
Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - 

POLITIERAAD dd. 19/03/2018 – Goedgekeurde notulen 

 

Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter 

Deneyer L., Deneyer P., Poelaert K., Decrick L., - leden van het politiecollege - raadsleden  

Cattie Kristof,; De Pelsemaeker Sara; Anthoons Herman; De Boeck Simon; Viaene Stefaan; Dermez 

Christa; Debock Paulette; Eeckhoudt Eric; Thiebaut Hilde; O Christel; O Erik; Seghers Rudi; De 

Roubaix André; - raadsleden 

korpschef: Hellinckx M., bijzonder rekenplichtige: Bombaert P., secretaris: Reygaerts K. 

Verontschuldigd: De Knop I., Thiebaut Rudy; Van Vlaenderen Kelly; 

Afwezig: Deteye Marc, Elpers Heidi; 

 

OPENBARE ZITTING  

 

De heer Voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 14u05 

 

 Personeel – Dienst Interventie – INP - Voorstelling 

 

 Personeel – Dienst Recherche – INP - Voorstelling 

 

 Personeel – Calog B – Dienst PLIF –– Voorstelling 

 

 Personeel – Calog B – Dienst LICC – Operaties  –Voorstelling  

 

 

1. Notulen en Zittingsverslag politieraad dd. 23/10/2017  – Goedkeuring 

 

De notulen en het zittingsverslag van 23/10/2017 worden goedgekeurd.  

 

 

2. Infrastructuur – Onteigening – Uitspraak Vrederechter 23/01/2018 – Kennisname en 

goedkeuring betaling van het bedrag van de voorlopige onteigeningsvergoeding – Besluit bij 

hoogdringendheid in zitting van het Politiecollege dd. 09/02/2018 – Bekrachtiging 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 houdende organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus; 

 

Gelet het besluit van de Politieraad van 31/03/2014 om akkoord te gaan met de bouw van een nieuw 

politiehuis op de voorgestelde grond ‘woonuitbreidingsgebied Zuid’ te Kester, volgens het aangepast 

voorstel van bouwproject en volgens de opgestelde timing van 2017 en akkoord te gaan met het 

voorgestelde plan van de Korpschef en met de voorgestelde begrotingskredieten; 

 

Gelet het besluit van de Politieraad van 16/06/2014 om de verwerving goed te keuren van het onroerend 

goed (grond) gelegen te Kester, Edingsesteenweg in een zone voor gemeenschaps- en 

nutsvoorzieningen zoals dit werd opgenomen in het ruimtelijk uitvoeringsplan van Gooik en kadastraal 

gesitueerd als Lot 2a: deel 337b en deel 338b (43a 40ca) en het perceel gelegen tussen 335d en 338c 

eventueel aangevuld met Lot 2b: deel 337b en deel 338b (19a 79ca) en eigendom van de Heer Van 

Sinay-Deleener, Bruneaustraat 69, 1755 Gooik; 

 



Gelet het besluit van de Politieraad van 17/11/2014 om de eigendom gelegen te Kester, 

Edingsesteenweg in een zone voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen zoals dit werd opgenomen in 

het ontwerp van gewijzigd ruimtelijk uitvoeringsplan van Gooik en kadastraal gesitueerd als Lot 2b: 

deel 337b en deel 338b (29a40) aangevuld met lot 2c: deel 38b (2a48) en eigendom van de Heer Van 

Sinay-Deleener, Bruneaustraat 69, 1755 Gooik.; zoals aangeduid op het plan in bijlage, te verwerven na 

goedkeuring van het RUP en dit na vaststelling door het politiecollege van het mislukken van de 

onderhandelingen voor onderhandse aankoop.  

 

Gelet het KB dd. 02/12/2015 houdende machtiging tot hoogdringende onteigening ten algemenen nutte 

van een perceel gelegen te Kester ten behoeve van de politiezone Pajottenland met het oog op de 

realisatie van een nieuw politiecommissariaat (B.S., 18/12/2015) 

 

Gelet de uitspraak van de Vrederechter op datum van 6 december 2016 waarbij de vrederechter 

geoordeeld heeft dat de vordering tot onteigening regelmatig is ingesteld en de door wet 

voorgeschreven formaliteiten zijn vervuld en het plan der grondinneming van toepassing is op de 

gronden waarvan de onteigening wordt gevorderd.  

 

Gelet de storting op 20/01/2017 van de provisionele onteigeningsvergoeding van 382.560 € in de 

Deposito- en consignatiekas t.v.v. de consoorten Van Sinay; 

 

Gelet het verzoek tot tussenkomst van de landbouwvennootschap Van Sinay; 

 

Gelet de uitspraak van de Vrederechter van Herne-Sint-Pieters-Leeuw, zetel Herne van 31 juli 2017 en 

van zijn beschikking van 1 augustus 2017. 

 

Gelet de storting op 08/08/2017 van de bijkomende provisionele onteigeningsvergoeding van 25.000 € 

t.v.v. de landbouwvennootschap Van Sinay; 

 

Gelet het vonnis van de Vrederechter van Herne-Sint-Pieters-Leeuw, zetel Herne van 23 januari 2018; 

 

Overwegende dat de vrederechter volledig het eindverslag volgt van gerechtsdeskundige Culus en 

bepaalt in navolging daarvan het bedrag van de voorlopige onteigeningsvergoeding in hoofde van de 

onteigenden op 505.449,55 € en in hoofde van de landbouwvennootschap Van Sinay op 6.081,22 €.  

 

Overwegende dat, gelet op de reeds gedane stortingen, een aanvullende vergoeding van 122.889,55 € 

dient gestort te worden aan de onteigenden; 

 

Overwegende dat, gelet op de reeds gedane stortingen, een terugbetaling dient te geschieden van 

18.918,78 € in hoofde van de landbouwvennootschap aangezien de voorlopige onteigeningsvergoeding 

minder bedraagt dan hetgeen provisioneel werd toegekend; 

 

Overwegende dat het door de Vrederechter vastgestelde bedrag, krachtens het vonnis en zonder dat het 

vooraf dient te worden betekend, door de politiezone moet worden gestort binnen de maand na 

uitspraak van het vonnis; 

 

Overwegende dat deze bedragen in de begroting 2018 (begrotingswijziging 2) artikelnummer 330/711-

52 dienen ingeschreven te worden; 

 

Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor dienen beschikbaar gesteld te worden via een 

overboeking; 



 

Overwegende dat er een gedeelte van het geld beschikbaar is op het buitengewoon reservefonds en een 

ander gedeelte dient gerecupereerd te worden van de buitengewone dienst door uitstel van de aankoop 

van het ANPR voertuig; 

 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 9 van de Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging 

bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte de ordonnantie van betaling 

uitgegeven met het oog op de storting, vrijgesteld is van het voorafgaand visum van het Rekenhof, zij is 

onderworpen aan de regels bepaald in artikel 23 van de wet van 15 mei 1846, cfr. vaste uitgaven; 

 

Overwegende dat een gedetailleerd financieel plan voor het project nieuw politiehuis werd opgesteld en 

ingepast binnen het budgettair meerjarenplan van de Politiezone. Op de Politieraad van 31/03/2014 

werd de financiering unaniem goedgekeurd en in  alle gemeenten zijn de noodzakelijke kredieten 

goedgekeurd en ingeschreven in de BBC 2014-2019. De financiële garanties voor de realisatie van het 

project bestaan. 

 

Overwegende dat het politiecollege onder zijn eigen verantwoordelijkheid dringende uitgaven kan doen 

indien het geringste uitstel onbetwistbare schade zou veroorzaken (artikel 34 WGP en artikel 236 

NGW); 

 

Overwegende dat het politiecollege deze beslissing kan nemen, bij hoogdringendheid, aangezien 

duidelijk kan aangetoond worden dat het geringste uitstel onbetwistbare schade zou veroorzaken 

(artikel 34 WGP en artikel 236 NGW); 

 

Overwegende dat de politieraad daarvan onverwijld dient te worden ingelicht, die besluit of ze akkoord 

kan gaan met de uitgaven; 

 

Overwegende dat deze beslissing dient bekrachtigd te worden op de eerstvolgende Politieraad; 

 

Overwegende de onmogelijkheid de Politieraad alsnog tijdig te vatten; 

 

Overwegende derhalve de hoogdringendheid; 

 

Gelet de voordracht van het politiecollege in zitting dd. 09/02/2018; 

 

Besluit: met 17 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen (Raadslid De Roubaix was 

niet aanwezig tijdens de stemming) 

 

Art. 1: Het besluit van het Politiecollege dd. 09/02/2018 genomen bij hoogdringendheid te 

bekrachtigen.  

 

Art. 2: Akkoord te gaan om de voorlopige onteigeningsvergoeding te betalen, zoals vermeld in het 

vonnis van de Vrederechter van Herne-Sint-Pieters-Leeuw, zetel Herne van 23 januari 2018 rekening 

houdende met de reeds gedane stortingen: 

 

- een aanvullende vergoeding van 122.889,55 € dient gestort te worden betaald in de Deposito- en 

Consignatiekas in hoofde van de onteigenden; 

- een terugbetaling dient te geschieden van 18.918,78 € aangezien de voorlopige 

onteigeningsvergoeding in hoofde van de landbouwvennootschap minder bedraagt dan hetgeen 

provisioneel werd toegekend; 



 

Art. 3: Een begrotingswijziging op te stellen voor het dienstjaar 2018, waarbij deze bedragen worden 

voorzien op artikel 330/711-52. 

 

Art. 4: Het bedrag van de aanvullende vergoeding, vastgesteld op 122.889,55 €, voor het verwerven van 

de grond voor de bouw van het politiehuis dient door de Bijzonder Rekenplichtige binnen de maand na 

uitspraak van de Vrederechter, zijnde 23/01/2018, te worden betaald in de Deposito- en Consignatiekas. 

 

Art. 5: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de bijzonder rekenplichtige. 

 

 

3. Infrastructuur – Onteigening/RUP – Verdere stappen 

 

De korpschef geeft een stand van zaken.  

 

 

Gelet op de gevoeligheid in dit dossier, wordt gevraagd om dit punt verder te behandelen in besloten 

zitting.  

 

Besluit: met 17 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen (Raadslid De Roubaix was 

niet aanwezig tijdens de stemming) 

 

Art. 1: De politieraad gaat akkoord om dit punt verder te behandelen in besloten zitting.  

 

 

Raadslid De Roubaix vervoegt de zitting.  

 

 

4. Infrastructuur – Nieuwbouw - Stand van zaken 

 

De korpschef geeft een stand van zaken.  

 

 

Gelet op de gevoeligheid in dit dossier, wordt gevraagd om dit punt verder te behandelen in besloten 

zitting.  

 

Besluit: met 18 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen  

 

Art. 1: De politieraad gaat akkoord om dit punt verder te behandelen in besloten zitting.  

 

 

5. Financiën - Jaarrekening 2016 - Besluit goedkeuring dd. 13/10/2017 van de heer Gouverneur - 

Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - Dienst Algemene Zaken dd. 

17/10/2017 onder kenmerk toezicht/97 159 – Kennisname 

 

De Politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring van de 

jaarrekening voor het dienstjaar 2016 van de politiezone meegedeeld heeft. 

 

 



6.- Financiën - Begroting 2017 - Begrotingswijzigingen nr. 5 en 6 - Besluit goedkeuring dd. 

05/12/2017 van de heer Gouverneur - Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale 

Overheid - Dienst Algemene Zaken dd. 07/12/2017 onder kenmerk toezicht/361/188 – 

Kennisname 

 

De Politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring van de 

begrotingswijzigingen 5 en 6 van het dienstjaar 2017 van de politiezone meegedeeld heeft. 

 

 

7. Financiën - Begroting 2018 - Besluit goedkeuring dd. 06/12/2017 van de heer Gouverneur - 

Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - Dienst Algemene Zaken dd. 

08/12/2017 onder kenmerk toezicht/362/190 – Kennisname 

 

De Politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring van de 

begroting van het dienstjaar 2018 van de politiezone meegedeeld heeft, zij het met de erin vermelde 

opmerking.  

 

De politiezone dient, op grond van de onderrichtingen terzake, bij de eerstvolgende begrotingswijziging 

de bedragen van de federale toelagen in overeenstemming te brengen met de bedragen toegekend voor 

het begrotingsjaar 2018 en in het bijzonder, het bedrag van de Federale Sociale Toelage II dient 

aangepast te worden aan het geplafonneerd bedrag zoals het voorkomt op het bijgeleverde document 

Toezicht 2. 

 

 

8. Financiën – Begroting 2018 – Begrotingswijziging 1 in de gewone dienst – Goedkeuring 

 

Gelet het KB van 5 september 2001 (B.S., 26/09/2001) houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de lokale politie; 

 

Gelet de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 

niveaus (B.S., 05/01/1999) art. 71-75; 

 

Gelet het besluit van de Politieraad dd. 23/10/2017 houdende de goedkeuring van de begroting 2018 en het 

schrijven van de toezichthoudende overheid 08/12/2017 onder kenmerk toezicht/362 190 met de opmerking 

dat de politiezone, op grond van de onderrichtingen terzake, bij de eerstvolgende begrotingswijziging de 

bedragen van de federale toelagen in overeenstemming dient te brengen met de bedragen toegekend voor het 

begrotingsjaar 2018 en in het bijzonder, het bedrag van de Federale Sociale Toelage II dient aangepast te 

worden aan het geplafonneerd bedrag zoals het voorkomt op het bijgeleverde document Toezicht 2. 

 

Gelet het advies van de begrotingscommissie dd. 02/03/2018; 

 

Gelet de toelichting door de korpschef en door de Bijzonder Rekenplichtige ter zitting; 

 

Overwegende dat om welomschreven redenen zekere begrotingsartikels dienen gewijzigd te worden met 

betrekking tot de gewone dienst van de politiebegroting 2018 en deze dienen gewijzigd te worden volgens de 

toelichtingen opgenomen in de volgende tabellen; 
 

  volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

verhoging + verlaging - na de voorgestelde 
wijziging 



 
Alg.resultaat begrotingsrekening  

 
2016 

 
1.702.221,95 

   
1.702.221,95 

 
(1) 

       
Resultaat begrotingsrekening 2017    -380.836,88 0,00 0,00 -380.836,88 (2) 

(geraamd/definitief) (*)       

       

       
Alg. resultaat begrotingsrekening 2017 1.321.385,07 0,00 0,00 1.321.385,07 (3) 

(geraamd/definitief) (*)       

       

       
Begrotingswijziging 2018      

       
Ontvangsten van het eigen dienstjaar  6.701.415,25 34.087,91 20.987,20 6.714.515,96  

Uitgaven van het eigen dienstjaar  7.097.503,80 25.000,00 11.899,29 7.110.604,51  

       
Ontvangsten vorige jaren  0,00 0,00 0,00 0,00  

Uitgaven vorige jaren  70.690,58 0,00 0,00 70.690,58  

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

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

       

       
Geraamd resultaat van de begroting 2018 -466.779,13 9.087,91 9.087,91 -466.779,13 (4) 

       

  Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018 854.605,94 (5) 

 

Gelet de voordracht van het politiecollege in zitting dd. 02/03/2018; 

 

Besluit: met 18 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen  

 

Art. 1: De begrotingswijziging nr. 1 - gewone dienst van de begroting 2018 goed te keuren. 

 

Art. 2: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de toezichthoudende overheid en aan de bijzonder 

rekenplichtige. 

 

 

9. Financiën – Begroting 2018 – Begrotingswijziging 2 in de buitengewone dienst - Goedkeuring 

 

Gelet het KB van 5 september 2001 (B.S., 26/09/2001) houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de lokale politie; 

 

Gelet de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 

niveaus (B.S., 05/01/1999) art. 71-75; 

 

Gelet het besluit van de Politieraad dd. 23/10/2017 houdende de goedkeuring van de begroting 2018 en het 

schrijven van de toezichthoudende overheid 08/12/2017 onder kenmerk toezicht/362 190 met de opmerking 

dat de politiezone, op grond van de onderrichtingen terzake, bij de eerstvolgende begrotingswijziging de 

bedragen van de federale toelagen in overeenstemming dient te brengen met de bedragen toegekend voor het 

begrotingsjaar 2018 en in het bijzonder, het bedrag van de Federale Sociale Toelage II dient aangepast te 

worden aan het geplafonneerd bedrag zoals het voorkomt op het bijgeleverde document Toezicht 2. 

 

Gelet het advies van de begrotingscommissie dd. 02/03/2018; 

 

Gelet de toelichting door de korpschef en door de Bijzonder Rekenplichtige ter zitting; 



 

Overwegende dat om welomschreven redenen zekere begrotingsartikels dienen gewijzigd te worden met 

betrekking tot de buitengewone dienst van de politiebegroting 2018 en deze dienen gewijzigd te worden 

volgens de toelichtingen opgenomen in de volgende tabellen; 
 

  volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

verhoging + verlaging - na de voorgestelde 
wijziging 

 
Alg.resultaat begrotingsrekening  

 
2016 

 
0,00 

   
0,00 

 
(1) 

       
Resultaat begrotingsrekening 2017 0,00   0,00 (2) 

(geraamd/definitief) (*)       

       

       
Alg. resultaat begrotingsrekening 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) 

(geraamd/definitief) (*)       

       

       
Begrotingswijziging 2018      

       
Ontvangsten van het eigen dienstjaar  191.250,00 0,00 5.050,45 186.199,55  

Uitgaven van het eigen dienstjaar  191.250,00 7.500,00 70.000,00 128.750,00  

       
Ontvangsten vorige jaren  0,00 0,00 0,00 0,00  

Uitgaven vorige jaren  0,00 122.889,55 0,00 122.889,55  

       
Ontvangsten overboekingen  0,00 65.440,00 0,00 65.440,00  

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

       

       
Geraamd resultaat van de begroting 2018 0,00 -64.949,55 -64.949,55 0,00 (4) 

       

  Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018 0,00 (5) 

 

Gelet de voordracht van het politiecollege in zitting dd. 02/03/2018; 

 

Besluit: met 18 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen  

 

Art. 1: De begrotingswijziging nr. 2 - buitengewone dienst van de begroting 2018 goed te keuren. 

 

Art. 2: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de toezichthoudende overheid en aan de bijzonder 

rekenplichtige. 

 

 

10. Personeel – Aanwervingen en benoemingen / Aanwijzingen / Opruststellingen - Overzicht 

 

De korpschef geeft een overzicht van het personeelsbestand.  

 

 

11. Personeel – Mobiliteitscyclus – overzicht vacante plaatsen en invulling – Kennisname 

 

De Politieraad neemt kennis van de vacante plaatsen binnen de PZ Pajottenland en de invulling ervan. 

 

 



12. Materiaal – Buitendienststellingen informaticamateriaal – Kennisname 

 

Het Politiecollege, in zitting dd. 23/11/2017, heeft het informaticamateriaal in onderstaande lijst buiten 

dienst gesteld en vernietigd bij de firma VCD Devroede, Edingensestwg 20, 1500 Halle. 

 

 
 

 

13. Materiaal – Buitendienststellingen reproductiemateriaal – Kennisname 

 

Het Politiecollege, in zitting dd. 15/12/2017, heeft het reproductiemateriaal in onderstaande lijst buiten 

dienst gesteld en vernietigd bij de firma VCD Devroede, Edingensestwg 20, 1500 Halle. 

 
Categorie Toestel (Merk Type) Leverancie

r 
Datum_In_Geb

ruik 
Site (Dienst - 

Gebruiker) 
Reproductiemat

erieel 
Multifunctionele fax-copier 

(Canon iR1022iF) 
CANON 15-05-2007 Kester 103 

(DC / LIK) 

 

 

14. Levering van brandstoffen voor de dienstvoertuigen van de PZ Pajottenland - Goedkeuring 

van de  technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen inzake de opdracht ‘2018/01 - 

volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking – Goedkeuring 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op twee niveaus; 

 

Gelet op het KB van 28 april 2000 (BS van 29/7/2000) dat de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, 

Herne, Lennik en Pepingen indeelt in één politiezone; 

 

Gelet de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (B.S. 14/07/2016); 

 

Gelet de Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, 

de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten (B.S. 17/03/2017); 

 

Gelet het Koninklijk besluit van 18 april 2017 houdende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren (B.S. 09/05/2017); 

 

Gelet het KB van 22 juni 2017 tot wijziging van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 

 

Gelet het besluit van de Politieraad dd. 23/10/2017 houdende de goedkeuring van de begroting 2018 en 

het schrijven van de toezichthoudende overheid dd. 08/12/2017 onder kenmerk toezicht/362/190 

houdende de goedkeuring; 

 

Gelet het besluit van het Politiecollege dd. 13/02/2015 houdende goedkeuring van de opdracht voor het 



leveren van brandstoffen voor de dienstvoertuigen aan de firma N.V. GABRIELS, Hekkestraat 41 

(Industriezone) - 9308 Hofstade voor de termijn van 01/04/2015 tot en met 31/03/2018; 

 

Overwegende dat een nieuw contract dient afgesloten te worden; 

 

Overwegende dat de overheidsopdracht van de FOR-CMS-POMP-082  voor levering van brandstoffen 

voor dienstvoertuigen is afgesloten met de firma SHELL en deze afloopt op 31/10/2018; 

 

Overwegende dat er geen tankstations van SHELL in de politiezone of in aanvaardbare nabijheid van de 

wijkkantoren aanwezig zijn; 

 

Overwegende de noodzaak om de markt te raadplegen; 

 

Overwegende het feit dat de zone noodgedwongen verplaatsingen moet maken buiten het grondgebied 

van de politiezone. Dit zorgt niet alleen voor heel wat tijdverlies en veel verloren kilometers maar kan de 

operationaliteit danig in het gevaar brengen; 

 

Overwegende dat het wenselijk zou zijn dat de tankstations, voor de levering van brandstoffen van 

dienstvoertuigen op een aanvaardbare afstand liggen van de politieposten van de PZ Pajottenland; 

 

Overwegende de tijdswinst en de kostenbesparing en de noodzaak tot het garanderen van de 

operationaliteit; 

 

Overwegende de optimale aanwending van de ons ter beschikking gestelde middelen; 

 

Gelet het bestek “2018/01 – Levering brandstoffen voor dienstvoertuigen” voor het aangaan van een 

opdracht met als voorwerp de levering van brandstoffen voor de dienstvoertuigen voor een termijn van 

vier jaar 4 jaar (01/04/2018 t.e.m. 31/03/2022). Deze vangt aan de dag na de schriftelijke kennisgeving 

van de sluiting van de opdracht. 

 

Overwegende dat de kredieten ingeschreven zijn in de begroting 2018 op artikel 330/127-03 (Olie en 

brandstof voertuigen); 

 

Gelet de voordracht van het politiecollege in zitting dd. 02/03/2018; 

 

Besluit: met 18 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen  

 

Art. 1 : Akkoord te gaan met de opdracht “Levering van brandstoffen voor de dienstvoertuigen” volgens 

het bestek ‘2018/01’. Het contract wordt aangegaan voor een termijn van vier jaar 4 jaar (01/04/2018 

t.e.m. 31/03/2022). Deze vangt aan de dag na de schriftelijke kennisgeving van de sluiting van de 

opdracht. 

 

Art. 2 : Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de Bijzonder Rekenplichtige. 

 

 

15. Begroting 2018 – Buitengewone dienst – Aankoop van 1 politievoertuig, type combi VW 

Transporter, voor de dienst interventie binnen het raamcontract van de Federale Politie – 

Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen – Goedkeuring 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 



op twee niveaus; 

 

Gelet op het KB van 28 april 2000 (BS van 29/7/2000) dat de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, 

Herne, Lennik en Pepingen indeelt in één politiezone; 

 

Gelet de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (B.S. 14/07/2016); 

 

Gelet de Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, 

de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten (B.S. 17/03/2017); 

 

Gelet het Koninklijk besluit van 18 april 2017 houdende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren (B.S. 09/05/2017); 

 

Gelet het KB van 22 juni 2017 tot wijziging van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 

 

Gelet het besluit van de Politieraad dd. 23/10/2017 houdende de goedkeuring van de begroting 2018 en 

het schrijven van de toezichthoudende overheid dd. 08/12/2017 onder kenmerk toezicht/362/190 

houdende de goedkeuring; 

 

Gelet op de meerjarige raamovereenkomst van de Federale Politie onder het nummer Procurement 2016 

R3 010, tevens toegankelijk voor de lokale politiezones, volgens de open offerteaanvraag met bestek nr. 

Procurement 2016 R3 010 voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in 

opdrachtencentrale, gegund aan de firma D’Ieteren Services NV, Maliestraat 50, 1050 Kortenberg; 

 

Overwegende dat deze aankoop kadert in het vooropgestelde vervangingsplan ter vervanging van het 

oudste politievoertuig bij dienst interventie, gelet op het intensief gebruik en het aantal kilometers dat 

deze voertuigen jaarlijks afleggen;  

 

Overwegende dat de kostprijs voor de aankoop van 1 politievoertuig geraamd wordt op € 65.000,00 incl. 

BTW en dit bedrag voorzien is in de begroting van de politiezone Pajottenland, buitengewone dienst, 

artikel 330/743-52, dienstjaar 2018; 

 

Overwegende dat het interventievoertuig dient te voldoen aan de hierna vermelde technische bepalingen 

en kenmerken: 

 

MERK Volkswagen  

MODEL Transporter Combi DSG Kort  

BRANDSTOF Benzine  

TRANSMISSIE 

Tweewielaandrijving,  

voorwielaandrijving  

VERSNELLINGSBAK Automaat  

VERMOGEN 150kW  

KLEUR Fabriekswit  

   

   

BASIS VOERTUIG   

VERPLICHTE OPTIES   



Frontale en zijdelingse airbags voor de bestuurder en de 

passagier(s) vooraan (4x3)   

ABS + stabiliteitscontrolesysteem (ESP of equivalent)   

Alarm VV1   

Elektrische ruiten vooraan (ZE8)   

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels   

Centrale vergrendeling met twee afstandsbedieningen (ZE2)   

Commerciële radio + CD en/of USB + GPS (cartografie 

Europa) + luidsprekers (Z17/ZEN)   

Stopcontact 12VDC vooraan (type sigarenaansteker met 

afsluitkapje - 6A min) (EU1)   

Levering van 4 winterbanden op velg   

Levering van 1 reservewiel (identiek aan de wielen initieel 

gemonteerd op het voertuig)   

Levering van één set rubberen vloermatten voor vooraan   

Levering van één kit 'wettelijke uitrusting' (1 gevarendrie- 

hoek + 1 brandblusser + 1 verbanddoos en 2 retro reflec- 

terende veiligheidsvest)   

Achterklep hatchback + ruitenwisser   

VRIJE OPTIES   

Airconditioning manueel   

DIN behuizing voor radio en schakelaar (5FD)   

Interface voor aansluiting canbus (IS2)   

Comfortstoelen VR   

Parkeersensoren VR/AR   

Mistlichten VR   

Getinte ruiten   

OMBOUW   

Monteren van de scheidingswand van de klant   

Leveren en plaatsen van een vloerbescherming in het bureel- 

gedeelte van een voertuig type combi - bestaande uit een  

12mm multilexplaat met op de bovenkant een (gestructureerde) 

antislipbekleding in grijze vinyl.  De vloerbescherming is 

zodanig uitgesneden dat de eventuele originele  

bevestigingspuntenvoor ladingen worden vrijgelaten   

Leveren en plaatsen van een klapstoel gemonteerd tegen de 

scheidingswand - zitje in similileder en voorzien van een rugsteun.   

Plaatsen van een scheidingswand van de klant - achteraan 

bovenop het achtermeubel - in polycarbonaat - type combi   

Leveren en plaatsen van een koffermeubel in een combi 

voertuig - opgebouwd met multiplex en gemelamineerd 

hout.  Dit meubel bestaat uit een horizontale scheiding die  

twee opbergruimtes vormen.  De schappen zijn voorzien 

van een anti-slip bekleding en een stevige opstaande 

rand (lading stop) van ongeveer 3cm hoog.   

Meerkost voor een meubel op maat    

Leveren en plaatsen van een centraal meubel politie - 

type Sortimo   

Leveren en plaatsen van een kaartleeslamp met bedienings- 

schakelaar led - orienteerbaar (kogelgewricht)   



Leveren en plaatsen van een bijkomende stekker VDC type 

sigaretten aansteker in kofferruimte - 10A minimum -  

beschermzekering (2 stuks)   

Leveren en plaatsen van een bijkomende stekker VDC type 

sigaretten aansteker in bureelruimte - 10A minimum -  

beschermzekering (1 stuk)   

Leveren en plaatsen van een binnenverlichting (type LED 

plafondlicht) in het bureelcompartiment van een combi 

voertuig - LED TOUCH + schakelaar   

Leveren en plaatsen van een bijkomende 12V stroomcircuit 

voor de politionele toebehoren, bestaande uit een  

zekeringsdoos 12V met automatische zekeringen en  

afscherming voedingsbatterij voor diepontlading   

Leveren en plaatsen van een bijkomende batterij type AGM 

Spiral cells 75Ah voor de politionele toebehoren.   

Leveren en plaatsen van een afsluiting onder de originele 

zitbank   

Leveren en plaatsen van een supplementaire elektronische 

vergrendeling van de zijschuifdeur.  Deze staat toe de  

schuifdeur te vergrendelen/ontgrendelen onafhankelijk van 

het centrale vergrendelingssysteem.  Deze vergrendeling 

gebeurt door middel van een knop met verklikkerlicht dat  

bedienbaar moet zijn door de chauffeur en/of de passagier 

vooraan.  Als de vergrendeling geactiveerd is mag het 

niet mogelijk zijn de schuifdeur langs binnen of buiten te openen   

Leveren en plaatsen van een politiestriping + daknummer + 

voor combi - gekleurde banden, logo-tekst Politie, logo 

noodnummer 101, naam van de zone of het departement en  

het identificatienummer - garantie : 5jaar   

Levering en plaatsing van een contourmarkering die bestaat 

uit lichtweerkaatsende 'sigaren' van klasse 3 : witte kleur, 

staan op een rij en op een regelmatige van elkaar (min. 10mm 

- max 15mm), worden op elke zijkant aangebracht zodat de  

omtreklijnen van het voertuig maximaal zichtbaar zijn - zal 

in geen geval de officiële striping bedekken   

Levering en plaatsing van fijne lichtweerkaatsende signali- 

satie 'sigaren' van klasse 3 voor bumpers : witte kleur  

voorkant, rode kleur op de achterkant, staan op een rij 

en op een regelmatige afstand van elkaar (min. 10mm - 

max. 15mm) de sigaren vormen een horizontale lijn die 

over de volledige lengte van de bumper loopt, 

inclusief de zijkanten van de bumpers   

Levering en plaatsing van de bepantsering voor de 2 voor- 

deuren - type FB4S - 355/44/Magnum - opgelet : lichte 

deformaties in de carrosserie van de deuren zijn steeds 

mogelijk - ten gevolge van de dikte van het gebruikte  

materiaal   

Plaatsing vooraan van een vaste Astrid radio   



Leveren en plaatsen van een Astrid dakantenne - met AVL 

functie   

Leveren en plaatsen van een beveiligde kluis - 60 cm -  

geplaatst in de bestuurdersruimte, geïntegreerd deksel met 

stevig scharnier en kleine handgreep, een elektromagnetisch 

slot met instelbare timer (of mechanisch vergrendelsysteem 

d.m.v. een hangslot - niet meegeleverd), het slot wordt  

ontgrendeld via een drukknop die zicht op een onopvallende 

plaats bevindt + mechanisch noodontgrendelingsmecha- 

nisme, stevige binnenbekleding dewelke het contract metaal  

tegen metaal verhindert   

Plaatsen van een toortslamp van de klant met lader/steun   

Leveren en plaatsen van een signalisatiepack voor een groot 

interventievoertuig - TYPE RAUWERS - bestaande uit : 

een extra platte LED lichtbalk - multi-color met oranje  

directionele pijl achteraan geplaatst, type VALOR, een  

sirene met luidspreker en public-adress, een bedieningsdoos 

type GEP2011 - bediening BCT en 2 kalenderlichten in de  

frontgrille   

Leveren en plaatsen van een omnidirectioneel zoeklicht LED, 

plaatsing op het dak of lichtbalk, bediening op dakhemel, keert 

automatisch terug in rusttoestand als het afgezet is (naar de  

voorkant van het voertuig gericht)   

Leveren en plaatsen van 2 blauwe lichtbakens, klasse 1, 

montage op de achterruit (binnen), blauwe of doorzichtige 

(discrete) beschermkap (naargelang de vraag).  De lichten 

zijn gesychroniseerd per twee flitspatronen)   

Volledige bekleding in GECOAT LEDER voorzetel 1 

persoon met uitsnijding aan de zijkanten - hyper resistent 

leder versterkt met een top-coating, police-proof. 

Garantie 2 jaar of 100.000km (2 stuks)   

Leveren en plaatsen van een aluminium beschermingsplaat 

(5mm) onder het motorcompartiment van een VW T6 om  

de originele plaat bijkomend te beschermen. Deze zal  

minimaal de afmetingen hebben van de reeds aanwezige 

originele kunststoffen beschermingsplaat, makkelijk 

demonteerbaar   

OMBOUW MOBIEL KANTOOR   

Leveren van een draadloos bluetooth keyboard met 

touchpad   

Leveren en plaatsen van een dakantenne 3/4G voor 

cloudgate   

Plaatsen van de door jullie diensten aangeleverde 12V 

thermische printer in de bureelschuif, 12V laadcontacten 

voorzien.   

Leveren en plaatsen van een scherm type ELO 1520L 

15,6" vooraan in handschoenkastje.  Met behoud van  

veiligheidstoebehorenen met oké van d'Ieteren   



Plaatsen van de jullie aangeleverde materialen en verbinden 

dan de bijkomende schermen met HDMI-kabels :  

voertuig dockingstation, 12V voeding, dockingstation met 

bijkomende aansluiting sherm, laptop (achter chauffeur 

of in bureel)   

Timerfunctie : 30 min stroomtoevoer op IT-onderdelen 

na het wegnemen van de contactsleutel   

Meerprijs voor aanpassing van bureelmeubel met opening en 

opbergmogelijkheid voor docking en PC   

   

TOTALE KOSTPRIJS VOERTUIG   

 

Overwegende dat de totaalprijs € 64.587,48 incl. BTW bedraagt; 

 

Overwegende dat een onderhouds- en reparatiecontract dient afgesloten te worden volgens bestek nr. 

Procurement 2016 R3 010 perceel 38 met de firma D’Ieteren Services NV, Maliestraat 50, 1050 

Kortenberg waarbij de aannemer zich verbindt tot onderhoud en herstellingen van het 

interventievoertuig voor een periode van 5 jaar of 250.000 km; 

 

Overwegende dat de jaarlijkse kostprijs voor het bijhorend onderhoudscontract voorzien is in de 

begroting van de politiezone Pajottenland, gewone dienst, artikel 330/127-06, dienstjaar 2018 en 

volgende; 

 

Gelet de voordracht van het politiecollege in zitting dd. 02/03/2018; 

 

Besluit: met 18 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen  

 

Art. 1 : De aankoop goed te keuren van 1 interventievoertuig, type combi VW Transporter, voor de 

dienst interventie binnen het raamcontract van de Federale Politie onder het nummer Procurement 

2016 R3 010. 

 

Art. 2: De hierboven vermelde technische eisen goed te keuren. 

 

Art. 3: Eén interventievoertuig aan te kopen in uitvoering van de begroting 2018 - buitengewone 

dienst - art. 330/743-52 voor een bedrag van € 64.587,48 incl. BTW. 

 

Art. 4: Het onderhoudscontract af te sluiten volgens bestek nr. Procurement 2016 R3 010 perceel 38 

met de firma D’Ieteren Services NV, Maliestraat 50, 1050 Kortenberg waarbij de aannemer zich 

verbindt tot onderhoud en herstellingen van het interventievoertuig voor een periode van 5 jaar of 

250.000 km 

 

Art. 5: Het voertuig te laten ombouwen bij Autographe NV, Avenue Lavoisier 2, 1300 Wavre. 

 

Art. 6 : Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de Bijzonder Rekenplichtige. 

 

 



16. Geweldsbeheersing PZ Pajottenland - Huren schietstand Aalst – Huurovereenkomst tot 

periodieke huur schietstand - Besluit bij hoogdringendheid in zitting van het Politiecollege dd. 

19/01/2018 – Bekrachtiging 

 

Gelet het besluit van de Politieraad in zitting dd. 24/10/2016 waarbij akkoord wordt gegaan met het 

protocolakkoord opgesteld tussen de politiezone Zennevallei en de politiezone Pajottenland, om in het 

kader van de  geweldsbeheersing, de schietstand te Halle, Fabriekstraat 2 te huren voor de opleiding 

geweldsbeheersing dwang met vuurwapen vanaf 1 september 2016 voor onbepaalde duur; 

 

Gelet het schrijven van de PZ Zennevallei dd. 11/09/2017 waarbij de PZ Pajottenland formeel in kennis 

wordt gesteld dat de schietstand van Halle met ingang van 1 januari 2018 tot het einde van de 

verbouwingswerken niet ter beschikking kan worden gesteld voor het schietonderricht; 

 

Gelet de principebeslissing van de PZ Pajottenland om in de toekomst gebruik te maken van de 

schietstand in het PIVO. Het politiecollege heeft een principebeslissing getroffen om een engagement 

aan te gaan om dit gebruik op middellange termijn (ca 10 jaar) en contractueel te garanderen. 

 

Overwegende dat, in afwachting van de bouw van de schietstand in het PIVO, een bijkomende 

mogelijkheid zich aanbood om tijdelijk gebruik te maken van de schietstand te Aalst, gelegen te Victor 

Bocquéstraat 3 te 9300 Aalst; 

 

Overwegende dat de huurprijs wordt vastgesteld op 100 € per ½ dag (exclusief BTW); 

 

Overwegende dat de reservatie ook zal worden doorgerekend indien de geweldsbeheersing onverwachts 

wordt geannuleerd; 

 

Overwegende dat de voorwaarden gesteld in de huurovereenkomst integraal deel uit maken van dit 

artikel; 

 

Overwegende de onmogelijkheid de Politieraad alsnog tijdig te vatten; 

 

Overwegende derhalve de hoogdringendheid; 

 

Gelet de voordracht van het politiecollege in zitting dd. 19/01/2018; 

 

Besluit: met 18 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen  

 

Art. 1: Het besluit van het Politiecollege dd. 19/01/2018 genomen bij hoogdringendheid te 

bekrachtigen.  

 

Art. 2: De Politieraad gaat akkoord met de gebruiksovereenkomst opgesteld tussen de BVBA Shooting 

Gallery en de politiezone Pajottenland, om in het kader van de  geweldsbeheersing, de schietstand te 

Victor Bocquéstraat 3 te 9300 Aalst te huren voor de opleiding geweldsbeheersing dwang met 

vuurwapen voor het jaar 2018, met specifieke data vermeld in de overeenkomst. 

 

Art. 3: De gebruiksovereenkomst opgesteld tussen de BVBA Shooting Gallery en de politiezone 

Pajottenland om de schietstand te Victor Bocquéstraat 3 te 9300 Aalst te huren, opgemaakt op datum 

van 22 december 2017 maakt integraal deel uit van dit besluit. 

 

Art. 4: Afschrift van huidig besluit te laten geworden aan de Bijzonder Rekenplichtige.  



 

 

17. Geweldsbeheersing PZ Pajottenland - dwang zonder vuurwapen - Huren sportcomplex te 

Herne - Besluit bij hoogdringendheid in zitting van het Politiecollege dd. 19/01/2018 – 

Bekrachtiging  

 

Gelet het besluit van de Politieraad in zitting dd. 25/06/2012 om, in het kader van de interzonale 

samenwerking geweldsbeheersing PZ Dilbeek/PZ Pajottenland, het sportcomplex ‘De Koornmolen’ te 

Gooik te huren voor de opleiding geweldsbeheersing dwang zonder vuurwapen vanaf 01/09/2012; 

 

Overwegende dat het gemeentelijk sportcomplex Koormolen niet langer kan gebruikt worden omwille 

van de herschikking van de data van de opleidingen en de zaal op deze dagen niet vrij is; 
 

Gelet de principebeslissing van de PZ Pajottenland om in de toekomst gebruik te maken van de 

schietstand in het PIVO. Het politiecollege heeft een principebeslissing getroffen om een engagement 

aan te gaan om dit gebruik op middellange termijn (ca 10 jaar) en contractueel te garanderen. 

 

Overwegende dat, in afwachting van de bouw van de schietstand in het PIVO, een bijkomende 

mogelijkheid zich aanbood om tijdelijk gebruik te maken van het sportcomplex te Herne; 
 

Overwegende dat de huurprijs werd bepaald op basis van de locatie (benedenzaal, bovenzaal en volgens 

sectie): 

 

 
 

Overwegende de onmogelijkheid de Politieraad alsnog tijdig te vatten; 

 

Overwegende derhalve de hoogdringendheid; 

 

Gelet de voordracht van het politiecollege in zitting dd. 19/01/2018; 

 

Besluit: met 18 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen  

 

Art. 1: Het besluit van het Politiecollege dd. 19/01/2018 genomen bij hoogdringendheid te 

bekrachtigen.  

 

Art. 2: De Politieraad gaat akkoord met het voorstel om, in het kader van de geweldsbeheersing PZ 



Pajottenland, het sportcomplex te Herne te huren voor de opleiding geweldsbeheersing dwang zonder 

vuurwapen vanaf 01/01/2018. 

 

Art. 3: Afschrift van huidig besluit te laten geworden aan de Bijzonder Rekenplichtige.  

 

 

18. Mededelingen 

 

Nihil 

 

19. Varia 

 

Nihil 

 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

 

 

De zitting wordt gesloten om 15u00 

 

De Secretaris i.o.       De Voorzitter  

 

 

Kristien Reygaerts       Michel Doomst 

 


