
         ZITTING VAN 15.03.2018 

 

AANWEZIG. 

 

Jan Laurys, burgemeester Diest, voorzitter 

Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, raadslid 

Peetermans, De Graef, Pauwels, Putseys, Buttiens,  

Schuyten, De Dobbeleer, Sannen, Gybels,  

Jacobs, Cortens, Rijnders, Nijs, Collin, raadsleden 

Jan Vanhauwere, korpschef 

An Claes, secretaris 

 

VERONTSCHULDIGD.  

De Kock, Versavel, raadsleden. 

 

DAGORDE. 

 

Openbare zitting 

1) Goedkeuring verslag van de zitting van 5 december 2017 

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

d.d. 23.01.2018 houdende de goedkeuring van de begroting 2018 van de politiezone 

Demerdal-DSZ (Federale Overheid) 

3) Bekrachtiging van de beslissingen van het politiecollege d.d. 09.02.2018 en 23.02.2018 

houdende de vacantverklaring van drie betrekkingen in het basiskader (twee 

inspecteurs interventie en één inspecteur recherche)  

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

voorwerp: levering, installatie en configuratie van een camerasysteem in de wijkpost 

Scherpenheuvel  

5) Voorstel tot aankoop van twee verplaatsbare bewakingscamera’s via 

raamovereenkomst 

6) Voorstel tot aankoop van drie volledige ademanalysesystemen met toebehoren via 

raamovereenkomst 

7) Voorstel tot aankoop, installatie en configuratie van databekabeling in de wijkpost te 

Scherpenheuvel via raamovereenkomst 

8) Voorstel tot aankoop van twee politiecombi’s type interventievoertuig via 

raamovereenkomst 

 

DE POLITIERAAD. 

 

OPENBARE ZITTING 
 

1) GOEDKEURING VERSLAG VAN DE ZITTING VAN 5 DECEMBER 2017 

Het verslag van de zitting van 5 december 2017 wordt goedgekeurd met eenparigheid van 

stemmen. 

 

2) KENNISNEMING VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT D.D. 23.01.2018 HOUDENDE DE 

GOEDKEURING VAN DE BEGROTING 2018 VAN DE POLITIEZONE 

DEMERDAL-DSZ (FEDERALE OVERHEID) 



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

Brabant d.d. 23.01.2018 houdende de goedkeuring van de begroting 2018 van de politiezone 

Demerdal-DSZ. 

 

3) BEKRACHTIGING VAN DE BESLISSINGEN VAN HET POLITIECOLLEGE 

D.D. 09.02.2018 EN 23.02.2018 HOUDENDE DE VACANTVERKLARING VAN 

DRIE BETREKKINGEN IN HET BASISKADER (TWEE INSPECTEURS 

INTERVENTIE EN ÉÉN INSPECTEUR RECHERCHE)  

Gelet op de beslissingen van het politiecollege d.d. 09.02.2018 en 23.02.2018 houdende de 

vacantverklaring van drie betrekkingen in het basiskader (inspecteur van politie: twee 

inspecteurs interventie en één inspecteur recherche); 

Overwegende dat de beslissingen van het politiecollege ter bekrachtiging dienen voorgelegd 

te worden aan de politieraad; 

Gelet op de bespreking;  

Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Enig artikel De politieraad bekrachtigt de beslissingen van het politiecollege d.d. 

09.02.2018 en 23.02.2018 houdende de vacantverklaring van drie betrekkingen 

in het basiskader (inspecteur van politie: twee inspecteurs interventie en één 

inspecteur recherche). 

 

4) VASTSTELLING VAN DE WIJZE VAN GUNNING EN DE VOORWAARDEN 

VAN DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP: LEVERING, INSTALLATIE EN 

CONFIGURATIE VAN EEN CAMERASYSTEEM IN DE WIJKPOST 

SCHERPENHEUVEL  

Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen;  

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

gestructureerd op twee niveaus; 

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

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

bijzonder artikel 92 (limiet van € 30.000 exclusief BTW niet bereikt);  

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

€ 30.000; 

Gelet op de bespreking; 

Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 Er wordt een opdracht geplaatst met als voorwerp: levering, installatie en 

configuratie van een camerasysteem voor het politiegebouw in Scherpenheuvel. 

Art. 2 Het bedrag van de opdracht wordt indicatief geraamd op € 35.000,00 inclusief BTW. 

Art. 3 De opdracht wordt gegund via aanvaarde factuur. 



Art. 4 De volgende bepalingen zijn van toepassing op deze opdracht: 

• De inschrijvers blijven verbonden door hun offerte, zoals eventueel verbeterd 

door de aanbestedende overheid, gedurende negentig dagen te rekenen vanaf de 

uiterste datum voor ontvangst. 

• Er zijn geen prijsherzieningen voorzien.  

• De betaling gebeurt na volledige uitvoering van de opdracht op basis van een 

factuur. 

• De betalingstermijn bedraagt 50 kalenderdagen. 

• Technische bepalingen: zie bijlage. 

Art. 5 De opdracht wordt gefinancierd met de kredieten voorzien op budgetartikel 330/724-

60, Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen, van het huidige 

dienstjaar. 

 

5) VOORSTEL TOT AANKOOP VAN TWEE VERPLAATSBARE 

BEWAKINGSCAMERA’S 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 twee  

verplaatsbare bewakingscamera’s; 

Overwegende dat deze bewakingscamera’s kunnen worden aangekocht via de 

raamovereenkomst voor de levering, installatie, indienststelling en onderhoud van 

verplaatsbare bewakingscamera’s met bijhorende software, volgens bestek “2016: 

verplaatsbare bewakingscamera”, gesloten door Politiezone Pajottenland; 

Gelet op het besluit van de politieraad van politiezone Pajottenland d.d. 24.10.2016 houdende 

de vaststelling van de technische bepalingen, raming en wijze van gunnen van de opdracht 

met als voorwerp: levering van verplaatsbare bewakingscamera’s en de openstelling van deze 

opdracht voor geïnteresseerde gemeenten onder de vorm van een raamcontract voor drie jaar; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van politiezone Pajottenland d.d. 27.03.2017 

houdende de gunning van de open meerjarige overeenkomst voor de levering, installatie, 

indienststelling en onderhoud van verplaatsbare bewakingscamera’s met bijhorende software 

aan The Safe Group, Corda Campus 7, Kempische Steenweg 293/18, 3500 Hasselt en dit 

volgens bestek “2016: verplaatsbare bewakingscamera’s”; 

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 € 20.000,00 (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; 

Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 Er wordt een opdracht geplaatst met als voorwerp de levering van twee verplaatsbare 

bewakingscamera’s zoals omschreven in het document ‘Technische bepalingen’ dat 

als bijlage bij deze beslissing is gevoegd. 

Art. 2 Het bedrag van de in artikel 1 vermelde opdracht wordt geraamd op € 20.000,00 

(BTW incl.). De raming is indicatief. 

Art. 3 De aankoop zal gebeuren via de raamovereenkomst voor de levering, installatie, 

indienststelling en onderhoud van verplaatsbare bewakingscamera’s met bijhorende 

software, volgens bestek “2016: verplaatsbare bewakingscamera”, gesloten door 

Politiezone Pajottenland. 

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

machines, exploitatiematerieel en uitrusting. 

 

6) VOORSTEL TOT AANKOOP VAN DRIE VOLLEDIGE 

ADEMANALYSESYSTEMEN 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 drie 

ademanalysesystemen met toebehoren; 

Overwegende dat deze ademanalysesystemen kunnen worden aangekocht via de 

raamovereenkomst FedPol 2016 R3 223, gesloten door de Federale politie; 

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 € 25.000,00 (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; 

Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 



Besluit: 

Art. 1 Er wordt een opdracht geplaatst met als voorwerp de levering van drie volledige 

ademanalysesystemen (met koffer, ademanalysetoestel, accessoires en 

verbruiksartikelen) en vier draagbare toestellen. 

Art. 2 Het bedrag van de in artikel 1 vermelde opdracht wordt geraamd op € 25.000,00 

(BTW incl.). De raming is indicatief. 

Art. 3 De aankoop zal gebeuren via de raamovereenkomst FedPol 2016 R3 223, gesloten 

door de Federale politie. 

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

machines, exploitatiematerieel en uitrusting. 

 

7) VOORSTEL TOT AANKOOP, INSTALLATIE EN CONFIGURATIE VAN 

DATABEKABELING IN DE WIJKPOST TE SCHERPENHEUVEL 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, installatie 

en configuratie van databekabeling in het politiehuis te Diest; 

Overwegende dat deze databekabeling kan worden aangekocht via de raamovereenkomst 

draadloos & randinfrastructuur 2014/047, gesloten door het autonoom provinciebedrijf VERA 

dat optreedt als opdrachtencentrale; 

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 € 25.000,00 (BTW incl.); 

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

art. 330/724-60, uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 Er wordt een opdracht geplaatst met als voorwerp de levering, installatie en 

configuratie van databekabeling in het politiehuis te Scherpenheuvel. 

Art. 2 Het bedrag van de in artikel 1 vermelde opdracht wordt geraamd op € 25.000,00 

(BTW incl.). De raming is indicatief. 



Art. 3 De aankoop zal gebeuren via de raamovereenkomst draadloos & randinfrastructuur 

2014/047, gesloten door het autonoom provinciebedrijf VERA. 

Art. 4 De in artikel 1 vermelde opdracht wordt gefinancierd op art. 330/724-60, uitrusting en 

buitengewoon onderhoud van gebouwen. 

 

8) VOORSTEL TOT AANKOOP VAN TWEE POLITIECOMBI’S 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 twee 

politiecombi’s (type interventievoertuig); 

Overwegende dat deze voertuigen kunnen worden aangekocht via de raamovereenkomst 

Procurement 2016 R3 010 perceel 37 Combi diesel (Mobiel kantoor), gesloten door de 

Federale Politie; 

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 € 140.000,00 (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; 

Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 Er wordt een opdracht geplaatst met als voorwerp de levering van twee politiecombi’s 

(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 € 140.000,00 

(BTW incl.). De raming is indicatief. 

Art. 3 De aankoop zal gebeuren via de raamovereenkomst Procurement 2016 R3 010 perceel 

37 Combi diesel (Mobiel kantoor), gesloten door de Federale Politie. 

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

politievoertuigen. 

 


