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Definitief verslag 

POLITIERAAD – POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) 

VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG OKTOBER TWEEDUIZEND TWINTIG 

28.10.2020 

 

Aanwezig: Van Hirtum Guy, burgemeester-voorzitter 

Keymeulen Peter en Daems Geert, burgemeester-leden 

Anthonis Milo, De Cock Frans, Huyskens Rigo, Laeremans Karolien, Leirs Maria, 

Michiels Marie, Nevelsteen Marleen, Sterckx Geert, Tubbax Tim, Van Calster 

Winny, Van den Broeck Giel, Van Hemelen Maurice, Van Thielen Christiane en 

Verbraecken Harri: politieraadsleden. 

Wandelseck Cris, 1ste HCP-korpschef 

Verontschuldigd: De Wever Iris, Van den Bruel Gust en Winkelmans Kurt: politieraadsleden 

Vanbergen Michel, secretaris-adviseur 

 

Datum: 28 oktober 2020 
 

Voorzitter Guy Van Hirtum opent de vergadering om 20:02 uur 
 

Openbare zitting 
 

1. Besluit van de voorzitter van de politieraad. Politieraad zonder publiek en pers tijdens de 

federale fase voor de strijd tegen COVID 19. 
Het principe van de openbaarheid van de zittingen van de politieraad conform artikel 25/6 van de Wet van 7 

december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), kan in de 

huidige omstandigheden, met name het COVID 19-virus en de strijd tegen de verdere verspreiding ervan in de 

federale fase van het crisisbeheer, bezwaarlijk worden nageleefd. 

Er geldt immers een gezondheidscrisis, een verbod op samenscholingen en de verplichting om social distancing toe 

te passen. 

De aanwezigheid van publiek of pers op de zitting van de politieraad van 28 oktober 2020 is derhalve niet 

aangeraden. 

Artikel 25/8 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus (WGP), belast de voorzitter van de politieraad met de handhaving van de orde tijdens de vergadering. 

 

Op basis van dit artikel, beslist de voorzitter van de politieraad dat: 

• De vergadering van de politieraad van 28 oktober 2020 zal doorgaan in besloten zitting, 

• Na de zitting van de politieraad zal de besluitenlijst (via uithanging en website) worden verspreid voor het 

publiek en de pers. 

 

2. Goedkeuring verslag vergadering van 24 juni 2020 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

3. Goedkeuring eindrekening bijzonder rekenplichtige per 31/08/2020 

Motivering 

Juridische grond 

• Het artikel 32 van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998, B.S. van 5 januari 1999, 
hierna verkort tot WGP; 

• De artikelen 77 tot en met 82 van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de politiezone. 
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• De artikelen 81 en 77 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, houdende regeling van het administratief toezicht op de 
politiezone. 

• Het besluit van de politieraad van 6 december 2001 betreffende de aanstelling van bijzonder 
rekenplichtige. 

• Het besluit van het politiecollege van 12 juni 2015 betreffende de vacant verklaring van mandaat bijzonder 
rekenplichtige 

• Het besluit van de politieraad van 24 juni 2015 betreffende de aanwijzing van de bijzondere rekenplichtige 
met ingang van 01 september 2015 

• Het besluit van het politiecollege van 18 juni 2020 betreffende de vacant verklaring, procedure en termijn 
indiening kandidatuur functie bijzondere rekenplichtige van PZ Zuiderkempen 

• Het besluit van het politiecollege van 24 juni 2020 betreffende voorstel tot aanwijzing van de bijzondere 
rekenplichtige van de lokale politie Zuiderkempen. 

• Het besluit van de politieraad van 24 juni 2020 betreffende de aanwijzing van de bijzondere rekenplichtige 
met ingang van 01 september 2020. 

Argumentatie 

De uittredende bijzonder rekenplichtige heeft op datum van 31/08/2020 een eindrekening opgesteld. 
 
Deze eindrekening van 60 blz. wordt in bijlage bijgevoegd en bevat volgende stukken: 

1) Bijlage 1: de financiële toestand (thesaurietoestand) op 31/08/2020 (3 blz.) 
2) Bijlage 2: de kastoestand (7 blz.) 
3) Bijlage 3: het nazicht van de thesaurietoestand inclusief openstaande vorderingen en overzicht 

reserves, fondsen en schulden (4 blz.) 
4) Bijlage 4: het detail van de te innen rechten (2 blz.) 
5) Bijlage 5: het detail van de onbetaalde aanrekeningen (3 blz.) 
6) Bijlage 6: de proef- en saldibalans (4 blz.) 
7) Bijlage 7: de standopgave (7 + 11 blz. 

 
De eindrekening werd door de uittredende bijzonder rekenplichtige op 10/09/2020 per mail overgemaakt 
aan de huidige bijzonder rekenplichtige (in dienst 01/09/2020) van de lokale politie Zuiderkempen 

 Besluit 

Artikel 1 
De huidige bijzonder rekenplichtige gaat akkoord met de eindrekening per 31/08/2020. 
 

Artikel 2 
De politieraad keurt de eindrekening per 31/08/2020 goed. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

4. Begrotingswijziging 2020 nr. 1 gewone dienst en nr. 10 buitengewone dienst.  

Begrotingswijziging + verantwoordingsnota 

Juridische grond 

Pro memorie 

Argumentatie 

De begrotingswijziging nummer (1) gewone dienst en begrotingswijziging (10) buitengewone dienst wordt 
voorgesteld:  
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- Het resultaat van rekening 2019 werd verwerkt.  
 

- Bij de opmaak van begroting 2020 was de nieuwe Ministeriële omzendbrief betreffende de 
onderrichting voor het opstellen van politiebegroting 2020 nog niet verschenen. Daarom werd bij 
opmaak begroting 2020 rekening gehouden met de federale inkomsten zoals vermeld in PLP 57 
i.v.m. het opstellen van begroting 2019. 
De bedragen van de federale inkomsten werden in deze begrotingswijziging overeenstemmend 
gemaakt met de bedragen vermeld in PLP 59. 
 

- Op 17 juli 2020 werd een Ministerieel besluit betreffende de federale inkomsten 2020 betreffende 
de federale toelage i.v.m. verkeersveiligheid gepubliceerd. Het correcte bedrag werd mee 
opgenomen in de begrotingswijziging. 
 

- In de loop van 2020 diende er een onderhoudscontract afgesloten te worden voor de 
trajectcontrole op de Aarschotsesteenweg te Herselt. Dit contract werd afgesloten voor het 
lopende jaar en het volgende jaar. Er was echter onvoldoende budget voorzien op de post 330-
124-13. Dit werd opgelost door een tijdelijke verschuiving van het budget van 330-122-06.  
Door aanzuivering van het budget op post 330-124-13 wordt deze interne verschuiving 
opgeheven.  
 

- Een overboeking van de gewone dienst naar de buitengewone dienst om het resultaat van de 
buitengewone dienst aan te zuiveren. 
 

- Omwille van de Covid-19 uitbraak dienden we bijkomend specifieke beschermingsmiddelen aan 
te kopen zoals mondmaskers, beschermbrillen, preventieschermen e.d. Hierdoor dient het budget 
van post 330-124-02 Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruikt verhoogd te worden. 
 

- Het budget op post 330-127-02 Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik was 
onvoldoende. Daarom dient het budget verhoogd te worden. 
 

- Het budget op post 330-127-06 Prestaties van derden voor voertuigen was onvoldoende geraamd 
door onverwachte hoge herstellingskosten aan verschillende voertuigen. Daarom dient het budget 
verhoogd te worden. 
 

- Bij opmaak rekening 2017 werd een administratieve vergissing begaan en werd er een extra schijf 
voor een openstaande vordering voor de betaling van sociale toelage I aangemaakt. Dit bedrag 
zullen we echter nooit ontvangen en dient bijgevolg recht gezet te worden door dit bedrag 
oninbaar te boeken.  
Deze rechtzetting werd geboekt op 2020-330/301/01 Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde 
rechten van de gewone dienst. 
Aangezien er nog geen budget op deze post voorzien werd, dient er budget voorzien te worden 
om deze post aan te zuiveren. 

 
De verhoging van de kredieten heeft geen impact op de begrotingen van de gemeenten Herselt, Hulshout 
en Westerlo. 

 
Resultaat gewone dienst 
 
Het resultaat van 2019 werd verwerkt. Het batig resultaat van de gewone dienst werd ingeschreven nl. 
2.340.009,66 euro.  
 
De gewone ontvangsten 
 
De gewone ontvangsten van de politiebegroting zijn: 

- Prestaties (groep 60) 
- Overdracht (groep 61) 
- Schuld (groep 62) 
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Prestaties: het totaal van de groep 60 wordt geraamd op 49.000,00 euro. In deze groep wordt niets 
gewijzigd.  
 
Overdracht: het totaal van de groep 61 wordt verhoogd van 7.142.650,00 euro naar 7.202.368,00 euro.  
De post 330-465-02 Sociale toelage (95%) wordt verhoogd met 3.161,00euro. 
De post 33004-465-48 Bijkomende federale basistoelage wordt verhoogd met 1.854,00 euro. 
De post 33005- 465-48 Federale toelage overeenkomst verkeersveiligheid wordt verhoogd met 7.789,00 
euro 
De post 330-465-48 Federale basistoelage wordt verhoogd met 46.914,00 euro.  
 
Schuld: het totaal van de groep 62 wordt geraamd op 48.200,00 euro. In deze groep wordt niets gewijzigd. 
 
Het totaal van de gewone ontvangsten wordt geraamd op 7.299.568,00 euro. 
 
De gewone uitgaven 
 
De gewone uitgaven van de politiebegroting zijn: 

- personeel (groep 70) 
- werkingskosten (groep 71) 
- overdracht (groep 72) 
- schuld (groep 7X) 
- overboekingen (groep 78) 

 
Personeel: het totaal van de groep 70 wordt geraamd op 7.019.403,00 euro. In deze groep wordt er niets 
gewijzigd. 
 
Werkingskosten: het totaal van de groep 71 wordt verhoogd van 911.924,00 euro naar 942.924,00 euro. 
 
De post 330-124-12 Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik wordt aangezuiverd met 
5.000,00 euro 
De post 330-124-13 Exploitatiekosten trajectcontrole wordt aangezuiverd met 16.000,00 euro 
De post 330-127-02 Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik wordt aangezuiverd met 
4.000,00 euro 
De post 330-127-06 Prestaties van derden voor voertuigen wordt aangezuiverd met 6.000,00 euro 
 
Overdracht:  het totaal van de groep 72 wordt verhoogd van 56.020,00 euro naar 172.285,00 euro. 
 
De post 330-301-01 Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst wordt 
aangezuiverd met 116.265,00 euro. 
 
Schuld: het totaal van de groep 7X wordt geraamd op 380.770,00 euro. In deze groep wordt niets 
gewijzigd. 
 
Overboekingen: Er wordt een bedrag van 97.008,00 overgeboekt van de gewone dienst naar de 
buitengewone dienst om het resultaat van de buitengewone dienst aan te zuiveren. 
 
Het totaal van de gewone uitgaven wordt geraamd op 8.515.382,00 euro. 
 
Het begrotingsresultaat van 2019 wordt geraamd op 900.454,66 euro of het algemeen begrotingsresultaat 
2019 plus het resultaat van het eigen dienstjaar. 
 
De buitengewone ontvangsten: 
 
Het resultaat van de buitengewone dienst 2019 werd verwerkt. Het batig resultaat van de buitengewone 
dienst wordt ingeschreven nl. 97.992,94 euro.  
 
De buitengewone ontvangsten worden in 2020 gerealiseerd door: 
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- investeringssubsidies in kapitaal van de drie gemeenten voor specifieke investeringen, die 
ongewijzigd blijven. 

 
De buitengewone uitgaven: 
 
De post 060-957-01 Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst wordt verhoogd met 
97.008,00 euro. 
 
De uitgaven van het eigen dienstjaar bedraagt 545.500,00 euro. 
 
Het algemeen begrotingsresultaat in de buitengewone dienst 2020 wordt geraamd op 0,94 euro. 

Besluit 

Artikel 1 
De begrotingswijziging – gewone dienst nummer 1 en buitengewone dienst nummer 10 – dienstjaar 2020 
wordt als volgt vastgelegd: 
 
GEWONE DIENST NUMMER 1 
 

Oorspronkelijke begroting 
                        of vorige wijziging 

Verhoging 
        + 

Verlaging 
       - 

Nieuw resultaat 

Alg.res.begr.rek. 2018 1.064.328,13 0,00 0,00 1.064.328,13 

Res.begr.rek. 2019 -1.064.328,13 2.340.009,66 0,00 1.275.681,53 

 

Alg.res.begr.rek.2019 0,00 2.340.009,66 0,00 2.340.009,66 

 
Begrotingswijziging 2020 
 

Ontvangsten eigen dienstjaar 7.239.850,00 59.718,00 0,00 7.299.568,00 

Uitgaven eigen dienstjaar 8.368.117,00 147.265,00 0,00 8.515.382,00 

 

Ontvangsten vorig dienstjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uitgaven vorige dienstjaar 126.733,00 0,00 0,00 126.733,00 

 

Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uitgaven overboekingen 0,00 97.008,00 0,00 97.008,00 

 

Geraamd resultaat van  
de begroting 2020 

-1.255.000,00 -184.555,00 0,00 -1.439.555,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020:     900.454,66 

 

 

 
BUITENGEWONE DIENST NUMMER 10 
 

Oorspronkelijke begroting 
                        of vorige wijziging 

Verhoging 
        + 

Verlaging 
       - 

Nieuw resultaat 

Alg.res.begr.rek. 2018 235.749,76 0,00 0,00 235.749,76 

Res.begr.rek. 2019 -235.749,76 97.992,94 0,00 -137.756,82 

 

Alg.res.begr.rek.2019 0,00 97.992,94 0,00 97.992,94 

 
Begrotingswijziging 2020 
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Ontvangsten eigen dienstjaar 350.500,00 0,00 0,00 350.500,00 

Uitgaven eigen dienstjaar 545.500,00 0,00 0,00 545.500,00 

 

Ontvangsten vorig dienstjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uitgaven vorige dienstjaar 0,00 0,00 0,00 0,00, 

 

Ontvangsten overboekingen 0,00 97.008,00 0,00 97.008,00 

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Geraamd resultaat van  
de begroting 2020 

-195.000,00 97.008,00 0,00 -97.992,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020:    0,94 
 

Artikel 2 
Deze beslissing overeenkomstig artikel 71 van de WGP voor goedkeuring aan de heer Gouverneur over te 
maken. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
  

5. Begroting 2021 + verantwoordingsnota 

Juridische grond 

De Wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998, B.S. van 5 januari 1999, hierna verkort tot 
WGP. 
Het KB van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de boekhouding van de lokale 
politie, hierna verkort tot ARPC. 
De voorgelegde begroting. 
Het KB van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de 
gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone, de verdeling als volgt vastlegt: 
Herselt 28,59 %, Hulshout 18,30 % en Westerlo 53,11 %. 
Aan de voorwaarden van artikel 248 van de WGP is voldaan. 
De artikelen 71 tot en met 76 van de WGP, houdende het specifiek toezicht op de begroting en de 
begrotingswijzigingen evenals de financiële bijdragen van de gemeenten. 
Het bijgevoegd verslag zoals bedoeld bij artikel 96 van de NGW en van toepassing verklaard bij artikel 27 
van de WGP. 
Het advies van de begrotingscommissie van 16/10/2020, zoals voorgeschreven in artikel 11 van het ARPC. 
Artikel 27 van de WGP stelt dat de artikelen 84, 86, 87, 87 bis, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 tweede lid, 96, 
97, 98, 99, 100 en 101 van de NGW van overeenkomstige toepassing zijn op de politieraad. 
Artikel 26 van de WGP dat stelt dat bij stemmingen over de vaststelling van de begroting, de 
begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen wordt afgeweken van artikel 25 van de WGP (één stem per 
lid). 
Artikel 24 van de WGP, gevolgd door het KB van 20 december 2000, B.S. december 2000, en verder 
verduidelijkt door de ministeriële omzendbrief PLP 6 van 19 maart 2001, B.S. 13 april 2001, houdende de 
verdeling van het aantal stemmen over de burgemeesters bij de stemming over de vaststelling van de 
begroting/begrotingswijzigingen. 
Artikel 27 van de wet op de geïntegreerde politie. 
Artikel 99 van de Nieuwe Gemeentewet 

Argumentatie 

De gewone ontvangsten: 
 
Het algemeen geraamd begrotingsresultaat van de gewone dienst 2021 is een batig saldo van 28,66 euro.  
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Volgende cijfers zijn nog niet gekend bij het opstellen van de begroting: 
- de sociale toelage van de federale overheid, (473.206,00 euro) 
- de federale basistoelage, (2.028.134,00 euro)  
- de bijkomende federale basistoelage, (134.292,00 euro) 
- de toelage overeenkomst verkeersveiligheid, (550.222,00 euro) 

daarom wordt in de begroting 2021 hetzelfde bedrag voorzien als in 2020. 
 
De bijdragen van de hogere overheden in de weddelasten van het gedetacheerd personeel valt weg 
aangezien we geen gedetacheerd personeel meer in dienst hebben. 
 
Omdat de nieuwe Ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van 
politiebegroting 2021 momenteel nog niet verschenen is, werd er rekening gehouden met de bepalingen 
volgens de Ministeriële Omzendbrief PLP 59 i.v.m. opstellen begroting 2020. 
 
Deze ontvangsten vertegenwoordigen 41 % van de totale ontvangsten in de gewone dienst. 
 
Om de gewone dienst van de begroting sluitend te maken zijn er de gemeentelijke toelagen: 

- toelage van Herselt: 1.236.346,00 euro (1.088.324,00 euro in 2020 en 1.405.484,00 in 2019), 
- toelage van Hulshout: 791.365,00 euro (696.619,00 euro in 2020 en 899.628,00 euro in 2019) 
- toelage van Westerlo: 2.296.689,00 euro (2.021.718,00 euro in 2020 en 2.610.888,00 euro in 

2019). 
De toelagen van de gemeenten vertegenwoordigen 55,65% van de totale ontvangsten ingeschreven in de 
gewone dienst. 
 
De gewone uitgaven: 
 
De gewone uitgaven van de politiebegroting zijn: 

- personeel (groep 70) 
- werkingskosten (groep 71) 
- overdracht (groep 72) 
- schuld (groep 7X). 

 
In de groep 70 wordt de functionele code gebruikt om de categorieën van het personeel te bepalen. Dit 
heeft te maken met automatische betalingsbestanden van het SSGPI, die overgenomen worden door de 
bijzonder rekenplichtige en een vlotte verwerking in de rekeningen mogelijk maakt. 
Het zijn de codes 330/01, 91, 98, 99 en 00 

- 01 betreft politiepersoneel 
- 91 betreft het administratief en logistiek calog personeel. 
- 98 betreft de secretaris 
- 99 betreft de bijzonder rekenplichtige 
- 00 betreft de raadsleden. 

 
Personeel: het totaal van de groep 70 wordt geraamd op 7.267.060,00 euro of 83,81% van het totaal van 
de gewone uitgaven. 
De personeelsuitgaven voor 2021 worden geraamd op basis van de wedden en supplementen van 1 
augustus 2019 tot en met 31 juli 2020, rekening houdend met de te verwachten loonschaalverhogingen en 
het sectoraal akkoord. 
 

Op het ogenblik dat de begroting ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd zijn er 73 politiemensen 
(operationeel kader) en 20 administratieve krachten (calog) in dienst (namelijk 14 statutairen, en 6 
contractuelen).  
 
In de raming voor 2021 is rekening gehouden met de bewegingen in het personeelsbestand en de 
invulling van de goedgekeurde formatie. 
 
In deze begroting is budget voorzien voor de aanwerving van 2 hoofdinspecteurs en 6 inspecteurs. 
 
Er zijn 3 operationele personeelsleden die gebruik maken van de mogelijkheid van NAVAP (non-activiteit 
voorafgaand aan de pensionering). 
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Werkingskosten: het totaal van de groep 71 wordt geraamd op 968.450,00 euro of 11,17 % van het 
totaal van de gewone uitgaven. 
 
Er werd budget voorzien voor de vergoeding van ingehuurde externen. Dit heeft betrekking op de tijdelijke 
vervanging van een langdurig afwezig contractueel personeelslid door een interimkracht. 
 
Het budget voor telefoonkosten werd verhoogd. Voor het gebruik van Focus dienen alle operationele 
personeelsleden voorzien te worden van een smartphone met de bijhorende data-abonnementen. 
 
Het budget voor beheers- en werkingskosten van de informatica wordt verhoogd. Dit heeft te maken met 
o.a. de installatiekosten voor de (verplichte) omschakeling naar een nieuw boekhoudpakket en de 
recurrente kosten van het Citrix netwerk en andere licentiekosten. 
 
Het budget voor prestaties geleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst werd verminderd. De kosten 
van de controlearts is beperkt tot de uitgevoerde controles (er worden geen forfaitaire administratiekosten 
per personeelslid aangerekend). 
 
Het budget voor kosten voor beroepsopleiding van personeel wordt verhoogd. Door de Covid-19 epidemie 
werden veel opleidingen van 2020 uitgesteld naar 2021. 
 
Het budget voor huur- en onderhoudskosten voor technische benodigdheden wordt verminderd. De 
raming van deze kosten werd in de vorige begroting te hoog ingeschat. 
 
Het budget voor exploitatiekosten van trajectcontrole werd verminderd. Bij wijze van rechtzetting diende er 
in de loop van 2020 uitzonderlijk 2 onderhoudscontracten betaald te worden (preventief onderhoud 
periode 2019-2020 en preventief onderhoud 2020-2021). 
 
Het budget voor andere technische kosten GSM en papier werd verhoogd. De verouderde smartphones 
van de operationele personeelsleden voldoen technisch gezien niet om Focus te kunnen gebruiken. De 
verouderde toestellen dienen bijgevolg vervangen te worden. 
 
Het budget voor prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie werd verhoogd. Dit heeft 
te maken met een vernieuwd onderhoudscontract voor de lift en een nieuwe aanbesteding voor het 
reinigen van de ramen van het politiecommissariaat De Marly. 
 
Het budget voor prestaties van derden voor voertuigen werd verminderd. Het huurcontract van een 
voertuig werd ondertussen stopgezet. 
 
Het bedrag voor belastingen en taksen op voertuigen werd verhoogd. Dit heeft betrekking op de 
inverkeerstelling van voertuigen. 
 
Overdracht: het totaal van de groep 72 wordt geraamd op 55.300,00 euro of 0,64% van het totaal van de 
gewone uitgaven. 
De bijdragen in de werkingskosten gedragen door andere overheidsdiensten worden berekend door IOK. 
 
Schuld: in de groep 7X is 380.470,00 euro ingeschreven of 4,39% van het totaal van de gewone 
uitgaven. 
Dit heeft betrekking op de leasingsschuld voor de verwerving van het veiligheidscentrum 
 
Het totaal van de gewone uitgaven wordt geraamd op 8.671.280,00 euro. 
Het resultaat van de begroting wordt geraamd op -900.426,00 euro. 
 
Het algemeen begrotingsresultaat 2021 wordt geraamd op 28,66 euro of het batig saldo van 2020 plus het 
geraamd resultaat van de begroting. 
 
De buitengewone ontvangsten: 
 
Het algemeen geraamd begrotingsresultaat van de buitengewone dienst 2021 is een batig saldo van 0,94 
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euro. 
De buitengewone ontvangsten worden in 2021 gerealiseerd door: 

- investeringssubsidies in kapitaal van de drie gemeenten voor specifieke investeringen; 
- en het batig saldo van 2020. 

 
Overdracht: 873.000,00 euro voor specifieke investeringen wordt gefinancierd door investeringssubsidies 
in kapitaal van de drie gemeenten. 
Volgens de vastgestelde verdeelsleutel is de bijdrage van: 

- de gemeente Herselt: 249.591,00 euro, 
- de gemeente Hulshout: 159.759,00 euro, 
- de gemeente Westerlo: 463.650,00 euro. 

 
De buitengewone uitgaven: 
 
Buitengewone investering:  

- Aanpassingswerken aan administratieve gebouwen, 398.000,00 euro, wordt ingeschreven voor 
de installatie van een airconditioning in het politiecommissariaat De Marly en de aankoop van 
bijkomende bewakingscamera’s en camerabewakingssysteem voor de beveiliging van het 
politiecommissariaat VHC en het wijkkantoor. 

- Uitrusting en buitengewoon onderhoud van niet-bebouwde bouwgronden, 30.000,00 euro wordt 
ingeschreven voor het afspannen en aanleggen van bijkomende parkeerplaatsen in het 
wijkkantoor. 

- Aankoop van bureaumeubilair, 5.000,00 euro wordt ingeschreven voor de vervanging van 
bureaustoelen en dergelijke. 

- Aankoop van informaticamaterieel, 228.000,00 euro, wordt ingeschreven voor de aankoop van 
hardware in de snel evoluerende informaticawereld, hierbij wordt o.a. de vernieuwing van de 
Citrix-omgeving, de vervanging van 10 oude pc’s en toebehoren, de aankoop van bijkomende 
laptops mobile office voor telewerk, de migratie naar een nieuwe mobile office sapphire omgeving, 
een wifi-dekking in het volledig politiecommissariaat VHC, de vervanging van de projector in de 
raadzaal, de vervanging van de webmonitor en een draadloze verbinding tussen laptop/pc met 
projectoren voorzien. 

- Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen, 10.000,00 euro wordt ingeschreven voor de aankoop 
van een bijkomende elektrische fiets en een elektrische bromfiets voor de wijkagenten. 

- Aankoop van politieauto’s, 200.000,00 euro wordt ingeschreven voor de vervanging van een 
combi, een anonieme combi voor de arbeider en de ombouw van de mobilhome. 

- Aankoop van kogelwerende vesten, 2.000,00 euro voor aankoop van de kogelwerende vesten.  
 

Het totaal van de buitengewone uitgaven wordt geraamd op 873.000,00 euro. 
 
Het algemeen begrotingsresultaat in de buitengewone dienst wordt geraamd op 0,49 Euro of het batig 
saldo van 2020 plus het resultaat van het eigen dienstjaar. 
 
Lange termijn: 
 
Zoals blijkt uit de cijfers is de personeelskost (groep 70) de grootste kostenpost in de totaliteit van de 
gewone uitgaven. 
Eveneens wordt er een systematische vervanging voorzien van de dienstvoertuigen die tien jaar oud zijn 
of de dienstvoertuigen die aan vervanging toe zien omwille van kosten/baten analyse. 
De Citrix-netwerk omgeving dient om de 5 jaar vernieuwd te worden. 
 

Besluit 

Artikel 1 de begroting – gewone dienst – dienstjaar 2021 wordt als volgt vastgelegd: 

 

Algemeen begrotingsresultaat 2018:   1.064.328,13 

Rekening 2019  Saldo  

Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar 8.674.473,14   
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Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar 7.306.377,02 1.368.096,12  

Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2019) 34.591,19   

Vastgestelde uitgaven vorige dienstjaren (in 2019) 127.005,78 -92.414,59  

Ontvangsten overboekingen 0,00   

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00  

Resultaat van de begrotingsrekening 2019 (+ of -)   1.275.681,53 

Algemeen begrotingsresultaat 2019:  2.340.009,66 

 

Begroting 2020 Na laatste 
wijziging 
goedgekeurd door 

Aanpassing in 
+ of – volgens 
prognose 

Saldo na 
prognose 

Ontvangsten eigen dienstjaar 7.299.568,00 0,00  

Uitgaven eigen dienstjaar 8.515.382,00 0,00 -1.215.814,00 

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2020) 0,00 0,00  

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2020) 126.733,00 0,00 -126.733,00 

Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00  

Uitgaven overboekingen 97.008,00 0,00 -97.008,00 

Geraamd resultaat van de begroting 2020(+ of -)   -1.439.555,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020: 900.454,66 
 

Begroting 2021  Saldo  

Ontvangsten eigen dienstjaar 7.770.854,00 000  

Uitgaven eigen dienstjaar 8.671.280,00 -900.426,00  

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2021) 0,00 0,00  

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2021) 0,00 0,00  

Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00  

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00  

 
Geraamd resultaat van de begroting 2021 (+ of -) 
 

 
 

  
-900.426,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021:  28,66 
 

Artikel 2 de begroting – buitengewone dienst – dienstjaar 2021 wordt als volgt vastgelegd: 

 
Algemeen begrotingsresultaat 2018: 235.749,76 

Rekening 2019  Saldo  

Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar 56.863,76   

Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar 194.620,58 -137.756,82  

Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 
2019) 

0,00 0,00  

Vastgestelde uitgaven vorige dienstjaren (in 2019) 0,00 0,00  

Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00  

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00  

 
Resultaat van de begrotingsrekening 2019 (+ of -) 

   
-137.756,82 

 

Algemeen begrotingsresultaat 2019:  97.992,94 

 

Begroting 2020 Na laatste 
wijziging 
goedgekeurd door 

Aanpassing in 
+ of – volgens 
prognose 

Saldo na 
prognose 

Ontvangsten eigen dienstjaar 350.500,00 0,00  

Uitgaven eigen dienstjaar 545.500,00 0,00 -195.000,00 

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2019) 0,00 0,00  

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2019) 0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten overboekingen 97.008,00 0,00  
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Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 97.008,00 

 
Geraamd resultaat van de begroting 2020 (+ of -) 
 

   
-97.992,00 

 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020:  0,94 
 

Begroting 2021  Saldo  

Ontvangsten eigen dienstjaar 873.000,00   

Uitgaven eigen dienstjaar 873.000,00 0,00  

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2021) 0,00   

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2021) 0,00   

Ontvangsten overboekingen 0,00   

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00  

 
Geraamd resultaat van de begroting 2021 (+ of -) 
 

 
 

  
0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021:  0,94 

 

Artikel 3 
Deze beslissing overeenkomstig artikel 71 van de WGP voor goedkeuring aan mevrouw de Gouverneur over 
te maken. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

6. Logistiek. Beslissing om beroep te doen op de provincie Antwerpen als opdrachtencentrale voor 

het leveren en plaatsen van permanente fietstellers en uitvoeren van verkeersonderzoek. 

Motivering 

Feiten en context 

De provincie Antwerpen treedt op als opdrachtencentrale voor het leveren en plaatsen van permanente 
fietstellers en uitvoeren van verkeersonderzoek voor alle provincies, gemeenten en steden. Ook alle 
instellingen die onder de rechtspersoonlijkheid van Vlaanderen, een provincie, gemeente of stad vallen of 
instellingen die belast zijn met een taak van provinciaal of gemeentelijk belang zoals autonome 
gemeentebedrijven, politiezones of andere extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke 
vorm kunnen hiervan afnemen. 

Juridische grond  

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus. 
De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen  
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 

Argumentatie 

Op de zitting van 3 augustus 2017 heeft de deputatie van de provincie Antwerpen de raamovereenkomst 
‘Provinciale Fietsbarometer: opdrachtencentrale voor het leveren en plaatsen van permanente fietstellers 
en uitvoeren van verkeersonderzoek’, voor een periode van 4 jaar gegund aan  
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- Signo bvba, Jozef De Blockstraat 74, 2830 Willebroek 
- Krycer bvba, Brusselstraat 120A, 1740 Ternat 
- Siemens nv, Guido Gezellestraat 123, 1654 Beersel (Huizingen) 

 
Door de clausule van opdrachtencentrale kunnen alle lokale overheden of instellingen met gemeentelijk, 
provinciaal en Vlaams belang, die nood hebben aan objectieve cijfers over verkeer, een beroep doen op 
deze raamovereenkomst. 
 
Het gunnen van de raamovereenkomst aan de 3 bovenvermelde leveranciers levert volgende voordelen 
op: 

- De opdrachtgever kan vrij kiezen bij welke firma een offerte wordt gevraagd 
- Er kan vrij onderhandeld worden over de prijs, maar er moet geen nieuwe 

overheidsopdrachtenprocedure worden gevoerd. 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist om in te stappen in de raamovereenkomst ‘Provinciale Fietsbarometer: 
opdrachtencentrale voor het leveren en plaatsen van permanente fietstellers en uitvoeren van 
verkeersonderzoek’ en keurt het bestek en gunningsverslag van de provincie Antwerpen goed. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

7. Logistiek. Aankoop 8 verkeersanalysetoestellen en 6 snelheidsindicatieborden. Vaststellen 

lastvoorwaarden en wijze van gunnen. 

Motivering 

Feiten en context 

De lokale politie Zuiderkempen beschikt momenteel over 7 verkeersanalysetoestellen (VAT’s) en 12 
snelheidsindicatieborden (SIB’s). De aankoop kadert in de vervanging van kapotte toestellen, verouderde 
en haperende toestellen. De vervanging van de toestellen zal eveneens een gunstig effect hebben in de 
besteedde capaciteit en grotere eenvormigheid van het materiaal. 

Juridische grond  

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus. 
De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen  
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 

Argumentatie 

In het kader van het voeren van een geïntegreerd verkeersbeleid is aanpak van overdreven snelheid 
belangrijk. Dit fenomeen wordt niet alleen repressief aangepakt doch een bewustmaking, een 
sensibilisering van de weggebruiker speelt hierin een belangrijke rol.  
 



 

13 

 

Er is behoefte om 8 VAT’s aan te kopen. Momenteel beschikt de lokale politie Zuiderkempen over 7 
verkeersanalysetoestellen waarvan 5 dringend aan vervanging toe zijn (stuk, haperend of reeds 15 jaar 
oud).  
Na deze aankoop beschikt de lokale politie Zuiderkempen dan over 10 toestellen waarvan 4 gebruikt 
kunnen worden door de dienst verkeer voor de nodige controlemetingen ter voorbereiding van een 
repressieve aanpak en 6 toestellen die gebruikt kunnen worden voor de punctuele vragen van de 
gemeenten via de diverse verkeerscomités. De toestellen dienen immers minstens 1 week ter plaatse 
gehangen te worden om voldoende informatie te kunnen registreren. 
 
Eveneens is er behoefte om 6 bijkomende snelheidsinformatieborden (SIB’s) aan te kopen. Dergelijke 
borden kunnen immers voor 2 doeleinden gebruikt worden: 

1) Om de weggebruiker in real-time te informeren over zijn snelheid 
2) Als informatiebord voor evenementen. 

 
Regelmatig worden SIB-borden geplaatst om gedurende een langere termijn de burgers te informeren 
over evenementen, wegwerkzaamheden of aan de scholen bij de start van het schooljaar.  
De nieuwe SIB-borden zijn voorzien om zonnepanelen op aan te sluiten. Dit biedt de mogelijkheid om 
deze borden gedurende een langere tijd op te stellen, zonder rekening te moeten houden met de duurtijd 
van de batterijen. 
Momenteel zijn er nog verouderde SIB-borden in gebruik die beginnen te haperen en eigenlijk aan 
vervanging toe zijn. 
 
De provincie Antwerpen heeft een raamovereenkomst gegund met als opdracht ‘Provinciale 
Fietsbarometer: opdrachtencentrale voor het leveren en plaatsen van permanente fietstellers en uitvoeren 
van verkeersonderzoek – raamovereenkomst voor een periode van 4 jaar’ waar ook de politiezones 
kunnen op instappen. 
 
Dit werd gegund aan de volgende 3 leveranciers: 

- Signco bvba, Jozef De Blockstraat 74, 2830 Willebroek, ondernemingsnummer 0864.533.581 
- Krycer bvba, Brusselstraat 120A, 1740 Ternat, ondernemingsnummer 0468.669.851 
- Siemens nv, Guido Gezellestraat 123, 1654 Beersel (Huizingen), ondernemingsnummer  

 
Door in te stappen in dit raamcontract wordt lokale politie Zuiderkempen vrijgesteld van de verplichting om 
zelf een overheidsopdracht te organiseren. 
 
De firma Krycer biedt volgende offerte aan: 
 

Omschrijving Aantal Bedrag 

SIB   

Trafficheck Vario Solar ready 6 13.470,00 euro 

Zonnepanelen 4 800,00 euro 

2 extra batterijen 2 130,00 euro 

2e extra batterijbehuizing 2 400,00 euro 

VAT   

Trafficount 8 17.600,00 euro 

Extra batterijen 8 520,00 euro 

 Totaal excl. btw 32.920,00 euro 

 Totaal incl. btw 39.833,20 euro 

 
De nodige budgetten werden voorzien in buitengewone dienst van begroting 2020. 

Financiële gevolgen 

De aankoopprijs van de VAT’s en SIB’s bedraagt 32.920,00 euro excl. btw of 39.833,20 euro incl. btw. 
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Besluit 

Artikel 1 
De raad besluit om de lastvoorwaarden en wijze van gunning voor de aankoop van SIB’s en VAT’s via het 
raamovereenkomst ‘Provinciale Fietsbarometer: opdrachtencentrale voor het leveren en plaatsen van 
permanente fietstellers en uitvoeren van verkeersonderzoek’ van provincie Antwerpen goed te keuren. 
 

Artikel 2 
De aankoop van de verkeersanalysetoestellen en snelheidsinformatieborden zal gefinancierd worden op 
artikel 33002/744/51 van de buitengewone dienst van het dienstjaar. 
 

Artikel 3 
De politieraad belast het politiecollege met de verdere uitvoering. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

8. Informatica. Vervanging van ISLP-computers en aankoop mobile office laptops. Vaststellen 

lastvoorwaarden en wijze van gunning. 

Motivering 

Feiten en context 

In principe worden er jaarlijks 10 ISLP-computers vervangen. Deze computers zijn te sterk verouderd om 
de nieuwste software programma’s probleemloos te draaien.  
Eveneens dienen er 3 bijkomende mobile office laptops aangekocht te worden en dienen er 5 verouderde 
mobile office laptops vervangen te worden. 

Juridische grond 

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus. 
De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen  
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 
De ministeriële omzendbrief PLP1 van 04 oktober 2000, betreft het “Integrated System for the Local 
Police”. 

Argumentatie 

Er dienen 9 oude ISLP-computers met toebehoren vervangen te worden. Deze computers zijn te sterk 
verouderd om de nieuwe software programma’s probleemloos te kunnen draaien. De geïntegreerde politie 
maakt gebruik van dezelfde software programma’s om een uniforme informatiestroom te kunnen 
garanderen. De computers moeten voldoen aan vastgestelde minimum vereisten om een vlotte werking 
van de programma’s te kunnen garanderen. 
 
De recherche heeft momenteel een stand alone computer in gebruik voor het analyseren van 
telefoongegevens. De huidige computer voldoet technisch gezien niet meer om de zware analyses te 
kunnen uitvoeren. 
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Er wordt voorgesteld om een technisch zwaarder toestel aan te kopen voor deze telefoonanalyses. De 
huidige computer kan wel gerecupereerd worden en omgevormd worden naar een ISLP-computer en 
verder gebruikt worden tot deze afgeschreven is en vervangen dient te worden.  
 
Er is behoefte aan 2 mobile office laptops voor de commissarissen. Deze toestellen kunnen ingezet 
worden o.a. tijdens hun wachtbeurten, bij vergaderingen of andere opdrachten buitenshuis. Deze 
toestellen kunnen eveneens gebruikt worden in het kader van telewerk. 
 
In 2015 werden de eerste laptops aangekocht voor mobile office. Er werden oorspronkelijk 5 toestellen 
voorzien voor de 5 combi’s met een bijhorende docking station.  
Ondertussen werd er nog een 6e combi aangekocht (ter vervanging van een personenwagen) die 
eveneens nog volledig uitgerust dient te worden met een mobile office laptop incl. bijhorende docking 
station en touchscreen in het dashboard. 
Gelet op de ouderdom van de 5 eerste mobile office toestellen is het aangewezen om alle mobile offices 
in de combi’s gelijktijdig te vervangen. 
Van de huidige 5 mobile offices van de combi’s zullen er 3 omgezet worden naar gewone laptops ter 
vervanging van verouderde laptops in het politiecommissariaat, zal 1 kapotte laptop uit dienst genomen 
worden en kan 1 toestel ingezet worden voor telewerk. 
 
In het verleden kon de lokale politie Zuiderkempen beroep doen op de federale raamovereenkomsten van 
FORCMS. Bij het opstellen van de huidig federaal raamovereenkomst voor aankoop van computers werd 
echter vergeten om de lokale politiezones op te nemen als passieve deelnemers. Hierdoor is de huidige 
raamovereenkomst van FORCMS niet toegankelijk voor lokale politie Zuiderkempen. 
 
De lokale politiezones kunnen wel deelnemen aan de ICT-aankoopcentrale van stad Brugge en andere 
entiteiten. Dit contract werd op 19/11/2018 gegund aan firma RealDolmen, A. Vaucampslaan 42, 1654 
Huizingen voor een periode van 3 jaar en is driemaal met één jaar verlengbaar. 
 
Aan Firma RealDolmen werd een offerte gevraagd op basis van het raamcontract van Stad Brugge voor 
de gewenste hardware. 
 

Gevraagde Omschrijving Aantal Aangeboden Bedrag 

ISLP-computers 
 
Dell Optiplex 3070 i5 8/256 GB SFF 
PC 
Processor: Intel Cor i5-9500 (6 cores / 
9MB/6T/3.0 GHz tot 4.4 GHz 
GHz/65W); 
Ondersteunt Windows 10 Pro (64-
bits) 
Besturingssysteem: Windows 10 Pro 
(64-bits) 
Geheugen: 8GB 1x8 GB DDR4 2666 
MHz UDIMM Non-Ecc 
Harde schijf: M.2 256 GB PCLe 
NVMe klasse 35 solid state schijf 
Optisch station: 8x9,5mm optisch dvd 
+/- rw-station 
 
Verlenging pc-waarborg (on site 
NBD): 5 jaar 
Keep your drive: niet terugname van 
defecte ‘harde schijf’ bij het 
vervangen in het kader van de pc-
waarborg 
Kosten Bebat / recupel 
 

9  
Dell Optiplex 3070 Small Form factor 
Dell Optiplex 3070 i5-9500 8GB 256 GB 
SSD Win 10Pro 
Bebat for batteries 
Recupel 
Dell upgrade from 1Y basic onsite tot 
5Y basic onsite 
Dell 5Y KYHD (5 year keep your hard 
drive) 
 
Bedrag excl. btw 
Bedrag incl. btw 

 
 

4.538,70 euro 
 

0,72 euro 
0,36 euro 

 
804,60 euro 
148,50 euro 

 
 

5.492,88 euro 
6.646,38 euro 
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Stand alone PC recherche 
 
HP Z2 Tower workstation 
10de generatie i7 processor met 
minimum 8 cores aan 3 Ghz 
2x 16GB dual channel DDR4 RAM 
geheugen aan 2666Mhz met extra 
DIMM-slots voor 
uitbreidingsmogelijkheden 
1TB PCIe NVMe SSD 
Minimum 6 USB poorten, waarvan 
minstens 4 USB3 
 
Verlenging PC waarborg (on site 
NBD): 5 jaar 
Keep your drive: niet terugname van 
defecte ‘harde schijf’ bij het 
vervangen in het kader van de pc-
waarborg 
Kosten Bebat / recupel 
 

1  
HP Z2 mini G5 Tower workstation i7-
10700 2x16GB 1TB SSD Win10Pro 
Windows 10 Pro64 
Intel Core i7 10700 2.9GHZ 2933 Hz 16 
M 8C 65 W CPU 
32 GB (2x16GB) DDR4 3200 UDIMM 
NECC 
Z Turbo drive 1TB 2280 TLC Solid 
State Drive 
HP USB 320K keyboard 
HP USB Premium mouse 
HP HDMI port 
HP SD Card reader 
HP 5 year Next business day onsit 
hardare service w/ DMR Workstation 
only 
Bebat for batteries 
Recupel 
 
Bedrag excl. btw 
Bedrag incl. btw 
 

 
1.171,95 euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,08 euro 
0,04 euro 

 
1.172,07 euro 
1.418,20 euro 

Mobile office laptops 
commissarissen 
 
Lenovo Thinkpad X390 
Processor: Intel Core i5-8265U 
(1.60GHz 6MB) 
Geheugen: 8GB DDR4 
Harde schijf: M.2 256 GB SSD 
Extra opties: 
LTE-A mobiel internet 
Simkaart slot 
Smartcardlezer 
 
Keep your drive: behouden van 
defecte harde schijf bij vervanging 

2  
 
Lenovo notebook TP X390 i5 8G 10Pro 
Core i5 8265U / 1.6 GHz 
Win 10 Pro 64-bit 
8GB RAM 
256 GB SSD TCG Opal Encryption 2, 
NVMe 
13,3” IPS 1920x1080 (full HD) 
Wi-Fi, Bluetooth 
Kbd: Belgium 
Beveiliging: TPM 2.0 Security 
Chip, vingerafdruklezer, smartcardlezer 
Bebat for batteries 
Recupel 
 
Lenovo Thinkpad Fibocom L850-GL 
CAT9 WWAN 
Wireless cellular modem, 4GE LTE 
M.2 card, 450 Mbps 
Lenovo warranty 5y onsite 
Lenovo 5Y keep your drive 
 
Bedrag excl. btw 
Bedrag incl. btw 
 

 
 

2.145,06 euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,32 euro 
0,08 euro 

 
240,30 euro 

 
 
 

316,54 euro 
119,82 euro 

 
2.822,12 euro 
3.414,77 euro 

Mobile Office voor de 
interventievoertuigen 
 
HP Probook 650 G5 
Windows 10 Pro 
Core i5-8365U 1.60GHz 
DDR SDRAM 
 
+ Bijhorende docking station en 

6  HP Probook 650 G5 i5-8365U 8GB 256 
GB SSD Win10Pro 
HP IDS UMA i5-8365U for WWan 650 
G5 Base NB PC 
Windows 10 Pro 64 
 
8GB (1x8GB) DDR4 2400 
256 GB PCle NVMe Value Solid State 
Driver 

4.367,70 euro 
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docking station cable lock 
 

DVD-writer 
VGA port 
Fingerprint sensor 
Active SmartCard 
Bebat for batteries 
Recupel 
 
Realdolmen RDWP for portables w/1y 
warranty- OSND- 3y 
Realdolmen RDWP post warranty for 
portables – OSND – 1 year (silver) 
 
Docking station + lock 
HP Ultraslim docking station 2013 
Recupel 
HP Docking Station Cable Lock 
Recupel 
 
Bedrag excl. btw 
Bedrag incl. btw 
 

 
 
 
 

0,96 euro 
0,24 euro 

 
462,00 euro 

 
384,00 euro 

 
 
 
 

588,48 euro 
0,24 euro 

111,96 euro 
0,06 euro 

 
5.915,64 euro 
7.157,92 euro 

13 inch touchscreen full HD van 
Beetronics (328x205x39 mm) of 
gelijkwaardig 
 
Opgelet: de grootte van het 
aangeboden scherm moet wel 
degelijk de opgegeven maten hebben 
om deze te kunnen inbouwen in het 
dashboard van een combi!! 

1 De firma heeft geen 13 inch 
touchscreen in hun gamma.  
 
De firma kan enkel touchscreen 
schermen vanaf 16 inch aanbieden. Dit 
formaat is echter te groot voor inbouw 
in het handschoenenkastje / dashboard 
van een combi. 

 

  Totaal bedragen excl. btw 
Totaal bedragen incl. btw 

15.402,71 euro 
18.637,28 euro 

 
De nodige budgetten werden voorzien in begroting 2020. 

Financiële gevolgen 

De kosten worden verrekend op de buitengewone dienst van de begroting en worden geraamd op 
15.402,71 euro excl. btw of 18.637,28 euro incl. btw. 

Besluit 

Artikel 1 
De raad besluit om de lastvoorwaarden en wijze van gunning voor de aankoop van hardware via de ICT-
aankoopcentrale van de stad Brugge en andere entiteiten goed te keuren. 
Dit contract werd gegund aan firma RealDolmen, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen  
 

Artikel 2 
De aankoop van de hardware zal gefinancierd worden op artikel 330/742/53 van de buitengewone dienst 
van het dienstjaar. 
 

Artikel 3 
De politieraad belast het politiecollege met de verdere uitvoering. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
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9. Vacant verklaring bij mobiliteit van één functie ICT in de graad van assistent in het 

administratief en logistiek kader. 

Motivering 

Feiten en context 

• Op de politieraad van 11 december 2019 werd het nieuwe personeelsbehoeftenplan goedgekeurd. Op 
20 januari 2020 heeft de gouverneur de gewijzigde personeelsformatie goedgekeurd. De nieuwe 
formatie voorziet één ICT assistent.  

• Besluit van de politieraad van 19 februari 2020 tot vacant verklaring bij hoogdringendheid van één 
functie ICT in de graad van assistent in het administratief en logistiek kader.  

• Besluit van het politiecollege van 19 augustus 2020 tot aanstelling van één ICT assistent in het 
administratief en logistiek kader – aanwerving bij arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.  

Juridische grond 

• Wet op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveau’s artikel 56 en 86.3° 

• Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 artikel VI.II.8; VI.II.15;VI.II.16VI.II.21 

• Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van 
het personeel van de politiediensten. 

• Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 over de toepassing van de mobiliteitsregeling in de 
geïntegreerde politie 

• Het advies van de korpschef van de zone 5365 – Zuiderkempen (BU/000452/2020) 

Advies 

BU/000452/2020 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacant verklaring bij mobiliteit van één functie ICT in de graad van assistent in het administratief en 
logistiek kader. 

Argumentatie  

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef uit BU/000452/2020 gericht aan de voorzitter van 
de politieraad betreffende de vacant verklaring bij mobiliteit van één functie ICT in de graad van assistent 
in het administratief en logistiek kader. 

 Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist tot vacant verklaring bij mobiliteit van één functie ICT in de graad van assistent in 
het administratief en logistiek kader. 
 

Artikel 2 
De politieraad besluit om de selectie te laten geschieden door het in aanmerking nemen van het advies 
van een plaatselijke selectiecommissie voor de personeelsleden van de niveaus B en C van de lokale 
politie. 
 

Artikel 3 
Goedkeuring van de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie. 
 

Artikel 4 
Het profiel, de taakinhoud en de gewone plaats van het werk vast te stellen zoals bepaald in 
BU/000452/2020 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
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de vacant verklaring bij mobiliteit van één functie ICT in de graad van assistent in het administratief en 
logistiek kader. 
 

Artikel 5 
De ICT assistent te plaatsen in de dienst DSI onder het gezag van het diensthoofd DSI en zijn adjunct van 
de lokale politie Zuiderkempen. 
 

Artikel 6 
De uiterste datum van indienen van de sollicitaties te laten bepalen door de dienst DRP van de Federale 
Politie. 
 

Artikel 7 
De uiterste datum voor dewelke de selectie moet plaatsvinden later te bepalen. 
 

Artikel 8 
De datum van benoeming later te bepalen. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

10. Kennisgeving. Logistiek. Takelen, bergen en stallen van voertuigen. Wijziging lastvoorwaarden 

bij hoogdringendheid. (Besluit digitaal politiecollege van 5 aug. 2020). 
De politieraad neemt kennis van het besluit van het politiecollege genomen in ‘digitale zitting’ van 5 
augustus 2020 betreffende de wijziging van de lastvoorwaarden bij hoogdringendheid in het bestek 
met als voorwerp: “takelen, bergen en stallen van voertuigen op het grondgebied van lokale politie 
Zuiderkempen”. 
 

11. Wijziging samenstelling selectiecommissie zoals goedgekeurd door de politieraad van 19 

februari 2020 betreffende de vacant verklaring onder voorbehoud van één functie coördinator 

actiedomein overlast in de graad van hoofdinspecteur in de dienst interventie. 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

• Besluit van de politieraad van 19 februari 2020 tot vacant verklaring onder voorbehoud van één 
functie coördinator actiedomein overlast in de graad van hoofdinspecteur in de dienst interventie. 

Feiten en context 

De politieraad gaf zijn goedkeuring aan de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie op 19 
februari 2020. 

 
Gezien er sinds 01 maart 2020 een nieuwe operationele coördinator is en gezien een HINP zijn 
aanstelling in een hoger ambt en hogere graad vanaf 01 maart 2020 werd stopgezet, dient de 
selectiecommissie van de effectieve leden voor de vacant verklaring onder voorbehoud van één functie 
coördinator actiedomein overlast in de graad van hoofdinspecteur in de dienst interventie gewijzigd te 
worden.  

Juridische grond 

• Wet op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. 

• K.B. van 30 maart 2001 art. VI.II.8;  VI.II.15; 16 en 21; VI.II.61 en 62 . 

• K.B. van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het 
personeel van de politiediensten. 
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• Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 over de toepassing van de mobiliteitsregeling in de 
geïntegreerde politie. 

• Het advies van de korpschef van de zone 5365 – Zuiderkempen (BU/000450/2020) 

Advies 

BU/000450/2020 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over  
de wijziging van de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor de personeelsleden van het 
basis- en middenkader van de lokale politie betreffende de vacant verklaring onder voorbehoud van één 
functie coördinator actiedomein overlast in de graad van hoofdinspecteur in de dienst interventie. 

Argumentatie 

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef uit BU/000450/2020 gericht aan de voorzitter van 
de politieraad betreffende de wijziging van de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor de 
personeelsleden van het basis- en middenkader van de lokale politie betreffende de vacant verklaring 
onder voorbehoud van één functie coördinator actiedomein overlast in de graad van hoofdinspecteur in de 
dienst interventie. 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad besluit artikel 3 van het politieraadsbesluit van 19 februari 2020 betreffende de vacant 
verklaring onder voorbehoud van één functie coördinator actiedomein overlast in de graad van 
hoofdinspecteur in de dienst interventie, te wijzigen. 
 

Artikel 2 
De korpschef wordt gemachtigd om bij afwezigheid van één van de leden de samenstelling van de 
selectiecommissie te wijzigen. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

12. Wijziging samenstelling selectiecommissie zoals goedgekeurd door de politieraad van 23 oktober 

2019 betreffende de vacant verklaring onder voorbehoud van twee functies lid van de 

interventiedienst in de graad van inspecteur via klassieke mobiliteit. 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

• Besluit van de politieraad van 23 oktober 2019 tot vacant verklaring onder voorbehoud van twee 
functies lid van de interventiedienst in de graad van inspecteur via klassieke mobiliteit.  

Feiten en context 

De politieraad gaf zijn goedkeuring aan de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie op 23 
oktober 2019. 

 
Gezien er sinds 01 maart 2020 een nieuwe operationele coördinator is en gezien een HINP zijn 
aanstelling in een hoger ambt en hogere graad vanaf 01 maart 2020 werd stopgezet, dient de 
selectiecommissie van de effectieve leden voor de vacant verklaring onder voorbehoud van twee functies 
lid van de interventiedienst in de graad van inspecteur via klassieke mobiliteit gewijzigd te worden. 
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Juridische grond 

• Wet op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. 

• K.B. van 30 maart 2001 art. VI.II.8;  VI.II.15; 16 en 21; VI.II.61 en 62 . 

• K.B. van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het 
personeel van de politiediensten. 

• Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 over de toepassing van de mobiliteitsregeling in de 
geïntegreerde politie. 

• Het advies van de korpschef van de zone 5365 – Zuiderkempen (BU/000453/2020) 

Advies 

BU/000453/2020 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over  
de wijziging van de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor de personeelsleden van het 
basis- en middenkader van de lokale politie betreffende de vacant verklaring onder voorbehoud van twee 
functies lid van de interventiedienst in de graad van inspecteur via klassieke mobiliteit.  

Argumentatie 

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef uit BU/000453/2020 gericht aan de voorzitter van 
de politieraad betreffende de wijziging van de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor de 
personeelsleden van het basis- en middenkader van de lokale politie betreffende de vacant verklaring 
onder voorbehoud van twee functies lid van de interventiedienst in de graad van inspecteur via klassieke 
mobiliteit.  

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad besluit artikel 3 van het politieraadsbesluit van 23 oktober 2019 betreffende de vacant 
verklaring onder voorbehoud van twee functies lid van de interventiedienst in de graad van inspecteur via 
klassieke mobiliteit, te wijzigen. 
 

Artikel 2 
De korpschef wordt gemachtigd om bij afwezigheid van één van de leden de samenstelling van de 
selectiecommissie te wijzigen. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

13. Wijziging samenstelling selectiecommissie zoals goedgekeurd door de politieraad van 11 

december 2019 betreffende de vacant verklaring van één functie coördinator actiedomein drugs 

in de graad van hoofdinspecteur in de dienst interventiecoördinatie. 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

• Besluit van de politieraad van 11 december 2019 tot vacant verklaring van één functie coördinator 
actiedomein drugs in de graad van hoofdinspecteur in de dienst interventiecoördinatie. 

Feiten en context 

De politieraad gaf zijn goedkeuring aan de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie op 11 
december 2019. 
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Gezien er sinds 01 maart 2020 een nieuwe operationele coördinator is en gezien een HINP zijn 
aanstelling in een hoger ambt en hogere graad vanaf 01 maart 2020 werd stopgezet, dient de 
selectiecommissie van de effectieve leden voor de vacant verklaring van één functie coördinator 
actiedomein drugs in de graad van hoofdinspecteur in de dienst interventiecoördinatie gewijzigd te 
worden.  

Juridische grond 

• Wet op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. 

• K.B. van 30 maart 2001 art. VI.II.8;  VI.II.15; 16 en 21; VI.II.61 en 62. 

• K.B. van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het 
personeel van de politiediensten. 

• Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 over de toepassing van de mobiliteitsregeling in de 
geïntegreerde politie. 

• Het advies van de korpschef van de zone 5365 – Zuiderkempen (BU/000449/2020) 

Advies 

BU/000449/2020 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over  
de wijziging van de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor de personeelsleden van het 
basis- en middenkader van de lokale politie betreffende de vacant verklaring van één functie coördinator 
actiedomein drugs in de graad van hoofdinspecteur in de dienst interventiecoördinatie. 

Argumentatie 

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef uit BU/000449/2020 gericht aan de voorzitter van 
de politieraad betreffende de wijziging van de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor de 
personeelsleden van het basis- en middenkader van de lokale politie betreffende de vacant verklaring van 
één functie coördinator actiedomein drugs in de graad van hoofdinspecteur in de dienst 
interventiecoördinatie. 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad besluit artikel 3 van het politieraadsbesluit van 11 december 2019 betreffende de vacant 
verklaring van één functie coördinator actiedomein drugs in de graad van hoofdinspecteur in de dienst 
interventiecoördinatie, te wijzigen. 
 

Artikel 2 
De korpschef wordt gemachtigd om bij afwezigheid van één van de leden de samenstelling van de 
selectiecommissie te wijzigen. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

14. Wijziging samenstelling selectiecommissie zoals goedgekeurd door de politieraad van 19 

februari 2020 betreffende de vacant verklaring van vier functies lid van dienst interventie in de 

graad van inspecteur via klassieke mobiliteit. 
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Motivering 

Voorgeschiedenis 

• Besluit van de politieraad van 19 februari 2020 tot vacant verklaring van vier functies lid van dienst 
interventie in de graad van inspecteur via klassieke mobiliteit.  

Feiten en context 

De politieraad gaf zijn goedkeuring aan de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie op 19 
februari 2020. 
 
Gezien er sinds 01 maart 2020 een nieuwe operationele coördinator is en gezien een HINP zijn 
aanstelling in een hoger ambt en hogere graad vanaf 01 maart 2020 werd stopgezet, dient de 
selectiecommissie van de effectieve leden voor de vacant verklaring van vier functies lid van dienst 
interventie in de graad van inspecteur via klassieke mobiliteit gewijzigd te worden. 

Juridische grond 

• Wet op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. 

• K.B. van 30 maart 2001 art. VI.II.8;  VI.II.15; 16 en 21; VI.II.61 en 62 . 

• K.B. van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het 
personeel van de politiediensten. 

• Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 over de toepassing van de mobiliteitsregeling in de 
geïntegreerde politie. 

• Het advies van de korpschef van de zone 5365 – Zuiderkempen (BU/000454/2020) 

Advies 

BU/000454/2020 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over  
de wijziging van de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor de personeelsleden van het 
basis- en middenkader van de lokale politie voor de vier functies lid van dienst interventie in de graad van 
inspecteur via klassieke mobiliteit.   

Argumentatie 

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef uit BU/000454/2020 gericht aan de voorzitter van 
de politieraad betreffende de wijziging van de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor de 
personeelsleden van het basis- en middenkader van de lokale politie voor de vier functies lid van dienst 
interventie in de graad van inspecteur via klassieke mobiliteit.  

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad besluit artikel 3 van het politieraadsbesluit van 19 februari 2020 betreffende de vacant 
verklaring van vier functies lid van dienst interventie in de graad van inspecteur via klassieke mobiliteit, te 
wijzigen. 
 

Artikel 2 
De korpschef wordt gemachtigd om bij afwezigheid van één van de leden de samenstelling van de 
selectiecommissie te wijzigen. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
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15. Kennisgeving verslag algemene vergadering IOK d.d. 30 juni 2020 
De raad neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering IOK van 30 juni 2020. 
 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:22u 
 
 
 Westerlo, 28 oktober 2020 

 

 

 
De secretaris De burgemeester – voorzitter 
Michel Vanbergen Guy Van Hirtum 


