni 2020 waarbij de jaarrekening van het dienstjaar 2019 van de politiezone 
werd vastgesteld.

- Brief van de dienst Toezicht Lokale Politie, Federale Diensten van de Gouverneur van 22 september 
2020 betreffende goedkeuring van de jaarrekening 2019 door de provinciegouverneur op 21 
september 2020.

- Besluit politiecollege van 12 februari 2021 waarbij werd kennis genomen van de goedkeuring van de 
jaarrekening 2019.

Argumentatie
De wet bepaalt dat de politieraad in kennis wordt gesteld van de goedkeuring door de 
provinciegouverneur van de jaarrekeningen. 

Juridische grond
°  Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van 
de politie, meer bepaald artikel 7 en 14.

°  Koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politie.

°  Omzendbrief PLP 33 van  27 oktober 2003 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikelen 24, 77 en 78.

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van de brief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Dienst 
toezicht lokale politie, Diensten van de Gouverneur, Italiëlei 4 bus 16 te 2000 Antwerpen, van 22 
september 2020 betreffende goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de politiezone op 21 
september 2020 door de provinciegouverneur in het kader van het toezicht op de lokale politie.
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4 2021_PR_00011 Financiën - Upgrade Hermes naar Mercurius - Upgrade 
van het boekhoudpakket Hermes van Cipalschaubroeck 
naar Mercurius - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis

- Besluit politiecollege van 12 april 2016 betreffende migratie Hermes naar centrale server in Cipal.

- Offerte van Cipal Schaubroeck van 29 april 2021 voor de vernieuwde Mercurius BBC 2020 suite ten 
behoeve van de politiezone.

- Besluit politiecollege van 12 februari 2021 betreffende upgrade Hermes naar Mercurius - principieel 
akkoord.

Cipal heeft aangekondigd dat het boekhoudprogramma Hermes niet meer zal ondersteund worden 
vanaf 01 januari 2022. Dit betekent dat moet gezocht worden naar een alternatief. Er zijn slechts 2 
spelers op de markt die een boekhoudpakket maken dat voldoet aan de eisen van de publieke sector: 
Cipalschaubroeck en Cevi. 

In september werd een demo gevolgd door de bijzondere rekenplichtige van het programma van Cevi. 
Dit werd ook bekeken door de dienst logistiek. Er kan bevestigd worden dat het programma van 
Cipalschaubroeck de voorkeur geniet.

Met Mercuriius is het ook mogelijk om digitale facturen te ontvangen, wat een wettelijke verplichting 
is geworden en waar de politiezone op dit moment nog niet aan voldoet. Ook is Mercurius een 
koppeling met de lonen mogelijk wat een vereenvoudiging van de boekingen zou mogelijk maken.

Argumentatie
Er is een nieuw boekhoudpakket nodig vanaf 01 januari 2022.

Via Cipalschaubroeck is het mogelijk om een upgrade te doen van onze huidige boekhouding Hermes. 
Uit de offerte blijkt dat er geen instapvergoeding dient betaald te worden ten bedrage van 4.640,28 
euro exclusief BTW, hetgeen wijst op een upgrade van het programma. Daardoor is er geen 
prijsvergelijking nodig.

Juridische grond
°  Wetgeving overheidsopdrachten.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Financiële informatie
Financiële informatie
Er zal een verhoging van de kostprijs zijn ten bedrage van 8.084,36 euro op jaarbasis (dit bedrag zal 
nog aangepast worden want de offerte dateert van mei 2020 en er is ondertussen een nieuwe 
indexering van toepassing). Daartegenover staat dan wel dat de boekhouding zal gekoppeld zijn met 
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de lonen en dat de politiezone zal kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting tot het kunnen 
aanvaarden van digitale facturen.

Stemming op het agendapunt
De Politieraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De politieraad gaat akkoord met de upgrade van het boekhoudpakket Hermes van Cipal Schaubroeck 
naar Mercurius.

Artikel 2
De politieraad gaat akkoord met de offerte van de firma Cipal Schaubroek, Cipalstraat 3 te 2440 Geel 
van 29 april 2020 betreffende vernieuwde Mercurius BBC 2020 suite ten behoeve van de politiezone, 
met een bijkomende jaarlijkse verhoogde raming van 8.084,36 euro, inclusief BTW. 

Verkeer 

5 2021_PR_00009 Verkeer  - Analoge flitspalen - Uit dienst stellen analoge 
flitspaal te Rijmenam, Weynesbaan t.h.v. huisnummer 
43  - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgescheidenis

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Bonheiden van 1 
september 2004 aangaande de gunning van de aankoop van flitspalen en snelheidscamera.

- Besluit van de politieraad van 14 december 2004 aangaande de overname van twee flitspalen en 
een onbemande camera (agendapunt 6). 

- Besluit politiecollege van 12 februari 2021 waarbij principieel akkoord werd gegaan de analoge 
flitspaal uit dienst te stellen.

De Weynesbaan te Rijmenam wordt heringericht. De rijbaan wordt breder. Ter hoogte van het huis 
met nummer 43 staat een analoge flitspaal in de berm. Omwille van de herinrichting kan deze paal er 
niet meer blijven staan. Op die plaats wordt een fietspad aangelegd. Vanaf 1 maart 2021 beginnen de 
nutsmaatschappijen met het heraanleggen van de leidingen. De flitspaal moet dan verwijderd 
worden. 

Aan de politieraad wordt gevraagd de analoge flitspaal uit dienst te stellen.

Argumentatie
Zoals verwacht, is sinds kort de ondersteunende dienstverlening voor het analoog flitsen volledig 
weggevallen. Grote spoelen voor de analoge flitscamera's kunnen niet meer geleverd worden. Om 
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deze reden kan de flitspaal niet meer op een andere plaats herbruikt worden en dient deze buiten 
dienst te worden gesteld. Deze flitspaal heeft geen economische waarde meer.

Juridische grond
°  Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveau's, art. 11, 33 en 34. 

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Financiële informatie
Financiële informatie
De teamleider mobiliteit van de gemeente Bonheiden heeft laten weten dat hij dit dossier verder zal 
opvolgen. Er zijn geen kosten voor de politiezone.

Stemming op het agendapunt
De Politieraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De politieraad stelt de analoge flistspaal te 2820 Bonheiden (Rijmenan), Weynesbaan ter hoogte van 
huisnummer 43 uit dienst.

Artikel 2
De politieraad gaat akkoord het contract voor de elektriciteitsbevoorrading van de analoge flitspaal te 
beëindigen. 

Artikel 3
De gemeente Bonheiden staat in voor het verwijderen van de analoge flitspaal.

6 2021_PR_00019 Secretariaat - ANPR - Aankoop MCube - vaststelling 
lastvoorwaarden en bepaling wijze van gunnen - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis

- Eind 2016 neemt de gemeente Sint-Katelijne-Waver trajectcontroles in gebruik, gebaseerd op ANPR 
technologie.  Zowel de font-office installatie (ANPR-palen en camera's) als de back-office installatie, 
bestaande uit een server van  de NV Macq van het type Strix, zijn eigendom van de gemeente Sint-
Katelijne-Waver.  Navolgend worden in verschillende fasen door de gemeenten van de politiezone als 
de politiezone zelf, bijkomende initiatieven op het vlak van ANPR genomen.  Hierbij wordt de back-
office installatie door de politiezone overgenomen.
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- 12 juni 2018: besluit politieraad waarbij de lastvoorwaarden werden vastgesteld en de wijze van 
gunnen werd bepaald voor de levering van ANPR-camera's voor de politiezone.

- 09 oktober 2018: besluit politiecollege betreffende aankoop ANPR-camera's voor de politiezone - 
toewijzing.

- 13 november 2018: besluit politiecollege betreffende vraag terugbetaling server gemeente Sint-
Katelijne-Waver.

- 08 mei 2020: bestuit politiecollege betreffende goedkeuring migratie van de aansluitingen van de 
vrachtwagensluizen en trajectcontroles van fase 4 van de federale back-office AMS (ANPR-managed 
services) naar de lokale back-office (Strix).

- 15 januari 2021: besluit politiecollege inzake verantwoordelijken aankoop en beheer ANPR.

- 12 februari 2021: besluit politiecollege waarbij principieel akkoord werd gegaan met de aankoop van 
een MCube local server.

Sinds enkele jaren hebben de gemeenten van onze politiezone en de politiezone zelf geïnvesteerd in 
een ANPR-netwerk met o.m. verkeerstoepassingen, bestaande uit front-office apparatuur, met name 
ANPR-palen en camera’s en back-office-apparatuur, met name een server met specifieke software om 
het ANPR-netwerk te kunnen exploiteren. Volgens genomen beslissingen zijn de uitgaven voor de 
front-office apparatuur voor verkeerstoepassingen ten laste van de gemeenten. De uitgaven voor 
front-office apparatuur in het raam van de beveiligheidsfunctie, evenals de kosten voor de back-office 
apparatuur en de bijbehorende software, zijn ten laste van de politiezone.

De ANPR-infrastructuur van de politiezone en de gemeenten van de politiezone is tot stand gekomen 
door in te schrijven op het federale raamcontract Procurement 2017 R3 043.  De politieraad stelde 
reeds op 12 juni 2018 hiervoor de lastvoorwaarden vast en bepaalde de wijze van gunnen.  De 
instandhouding en ontwikkeling van onze ANPR-infrastructuur op een coherente manier, is mogelijk 
door voor navolgende bestellingen op hetzelfde raamcontract in de schrijven. De mogelijkheid tot het 
aankopen van de nieuwe back-office local MCube werd in 2020 in het raamcontract ingevoegd. Het 
raamcontract loopt tot 31 december 2021.

Bepaalde toepassingen kunnen ook werken via de federale back-office AMS. Ervaringen in 2020 
hebben uitgewezen dat de bedrijfszekerheid niet gegarandeerd kon worden. Om die reden werd in 
2020 overgegaan tot migratie van bepaalde verkeerstoepassingen van AMS naar onze lokale back-
office. In de mate dat in de toekomst zou blijken dat de werking van verkeerstoepassingen via AMS 
betrouwbaar is, kan stelselmatig naar AMS overgeschakeld worden. In dat geval zullen de kosten voor 
de politiezone ook geleidelijk aan afnemen.  Door het behoud van een lokale back-office zal de 
politiezone blijven voldoen aan de verplichting om de data van alle ANPR gecapteerde voertuigen naar 
het federale platform te versturen voor politionele doeleinden.

Momenteel zijn er 52 camera’s op onze back-office aangesloten, 28 voor trajectcontrole, 22 voor 
vrachtwagensluizen en 2 voor de functie toegangscontrole, terwijl 50 de theoretische limiet is. Er 
worden nieuwe trajectcontroles geplaatst waardoor de uitbreiding van servercapaciteit noodzakelijk 
is.  In het ANPR-netwerk van de politiezone zullen er dan 60 camera's voor verkeersdoeleinden zijn.

Tegen het einde van dit jaar vervalt de ondersteuning van de back-office Strix door de NV Marcq. 
 Deze servers hebben dan het einde van hun potentieel bereikt.  Inmiddels is de opvolger van deze 
back-office beschikbaar voor de lokale politie en overheden, met name MCube (M3) local.  Een 
beslissing in dit dossier dringt zich op.
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Indien op de nieuwe back-office MCube, overgeschakeld wordt, zal de ondersteuning van de huidige 
back-office van het type Strix door de NV Macq behouden blijven totdat alle trajectcontroles naar de 
nieuwe back-office gemigreerd zijn. Hierbij zal de periode van ijking van de verschillende 
trajectcontroles maximaal uitgeput worden zodat de trajectcontroles niet voortijdig herijkt moeten 
worden.  Hierdoor worden heel wat kosten bespaard. Wanneer in 2021 overgeschakeld wordt van 
Strix naar MCube, zijn er belangrijke kortingen.

Argumentatie
Rekening houdend met:

- de noodzaak tot het aanbieden van een alternatief voor onze lokale back-office Strix voor het einde 
van 2021 wegens het wegvallen van de ondersteuning voor deze back-office;

- de noodzaak tot het uitbreiden van de servercapaciteit om het toegenomen aantal ANPR-
verkeerstoepassingen te hosten;

- het feit dat de nieuwe back-office de huidige en toekomstige ANPR-verkeerstoepassingen moet 
kunnen ondersteunen;

- het feit dat de back-office MCube van de NV Macq meer toepassingen kan ondersteunen dan de 
huidige back-offce Strix;

- het feit dat in 2020 wegens een gebrek aan bedrijfszekerheid van de federale back-office AMS, 
ANPR-verkeerstoepassingen van AMS naar naar onze lokale back-office Strix gemigreerd werden;

- de gunstige voorwaarden van de firma NV Macq, m.n. het behoud van de ijkingsdata van de huidige 
trajectcontroles en het toekennen van kortingen aan de huidige gebruikers van de Strix back-office;

- het feit dat dit jaar bestellingen gedaan kunnen worden binnen het federale raamcontract 
Procurement 2017 R3 043;

is het aangewezen om de lokale back-office Strix door de nieuwe back-office local MCube van de firma 
NV Macq te vervangen. Daar de aankoop wordt uitgevoerd via een raamcontract, dient de politiezone 
zelf geen vergelijkende prijsvraag meer uit te voeren.

Aan de bijbehorende software zijn jaarlijkse licentiekosten verbonden.  Om de goede werking van de 
server te garanderen is het aangewezen om een onderhoudscontract af te sluiten.  Aan de 
bijbehorende software zijn jaarlijkse licentiekosten verbonden.  Om de goede werking van de server te 
garanderen in het aangewezen om ook een onderhoudscontract af te sluiten.

Juridische grond
°  Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en 
latere wijzigingen.

°  Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

°  Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

°  Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en     concessies, en 
latere wijzigingen.

°  Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet).
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°  Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Financiële informatie
Financiële informatie
De éénmalige aankoop van serverinfrastructuur, inclusief projectbeheer, installatie en configuratie, 
bedraagt 39.591,49 euro, inclusief BTW. Deze heeft een capaciteit van 100 camera’s voor 
verkeersdoeleinden. Het huidige aantal camera’s voor verkeersdoeleinden is 60, deze van de projecten 
die momenteel in uitvoering of vastgelegd zijn, inbegrepen. 

Op de licentiekosten worden kortingen gegeven. Deze nemen gradueel af, te beginnen met 50% in 
jaar 1 (2021) tot 5% in jaar 5 (2025). Vanaf jaar 6 t/m jaar 8 (2026 t/m 2028) is er geen korting 
meer op de licentiekosten. Aangezien de trajectcontroles momenteel door de huidige back-office 
(Strix) gehost worden, worden deze pas vanaf de eerstvolgende herijking naar de nieuwe back-office 
MCube gemigreerd. Al onze trajectcontroles moeten in 2022 herijkt worden. Dit betekent dat wij pas 
vanaf 2023 licentiekosten op de trajectcontroles zullen betalen. Bij de offerte zijn twee prijsopgaven 
gevoegd. Eén met en één zonder licentiekosten voor trajectcontroles. De tabel hieronder geeft de 
kosten weer voor de aankoop en voor de licentiekosten van 2021 t/m 2028 onder voorbehoud van 
contractueel overeengekomen prijsherzieningen en indexaanpassingen en de implementatie van 
nieuwe toepassingen. De tabel hieronder heeft betrekking op alle toepassingen die momenteel op 
onze huidige back-office aangesloten zijn en op de projecten die momenteel uitgevoerd worden. In de 
mate dat later, toepassingen naar AMS gemigreerd worden, kunnen de licentiekosten afnemen. De 
licentiekosten variëren van 33.327,20 euro, inclusief BTW, in 2021 tot 89.534,42 euro, inclusief BTW, 
vanaf 2026. De licentiekosten voor de back-office Strix werden bij aankoop van deze server betaald. 
Voor de huidige back-office Strix kunnen dus geen licentiekosten in mindering gebracht worden.

 

Kosten voor aankoop en licenties MCube
 Aankoop 

 excl. BTW
Aankoop
 incl. BTW

Licenties
 excl. BTW

Licenties
 incl. BTW 

Totaal
 excl. BTW

Totaal
 incl. BTW

Jaar 1 - 
2021

€ 32.720,24 € 39.591,49 € 27.543,14 € 33.327,20 € 60.263,38 € 72.918,69

Jaar 2 - 
2022

€ 0,00 € 0,00 € 38.560,40 € 46.658,08 € 38.560,40 € 46.658,08

Jaar 3 - 
2023

€ 0,00 € 0,00 € 59.196,31 € 71.627,54 € 59.196,31 € 71.627,54

Jaar 4 - 
2024

€ 0,00 € 0,00 € 66.595,85 € 80.580,98 € 66.595,85 € 80.580,98

Jaar 5 - 
2025

€ 0,00 € 0,00 € 70.295,62 € 85.057,70 € 70.295,62 € 85.057,70

Jaar 6 t/m 8

2026 -2028

€ 0,00 € 0,00 € 73.995,39 € 89.534,42 € 73.995,39 € 89.534,42
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Voor de aankoop van de back-office MCube zijn voldoende financiële middelen voorzien op de 
begrotingspost 330/743-53 van het huidige dienstjaar.

De licentiekost in 2021 van 33.327,20 euro, inclusief BTW, dient voorzien te worden op de 
begrotingspost 330/123-13 van het huidige dienstjaar. Voor de licentiekost van de komende 
dienstjaren dienen de nodige financiële middelen te worden voorzien.

Stemming op het agendapunt
De Politieraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
In het kader van het federale raamcontract nr. Procurement 2017 R3 043 wordt overgegaan tot de 
aankoop van de nieuwe ANPR-back-office local MCube voor de politiezone.

Artikel 2
De politieraad stelt overeenkomstig het federale raamcontract de lastvoorwaarden vast voor de 
levering van de ANPR-back-office local MCube, inclusief projectbeheer, installatie en configuratie, met 
een bijkomende raming van 39.591,49 euro, inclusief BTW.

De licentiekost bedraagt in 2021 33.327,20 euro, inclusief BTW en neemt tot 2026 gradueel toe tot 
89.534,42 euro, inclusief BTW.

Voor de licentiekost van de komende dienstjaren dienen de nodige financiële middelen te worden 
voorzien.

Artikel 3
De opdracht wordt gegund via het federale raamcontract nr. Procurement 2017 R3 043 inzake de 
meerjarige overeenkomst van leveringen voor de aankoop en installatie van automatische systemen 
voor nummerplaatherkenning ten voordele van de geïntegreerde politie en de Belgische, federale, 
gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, inclusief de instellingen met een afzonderlijke 
rechtspersoonlijkheid die door de genoemde overheden belast zijn met een bepaalde taak van 
openbaar belang.  Bestellingen worden geplaatst bij de tijdelijke handelsvennootschap Proximus-
Trafiroad die de leverancier is in het kader van het raamcontract.

Overheidsopdrachten

7 2021_PR_00012 Logistiek - Voertuigen - Aankoop van een anoniem 
voertuig voor de dienst lokale recherche - vaststelling 
lastvoorwaarden en bepaling wijze van gunnen - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis
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- Besluit politiecollege van 12 februari 2021 waarbij principieel akkoord werd gegaan met de aankoop 
van een anoniem voertuig voor de lokale recherche.

De lokale recherche heeft steeds vijf anonieme voertuigen ter beschikking. Aangezien er twee oudere 
voertuigen uit dienst zullen gesteld worden is het de bedoeling om deze te vervangen door nieuwe. 
Deze oudere voertuigen zijn van de dienst ICT en de dienstbode (ex-flitswagen). Zij zullen de oudste 
voertuigen van de dienst recherche gebruiken.

Naast de vraag van de dienst werd er ook gevraagd om een alternatief aan te bieden inzake milieu. 

Er wordt voorgesteld te wachten tot het onderzoek van de Vlaamse Regering inzake alternatieve 
energie van voertugen (electriciteit, waterstof, CNG,Hybride, ...) is afgerond om eventueel te 
beslisssen een milieuvriendelijker voertuig aan te kopen.

Daarnaast zou er ook een serieuze investering dienen te gebeuren om deze voertuigen op een 
adequate manier op te laden.

Uit recentelijk wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de aanmaak van CNG enorm vervuilend is, 
daarnaast is er slechts één tankstation in onze zone waar we CNG kunnen tanken (naast Metro in 
Sint- Katelijne- Waver), hiervoor hebben we vooralsnog geen contract met deze handelaar.

De actieradius van het elektrische gedeelte van een hybride plug-in VW Golf onder normale 
omstandigheden bedraagt maximaal 42 kilometer (hiervoor dient het voertuig 5 uren opgeladen te 
worden) en gezien de totale actieradius (inclusief benzinetank) 655 kilometer zou zijn is het gedeelte 
elektrisch maximaal 6,4% van het totale verbruik. Daarnaast is het wetenschappelijk aangetoond dat 
de aanmaak van batterijen belastend is voor het milieu.

Aan de politieraad wordt gevraagd de lastvoorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te 
bepalen voor de aankoop van het nieuw anoniem voertuig voor de dienst lokale recherche.

Politieraadslid, Staf Aerts, deelt mee dat hij zich niet kan vinden in de argumentatie om momenteel 
nog geen milieuvriendelijk voertuig aan te kopen.

Argumentatie
Aangezien het een raamcontract betreft van de federale politie (Procurement 2016 R3 010 perceel 13) 
dient er geen vergelijkende prijsvraag te gebeuren. Voor de Astrid toebehoren is het raamcontract 
CD-MP-00-60 van kracht.

De aankoop kan gebeuren bij D'Ieteren, Arthur De Concinckstraat 3 te 3070 Kortenberg. De ombouw 
van de wagens kan gebeuren bij Terberg, Oosterring 23 te 3600 Genk. De Astrid-toebehoren kunnen 
worden aangekocht bij Tranzcom, Biestebroekkaai 300 te 1070 Brussel.

Er wordt voorgesteld te wachten tot het onderzoek van de Vlaamse Regering inzake alternatieve 
energie van voertugen (electriciteit, waterstof, CNG,Hybride, ...) is afgerond om eventueel te 
beslisssen een milieuvriendelijker voertuig aan te kopen.

Juridische grond
°  Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen.

°  Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

°  Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
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°  Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en     concessies, en 
latere wijzigingen.

° Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet).

° Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Financiële informatie
Financiële informatie
Voor de aankoop van een anoniem voertuig, VW Golf GTI, inclusief opties, politionele toebehoren en 
ombouw werden er voldoende financiële middelen voorzien, ten bedrage van 34.000 euro, inclusief 
BTW, op begrotingspost 330/743-52 van het dienstjaar 2021.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de politieraad met
- 17 stem(men) voor: Chris De Veuster; Chris De Vos; Elke Hellemans; Sofie Joosen; Eddy Michiels; 
Kristof Sels; Geert Teughels; Jan Van Asch; Suzanne Van Heugten; Lode Van Looy; Rina Van Looy; 
Marc Van der Linden; Bart Vanmarcke; Alfons Vekemans; Geert Vertommen; Paul Wuyts; Luc Wuyts
- 4 onthouding(en): Staf Aerts; Thomas Mariën; Ronny Slootmans; Anne Van den Broeck

Besluit
Artikel 1
De politieraad acht het opportuun een nieuw anoniem voertuig aan te kopen voor de dienst lokale 
recherche ter vervanging van een verouderd voertuig.

Artikel 2
De politieraad beslist om inzake de aankoop van het nieuw anoniem voertuig ten voordele van de 
dienst lokale recherche als wijze van gunnen te kiezen voor de open aanbesteding en om de 
lastvoorwaarden vast te stellen conform het raamcontract Procurement 2016 R3 010 perceel 13 van 
de federale politie en CD-MP-00-60 voor de Astrid toebehoren, met een bijkomende raming van 
34.000 euro, inclusief BTW.

8 2021_PR_00013 Logistiek - Voertuigen - Aankoop van een anoniem 
voertuig voor de dienst lokale recheche - vaststelling 
lastvoorwaarden en bepaling wijze van gunnen - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Feiten en context
Voorgeschiedenis

- Besluit politiecollege van 12 februari 2021 waarbij principieel akkoord werd gegaan met de aankoop 
van een anoniem voertuig voor de lokale recherche.

De dienst lokale recherche heeft steeds vijf anonieme voertuigen ter beschikking. Aangezien er twee 
oudere voertuigen uit dienst zullen gesteld worden is het de bedoeling om deze te vervangen door 
nieuwe. Deze oudere voertuigen zijn van de dienst ICT en de dienstbode (ex-flitswagen). Zij zullen de 
oudste voertuigen van de dienst recherche gebruiken.

Naast de vraag van de dienst werd er ook gevraagd om een alternatief aan te bieden inzake milieu. 

Er wordt voorgesteld te wachten tot het onderzoek van de Vlaamse Regering inzake alternatieve 
energie van voertugen (electriciteit, waterstof, CNG,Hybride, ...) is afgerond om eventueel te 
beslisssen een milieuvriendelijker voertuig aan te kopen.

Daarnaast zou er ook een serieuze investering dienen te gebeuren om deze voertuigen op een 
adequate manier op te laden.

Uit recentelijk wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de aanmaak van CNG enorm vervuilend is, 
daarnaast is er slechts één tankstation in onze zone waar we CNG kunnen tanken (naast Metro in 
Sint- Katelijne- Waver), hiervoor hebben we vooralsnog geen contract met deze handelaar.

De actieradius van het elektrische gedeelte van een hybride plug-in VW Golf onder normale 
omstandigheden bedraagt maximaal 42 kilometer (hiervoor dient het voertuig 5 uren opgeladen te 
worden) en gezien de totale actieradius (inclusief benzinetank) 655 kilometer zou zijn is het gedeelte 
elektrisch maximaal 6,4% van het totale verbruik. Daarnaast is het wetenschappelijk aangetoond dat 
de aanmaak van batterijen belastend is voor het milieu. 

Aan de politieraad wordt gevraagd de lastvoorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te 
bepalen voor de aankoop van het nieuw voertuig.

Politieraadslid, Staf Aerts, deelt mee dat hij zich niet kan vinden in de argumentatie om momenteel 
nog geen milieuvriendelijk voertuig aan te kopen.

Argumentatie
Aangezien het een raamcontract betreft van de federale politie (Procurement 2016 R3 010 perceel 20 
) dient er geen vergelijkende prijsvraag te gebeuren. Voor de Astrid toebehoren is het raamcontract 
CD-MP-00-60 van kracht.

De aankoop kan gebeuren bij D'Ieteren, Arthur De Concinckstraat 3 te 3070 Kortenberg. De ombouw 
van de wagens kan gebeuren bij Terberg, Oosterring 23 te 3600 Genk. De Astrid-toebehoren kunnen 
worden aangekocht bij Tranzcom, Biestebroekkaai 300 te 1070 Brussel.

Er wordt voorgesteld te wachten tot het onderzoek van de Vlaamse Regering inzake alternatieve 
energie van voertugen (electriciteit, waterstof, CNG,Hybride, ...) is afgerond om eventueel te 
beslisssen een milieuvriendelijker voertuig aan te kopen.

Juridische grond
°  Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen.



15/22

°  Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

°  Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

°  Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en     concessies, en 
latere wijzigingen.

°  Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet).

°  Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Financiële informatie
Financiële informatie
Voor de aankoop van één VW Passat Variant, inclusief opties, politionele toebehoren en ombouw 
werden er voldoende financiële middelen voorzien, ten bedrage van 33.000 euro, inclusief BTW, op 
begrotingspost 330/743-52 van het dienstjaar 2021.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de politieraad met
- 17 stem(men) voor: Chris De Veuster; Chris De Vos; Elke Hellemans; Sofie Joosen; Eddy Michiels; 
Kristof Sels; Geert Teughels; Jan Van Asch; Suzanne Van Heugten; Lode Van Looy; Rina Van Looy; 
Marc Van der Linden; Bart Vanmarcke; Alfons Vekemans; Geert Vertommen; Paul Wuyts; Luc Wuyts
- 4 onthouding(en): Staf Aerts; Thomas Mariën; Ronny Slootmans; Anne Van den Broeck

Besluit
Artikel 1
De politieraad acht het opportuun een nieuw anoniem voertuig aan te kopen voor de dienst lokale 
recherche.

Artikel 2
De politieraad beslist om inzake de aankoop van het nieuw anoniem voertuig ten voordele van de 
dienst lokae recherche als wijze van gunnen te kiezen voor de open aanbesteding en om de 
lastvoorwaarden vast te stellen conform het raamcontract Procurement 2016 R3 010 perceel 20 van 
de federale politie en CD-MP-00-60 voor de Astrid toebehoren, met een bijkomende raming van 
33.000 euro, inclusief BTW.

9 2021_PR_00014 Logistiek - Voertuigen - Aankoop van een anoniem 
voertuig voor de korpschef - vaststelling  
lastvoorwaarden en bepaling wijze van gunnen - 
Goedkeuring
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GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis

- Besluit politieraad van 01 december 2020 betreffende verkoop en uitdienststelling van een anoniem 
voertuig Volvo met kentekenplaat 1 AFH 613.

Het voertuig werd gebruikt door de vorige korpschef.  De nieuwe korpschef heeft als tijdelijke 
oplossing een voertuig van de lokale recherche in gebruik.  Dit voertuig kan nog steeds worden 
gebruikt door deze dienst.  Er wordt voorgesteld een nieuw voertuig aan te kopen voor de korpschef.  
De korpschef opteert voor een vergelijkbaar voertuig waar hij momenteel gebruik van maakt, meer 
bepaald een Volkswagen Tiguan Comfortline DSG 4Motion.

Aan de politieraad wordt voorgesteld de lastvoorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te 
bepalen voor de aankoop van een nieuw anoniem voertuig voor de korpschef.

Argumentatie
Aangezien het een raamcontract betreft van de federale politie (Procurement 2016 R3 010 percel 32E) 
dient er geen vergelijkende prijsvraag te gebeuren. Voor de Astrid toebehoren is het raamcontract 
CD-MP-00-60 van kracht.

De aankoop kan gebeuren bij D'Ieteren, Arthur De Coninckstraat 3,  te 3070 Kortenberg. De ombouw 
van de wagens kan gebeuren bij Terberg, Oosterring 23 te 3600 Genk. De Astrid-toebehoren kunnen 
worden aangekocht bij Tranzcom, Biestebroekkaai 300 te 1070 Brussel.

Juridische grond
°  Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen.

°  Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

°  Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

°  Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en     concessies, en 
latere wijzigingen.

°  Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet).

°  Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Financiële informatie
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Financiële informatie
Voor de aankoop van een VW Tiguan Comfortline DSG 4Motion, inclusief opties, politionele 
toebehoren en ombouw werden er voldoende financiële middelen voorzien, ten bedrage van 32.000 
euro, inclusief BTW, op begrotingspost 330/743-52 van het dienstjaar 2021.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de politieraad met
- 17 stem(men) voor: Chris De Veuster; Chris De Vos; Elke Hellemans; Sofie Joosen; Eddy Michiels; 
Kristof Sels; Geert Teughels; Jan Van Asch; Suzanne Van Heugten; Lode Van Looy; Rina Van Looy; 
Marc Van der Linden; Bart Vanmarcke; Alfons Vekemans; Geert Vertommen; Paul Wuyts; Luc Wuyts
- 4 onthouding(en): Staf Aerts; Thomas Mariën; Ronny Slootmans; Anne Van den Broeck

Besluit
Artikel 1
De politieraad acht het opportuun een nieuw anoniem voertuig aan te kopen voor de korpschef.

Artikel 2
De politieraad beslist inzake de aankoop van het nieuw anoniem voertuig ten voordele van de 
korpschef als wijze van gunnen te kiezen voor de open aanbesteding en om de lastvoorwaarden vast 
te stellen conform het raamcontracten Procurement 2016 R3 010 perceel 32E van de federale politie 
en CD-MP-00-60 voor de Astrid toebehoren, met een bijkomende raming van 32.000 euro, inclusief 
BTW.

10 2021_PR_00015 Logistiek - Voertuigen - Aankoop van een combi voor de 
dienst  interventie - vaststelling lastvoorwaarden en 
bepaling wijze van gunnen - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
De dienst interventie heeft steeds zes interventievoertuigen in gebruik. Sinds 2019 gaat het over vijf 
combi's (VW T6) en één snel interventievoertuig (Skoda Octavia Combi). 

Het voertuig dat vervangen kan worden is een VW T6 met kentekenplaat 1 NFP 331 en heeft meer 
dan 200.000 km op de teller staan.

Aangezien ook de afschrijvingsperiode van vijf jaar overschreden werd is het opportuun om dit 
voertuig te vervangen.

Na een vergadering met de peters, meters en verantwoordelijke van de voertuigen van interventie zijn 
er een aantal zaken aangepast aan de voorgaande configuraties van de combi's.

Aan de politieraad wordt gevraagd de lastvoorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te 
bepalen voor de levering van een interventievoertuig, type combi.
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Argumentatie
Aangezien het een raamcontract betreft van de federale politie (Procurement  2016 R3 010 perceel 
33) dient er geen vergelijkende prijsvraag te gebeuren. Voor de Astrid toebehoren is het raamcontract 
CD-MP-00-60 van kracht.

De aankoop kan gebeuren bij D'Ieteren, Arthu De Coninckstraat 3 te 3070 Kortenberg. De ombouw 
van de wagen kan gebeuren bij Terberg, Oosterring 23 te 3600 Genk. De Astrid-toebehoren kunnen 
worden aangekocht bij Tranzcom, Biestebroekkaai 300 te 1070 Brussel.

Juridische grond
°  Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijziginge

°  Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

°  Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

°  Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en     concessies, en 
latere wijzigingen.

°  Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet).

°  Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Financiële informatie
Financiële informatie
Voor de aankoop van een voertuig VW T6, inclusief opties, politionele toebehoren en ombouw werden 
er voldoende financiële middelen voorzien, ten bedrage van 69.000 euro, inclusief BTW, op 
begrotingspost 330/743-52 van het dienstjaar 2021.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de politieraad met
- 17 stem(men) voor: Chris De Veuster; Chris De Vos; Elke Hellemans; Sofie Joosen; Eddy Michiels; 
Kristof Sels; Geert Teughels; Jan Van Asch; Suzanne Van Heugten; Lode Van Looy; Rina Van Looy; 
Marc Van der Linden; Bart Vanmarcke; Alfons Vekemans; Geert Vertommen; Paul Wuyts; Luc Wuyts
- 4 onthouding(en): Staf Aerts; Thomas Mariën; Ronny Slootmans; Anne Van den Broeck

Besluit
Artikel 1
De politieraad acht het opportuun een nieuw interventievoertuig, type combi, aan te kopen voor de 
dienst interventie.
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Artikel 2
De politieraad beslist om inzake de aankoop van het nieuw interventievoertuig ten voordele van de 
dienst interventie als wijze van gunnen te kiezen voor de open aanbesteding en om de 
lastvoorwaarden vast te stellen conform het raamcontract Procurement 2016 R3 010 perceel 33 van 
de federale politie en CD-MP-00-60 voor de Astrid toebehoren, met een bijkomende raming van 
69.000 euro, inclusief BTW.

Personeel

11 2021_PR_00016 Secretariaat - Personeelsformatie - Goedkeuring 
gewijzigde personeelsformatie - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis

- 01 december 2020: besluit politieraad waarbij de wijziging aan de personeelsformatie is vastgesteld. 

- 12 februari 2021: besluit politiecollege waarbij werd kennis genomen van de goedkeuring van de 
gewijzigde personeelsformatie.

De personeelsformatie valt onder het specifiek toezicht van de federale overheidsdiensten en is 
volgens een aparte procedure onderworpen aan de goedkeuring van de provinciegouverneur die 
wordt bijgestaan door zijn federale diensten.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 67 en volgende WGP.

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van de brief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 
Federale Diensten van de Gouverneur, Dienst toezicht lokale politie, Italiëlei 4 bus 16 te 2000 
Antwerpen, van 11 januari 2021  houdende goedkeuring van de gewijzigde personeelsformatie van de 
politiezone in het kader van het toezicht op de lokale politie door de provinciegouverneur op 08 
januari 2021.
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Feiten en context
Voorgeschiedenis

- Besluit politieraad van 06 oktober 2020 waarbij Kris Vandenberk is voorgedragen als korpschef van 
de lokale politiezone Bodukap.

- Brief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en 
Preventie van 13 januari 2021 betreffende koninklijk besluit van 20 december 2020 waarbij Kris 
Vandenberk wordt aangewezen voor een termijn van vijf jaar in het mandaat van korpschef van de 
lokale politie Bodukap.

- Besluit politiecollege van 15 januari 2021 betreffende kennisneming aanwijzing en eedaflegging 
korpschef.

Op 06 oktober 2020 heeft de politieraad de heer Kris Vandenberk voorgedragen als korpschef van de 
politiezone Bodukap.  Hij werd bij koninklijk besluit van 20 december 2020 aangewezen voor een 
termijn van vijf jaar in het mandaat.  Het mandaat vangt aan vanaf de dag van eedaflegging.

Ondertussen heeft hij de eed afgelegd in handen van de voorzitter van het politiecollege op 08 januari 
2021.

Juridische grond
°    Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten, meer bepaald artikel VII.III.35.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van het koninklijk besluit van 20 december 2020 waarbij de heer Kris 
Vandenberk wordt aangewezen voor een termijn van vijf jaar in het mandaat van korpschef van de 
lokale politie van de politiezone Bodukap.

Het mandaat vangt aan vanaf 08 januari 2021.

20:59 - De voorzitter opent de besloten zitting
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Beschrijving
Feiten en context
Een assistent (niveau C) van het onthaal van de wijkwerking Duffel is door een ernstige ziekte al een 
aantal keren afwezig voor een langere periode.  Het personeelslid is een statutair personeelslid. Dit wil 
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zeggen dat hij een ziektecontingent heeft. Zolang dit contingent niet is uitgeput, wordt zijn loon 
gefinancierd door de zone. Gelet de aard van zijn ziekte, zal hij bij de uitputting van zijn 
ziektecontingent de vraag stellen aan de medische commissie om zijn aandoening als ernstig en 
langdurig te laten erkennen. Concreet wil dit zeggen dat het wachtgeld dat hij op dat moment 
ontvangt geen 60% van zijn wedde zal zijn, maar wel 100%.  De vraag om het personeelslid tijdelijk 
te laten vervangen door een contractuele medewerker zal dus een bijkomende kost genereren. 

Het maakt wel dat de wijkwerking van Duffel ondersteund wordt in haar administratie. Momenteel is 
als tijdelijke oplossing een personeelslid herplaatst naar zijn functie. Dit personeelslid ging in principe 
op 01 januari 2021 met pensioen, maar heeft deze pensionering uitgesteld. Omdat het personeelslid 
al vervangen werd is zij in bovental herplaatst naar wijkwerking Duffel voor administratieve 
ondersteuning. 

Argumentatie
Voorlopig is een ander personeelslid herplaatst om toch in wat administratieve ondersteuning  te 
voorzien voor de wijkwerking van Duffel. Dit betrokken personeelslid stelde recent haar pensionering 
uit, maar we weten wel dat zij binnenkort zal moeten geopereerd worden, waardoor deze 
ondersteuning van heel tijdelijke aard zal zijn. 

Daarom willen we graag in een vervangingscontract voorzien om de afwezigheid van de 
onthaalmedewerker van de wijkwerking Duffel te compenseren. Aangezien het gaat over een statutair 
personeelslid met een ziektecontingent en een ernstige en langdurige ziekte, zal deze contractuele 
vervangingsovereenkomst een meerkost betekenen. 

Omdat het hier gaat over een tijdelijke functie wil de politiezone liever geen beroep doen op de 
federale politie (jobpol).  Deze procedure is zeer tijdsinvesterend.  Er wordt voorgesteld te werken via 
de VDAB.

Om deel te nemen aan de selectie moet de kandidaat:

 Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie;
 De burgerlijke en politieke rechten bezitten;
 Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat 

niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg;
 Ten minste 17 jaar oud zijn;
 Een blanco uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden 

oud is op datum van de kandidaatstelling;
 Houder zijn van het vereiste diploma in dit geval: niveau C - Assistent (Diploma/getuigschrift 

van 6 jaar voltijds secundair onderwijs);

De kandidaten zullen onderworpen worden aan een gesprek met de selectiecommissie. Gelet de 
populariteit van dit soort functies, wordt voorgesteld de vacature slechts voor een zeer korte periode 
vacant te verklaren.

Juridische grond
 Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op twee niveaus, meer bepaald artikel 56 en 118.
 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
 Permanente Nota DGS/DSP/C-2011/22746 van 09 juni 2011 Mobiliteit en aanwervingen van 

het personeel van de geïntegreerde politie- procedures en statutaire gevolgen.
 Omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 waarin wordt bepaald dat voor de invulling van een 

duidelijk omschreven werk voor het opvangen van een dringende behoefte binnen   de 
personeelsformatie, de mobiliteitsregels niet dienen gevolgd te worden en bijgevolg  externe 
rekrutering van een personeelslid kan gebeuren via een contract van bepaalde          duur.
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  Decreet lokaal bestuur.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Financiële informatie
Financiële informatie
De meerkost die deze vervangingsovereenkomst met zich meebrengt is niet voorzien en zou op 
jaarbasis ongeveer 45.000 euro bedragen. Er zijn wel andere vacantverklaringen voorzien voor 
plaatsen die tot nu toe niet konden worden ingevuld. Er is dus wel budget voorhanden.

Stemming op het agendapunt
De Politieraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De politieraad stelt een betrekking van assistent onthaal-wijkwerking vacant in het kader van een 
contractueel vervangingscontract.

Artikel 2
De vacantverklaring zal gebeuren via de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) en de 
selectie zal gebeuren door middel van een gesprek met een selectiecommissie. 

2 maart 2021 21:12 - De voorzitter sluit de zitting

Voorzitter
Kristof Sels

Secretaris
Myriam Van De Velde


