
         ZITTING VAN 24.02.2022 

 

AANWEZIG. 

Christophe De Graef, burgemeester Diest, voorzitter 

Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, raadslid 

Bervoets, Buttiens, Celik, Dirix, Gybels, Lambrechts, 

Meyssen, Schoolmeesters, Schuyten, 

Versavel, Volders, Vranken, Weckx, raadsleden  

Jan Konings, korpschef 

An Claes, secretaris 

 

VERONTSCHULDIGD. 

Allessia Claes, Arlette Sannen, raadsleden 

 

AFWEZIG. 

Erwin Jennes, raadslid 

 

DAGORDE. 

 

Openbare zitting 

1) Goedkeuring verslag van de zitting van 7 december 2021 

2) Kennisneming van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant d.d. 

08.12.2021 houdende de goedkeuring van de tijdelijke formatie van het operationeel 

personeel van de politiezone Demerdal-DSZ 

3) Kennisneming van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant d.d. 

13.01.2022 houdende de goedkeuring van de begroting 2022 van de politiezone 

Demerdal-DSZ 

4) Voorstel tot aankoop van 55 dienstradio’s met toebehoren via raamovereenkomst 

5) Voorstel tot aankoop van 1 politiecombi “type interventievoertuig” via 

raamovereenkomst 

6) Vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van de opdracht met als 

voorwerp: Aankoop en levering van politiekledij (basisuitrusting) aan de politiezone 

Demerdal-DSZ voor een periode van 4 jaar 

 

DE POLITIERAAD. 

Gelet op de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken heeft 

het politiecollege in zitting van 08.02.2022 beslist om digitaal te vergaderen via Teams.  

De openbaarheid van de vergadering wordt gegarandeerd door een livestream.   

 

OPENBARE ZITTING 

 

1) GOEDKEURING VERSLAG VAN DE ZITTING VAN 7 DECEMBER 2021 

Het verslag van de zitting van 7 december 2021 wordt goedgekeurd met eenparigheid van 

stemmen. 

 

2) KENNISNEMING VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT D.D. 08.12.2021 HOUDENDE DE 

GOEDKEURING VAN DE TIJDELIJKE FORMATIE VAN HET OPERATIONEEL 

PERSONEEL VAN DE POLITIEZONE DEMERDAL-DSZ 

De politieraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant 

d.d. 08.12.2021 houdende de goedkeuring van de tijdelijke formatie van het operationeel 

personeel van de politiezone Demerdal-DSZ. 

 



3) KENNISNEMING VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT D.D. 13.01.2022 HOUDENDE DE 

GOEDKEURING VAN DE BEGROTING 2022 VAN DE POLITIEZONE 

DEMERDAL-DSZ 

De politieraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-

Brabant d.d. 13.01.2022 houdende de goedkeuring van de begroting 2022 van de politiezone 

Demerdal-DSZ. 

 

4) VOORSTEL TOT AANKOOP VAN 55 DIENSTRADIO’S MET TOEBEHOREN VIA 

RAAMOVEREENKOMST 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid art. 33; 

Gelet op de “Nieuwe Gemeentewet”, inzonderheid art. 234, eerste lid; 

Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen;  

Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 

wijzigingen;  

Gelet op de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, in het 

bijzonder artikel 47;  

Gelet op de wet 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en 

latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 18.04.2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp de levering van 55 

Motorola MXP-600 dienstradio’s met alle accessoires voor een volledige operationele inzet en 

de aanpassing van de carkit in 12 voertuigen hiervoor; 

Overwegende dat deze dienstradio’s kunnen worden aangekocht via het raamcontract CP-MP-

OO-60, Raamovereenkomst voor het leveren van eindapparatuur – perceel 3, gesloten door N.V. 

A.S.T.R.I.D.; 

Overwegende dat, volgens artikel 47 van de wet van 17.06.2016, een aanbestedende overheid die 

een beroep doet op een aankoopcentrale vrijgesteld is van de verplichting om zelf een 

plaatsingsprocedure te organiseren; 

Overwegende dat de kosten in totaal indicatief geraamd worden op € 60.000,00 (BTW incl.); 

Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven werden in de buitengewone begroting op art. 

330/744-51, Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Gelet op de bespreking; 

Met 15 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 Er wordt een opdracht geplaatst met als voorwerp de levering van 55 Motorola MXP-600 

dienstradio’s met alle accessoires voor een volledige operationele inzet en de aanpassing 

van de carkit in 12 voertuigen hiervoor, zoals omschreven in de bijgevoegde lijst “2022-

bestelling nieuwe radio’s MXP-600 en toebehoren”. 

Art. 2 Het bedrag van de in artikel 1 vermelde opdracht wordt geraamd op € 60.000,00 (BTW 

incl.). De raming is indicatief. 

Art. 3 De aankoop zal gebeuren via de raamovereenkomst CP-MP-OO-60, Raamovereenkomst 

voor het leveren van eindapparatuur – perceel 3, gesloten door N.V. A.S.T.R.I.D.. 

Art. 4 De in artikel 1 vermelde opdracht wordt gefinancierd op art. 330/744-51, Aankoop van 

machines, exploitatiematerieel en uitrusting. 

 



5) VOORSTEL TOT AANKOOP VAN 1 POLITIECOMBI “TYPE 

INTERVENTIEVOERTUIG” VIA RAAMOVEREENKOMST 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid art. 33; 

Gelet op de “Nieuwe Gemeentewet”, inzonderheid art. 234, eerste lid; 

Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen;  

Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 

wijzigingen;  

Gelet op de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, in het 

bijzonder artikel 47;  

Gelet op de wet 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en 

latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 18.04.2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp de levering van een 

politiecombi “type interventievoertuig.” 

Overwegende dat dit voertuig kan worden aangekocht via het federaal raamcontract Procurement 

2021 R3 026 perceel 53 dat de Federale Politie ten behoeve van de Lokale en Federale Politie 

heeft afgesloten; 

Overwegende dat, volgens artikel 47 van de wet van 17.06.2016, een aanbestedende overheid die 

een beroep doet op een aankoopcentrale vrijgesteld is van de verplichting om zelf een 

plaatsingsprocedure te organiseren; 

Overwegende dat de kosten in totaal indicatief geraamd worden op € 90.000,00 (BTW incl.); 

Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven werden in de buitengewone begroting op art. 

330/743-98, aankoop van politievoertuigen; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Gelet op de bespreking; 

Met 15 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 Er wordt een opdracht geplaatst met als voorwerp de levering van een politiecombi type 

interventievoertuig, omschreven in de bijgevoegde fiche “Technische bepalingen – 

politiecombi – type interventievoertuig”. 

Art. 2 Het bedrag van de in artikel 1 vermelde opdracht wordt geraamd op € 90.000,00 (BTW 

incl.). De raming is indicatief. 

Art. 3 De aankoop zal gebeuren via de raamovereenkomst Procurement 2021 R3 026 perceel 

53, gesloten door de Federale Politie. 

Art. 4 De in artikel 1 vermelde opdracht wordt gefinancierd op art. 330/743-98, aankoop van 

politievoertuigen. 

 

6) VASTSTELLING VAN DE WIJZE VAN GUNNING EN DE VOORWAARDEN VAN 

DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP: AANKOOP EN LEVERING VAN 

POLITIEKLEDIJ (BASISUITRUSTING) AAN DE POLITIEZONE DEMERDAL-

DSZ VOOR EEN PERIODE VAN 4 JAAR 

Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen;  

Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid art. 33; 

Gelet op de “Nieuwe Gemeentewet”, inzonderheid art. 234, eerste lid; 



Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 

wijzigingen;  

Gelet op de wet 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en 

latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, in het 

bijzonder artikel 41, §1, 1° (de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 215.000,00 

niet);  

Gelet op het Koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 18.04.2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat de geraamde waarde van de opdracht, exclusief BTW, lager is dan 

€ 215.000,00; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Gelet op de bespreking; 

Met 15 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 Er wordt een opdracht geplaatst met als voorwerp: Aankoop en levering van 

politiekledij (basisuitrusting) aan de politiezone Demerdal-DSZ voor een periode van 4 

jaar (periode 01.07.2022 – 30.06.2026). 

Art. 2 Het bedrag van de opdracht wordt indicatief geraamd op maximaal € 65.000,00 per jaar, 

inclusief BTW. De totale kostprijs van de opdracht wordt geraamd op € 260.000 

inclusief BTW en bedraagt bijgevolg minder dan € 215.000 exclusief BTW.  

Art. 3 De opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 

met voorafgaande bekendmaking. 

Art. 4 De opdracht waarvan sprake in artikel 1 wordt beheerd door: 

• enerzijds, zover er niet van afgeweken wordt, het koninklijk besluit van 14 januari 

2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten  

• en anderzijds het bestek nr. 01/2022 dat bij onderhavige beslissing is gevoegd. 

Art. 5 De opdracht wordt gefinancierd met de kredieten voorzien op artikel 330/124-05, 

Aankoop basiskledij en functieuitrusting. 

 


