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

POLITIERAAD dd. 17/12/2018 – Goedgekeurde notulen 

 

Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter 

De Knop I., Deneyer L., Deneyer P., Decrick L., - leden van het politiecollege - raadsleden  

Cattie Kristof, De Pelsemaeker Sara; Anthoons Herman; Viaene Stefaan; Dermez Christa; Debock 

Paulette; Eeckhoudt Eric; Thiebaut Rudy; O Christel; Elpers Heidi; O Erik; Seghers Rudi; De 

Roubaix André; - raadsleden 

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

Verontschuldigd: Poelaert K., De Boeck Simon; Deteye Marc; 

Afwezig: Thiebaut Hilde; Van Vlaenderen Kelly; 

 

 

OPENBARE ZITTING  
 

De heer Voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 15u00 

 

 

1. Notulen en zittingsverslag politieraad dd.  22/10/2018 – Goedkeuring 

 

De notulen en zittingsverslag dd. 22/10/2018 worden goedgekeurd.  

 

 

2. Financiën - Begroting 2018 - Begrotingswijzigingen nr. 5 en 6 - Besluit goedkeuring dd. 

06/11/2018 van de heer Gouverneur - Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling 

Federale Overheid - Dienst Algemene Zaken dd. 07/11/2018 onder kenmerk 

DAZ/politietoezicht/BWPajottenland/2018 – Kennisname 

 

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

van de begrotingswijzigingen 5 en 6 van het dienstjaar 2018 van de politiezone meegedeeld 

heeft. 

 

 

3. Infrastructuur – Stand van zaken 

 

De korpschef geeft een stand van zaken van het dossier.  

 

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.  

 

 

4. Infrastructuur – Bijlage aan DBF overeenkomst – Bespreking 

 

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. Materiaal – Buitendienststellingen informaticamateriaal – Kennisname 

 

Het Politiecollege, in zitting dd. 23/11/2018, heeft het informaticamateriaal in onderstaande lijst 

buiten dienst gesteld en laten vernietigen door de firma VCD Devroede, Edingsesteenweg 20, 

1500 Halle. 

 

 

Toestel Merk Type Serienr. Datum in gebruik site dienst 

UPS APC smart UPS 

sua1000rmi2u 

as0938295922   Gooik 

PZ 

Pajottenland 

Server HP 

hp ml350 

r06 gb80270vwf 28-12-2010 Gooik 

PZ 

Pajottenland 

Server HP 

hp ml350 

r06 gb80270vvc 28-12-2010 Gooik 

PZ 

Pajottenland 

Server Iomega emc iomega l4an5100dk   Gooik 

PZ 

Pajottenland 

 

 

6. Personeel – Aanwervingen en benoemingen / Aanwijzingen / Opruststellingen - 

Overzicht 

 

Nihil 

 

 

 

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

 

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

invulling ervan: 

 

- Mobiliteitscyclus 2018-05 

o 1 CP diensthoofd Lokaal Informatie en Coördinatiecentrum (LICC) 

o 1 bediening van HINP, dagcoördinator  

 

 

8. Begroting 2018 – Buitengewone dienst – Aankoop van radiocommunicatieapparatuur – 

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 van 23/10/2017 houdende de goedkeuring van de begroting 

2018 en het schrijven van de toezichthoudende overheid van 08/12/2017 onder kenmerk 

toezicht/362/190 houdende de goedkeuring; 

 

Gelet het besluit van de Politieraad van 22/10/2018 houdende de goedkeuring van de 

begrotingswijziging nr. 6 in de buitengewone dienst; 

 

Overwegende dat de totale kostprijs voor deze aankoop geraamd wordt op € 130.000,00 incl. 

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

dienst, artikel 330/744-51, dienstjaar 2018; 

 

Overwegende dat de totale kostprijs voor het bijhorend onderhoudscontract geraamd wordt op € 

11.500,00 incl. BTW en dit bedrag voorzien is in de begroting van de politiezone Pajottenland, 

gewone dienst, artikel 33010/124-48, dienstjaren 2019-2020-2021-2022-2023; 

 

Overwegende dat de politiezone Pajottenland in 2004 een groepsaankoop met de politiezones 

Vlaams-Brabant heeft gedaan voor de aankoop van apparatuur voor radiocommunicatie ASTRID 

bij de firma Zenitel; 

 

Overwegende dat er in de loop van de jaren bijkomende toestellen zijn aangekocht, steeds van 

het type die toen werden aangeboden; 

 

Overwegende dat de draagbare radio’s waarover onze personeelsleden beschikken een oude 

generatie toestellen zijn en dat deze niet meer kunnen voldoen aan de bijkomende/nieuwe 

mogelijkheden die er ondertussen ontwikkeld zijn en deze toestellen in de nabije toekomst bij 

defecten ook niet meer kunnen hersteld worden gezien er geen onderdelen meer gemaakt worden 

voor dat type; 

 

Overwegende dat, om de bestelling van de eindapparatuur bij de leveranciers te vereenvoudigen, 

de firma ASTRID NV een raamovereenkomst aanbiedt; 

 

Overwegende dat de firma ASTRID NV zelf regelmatig een offerteaanvraag doet bij de 

verschillende leveranciers van gevalideerde eindapparatuur. Hun specialisten vergelijken 

vervolgens de offertes op het gebied van prijs, technologie, service en accessoires. Met de 

leveranciers van de toestellen die als beste naar voren komen, sluit ASTRID vervolgens een 

raamovereenkomst voor één jaar, die daarna eventueel kan worden verlengd; 

 



Overwegende dat de afnemers er op die manier zeker van kunnen zijn dat alle toestellen 

gevalideerd zijn op het A.S.T.R.I.D.-netwerk en aan alle technische en functionele voorwaarden 

voldoen; 

 

Overwegende de overheidsopdracht CD-MP-OO-60 van 26 maart 2018 betreffende het afsluiten 

van een raamovereenkomst voor het leveren van eindapparatuur, geldig vanaf 6 juli 2018 tot 6 

juli 2019 en eventueel jaarlijks verlengbaar, met maximum 3 jaar; 

 

Overwegende dat de firma ASTRID NV met vijf leveranciers een overeenkomst afsloot voor 5 

categorieën radio’s (incl. toebehoren): 

- Perceel 1 – standaard draagbare radio (= portable, portofoon) 

- Perceel 2 – pocket radio (= compacte en lichte radio) 

- Perceel 3 – heavy duty radio (= robuuste radio) 

- Perceel 4 – ATEX radio (= explosieveilige radio voor gebruik in gevaarlijke omgeving) 

- Perceel 5 – mobiele radio (= ingebouwd in een voertuig); 

 

Overwegende dat de radio’s uit perceel 3 (heavy duty radio) van onderstaande firma’s uitvoerig 

vergeleken en getest werden: 

Firma Testmodel 

Abiom Communication Systems BVBA 

Oostjachtpark 18 

9100 Sint-Niklaas 

Sepura SC2020 

Sepura SC2021 

Securitas NV 

Sint-Lendriksborre 3 

1120 Neder-Over-Heembeek 

Motorola MTP6650 

TranzCom NV 

Biestebroekkaai 300 

1070 Brussel 

Airbus TH9 

 

Overwegende dat uit het eindoordeel van deze evaluatie blijkt dat de voorkeur uitgaat naar de 

radio’s van het merk Motorola type MTP6650, omwille van de gebruiksvriendelijkheid van de 

menu-structuur, de hoge capaciteit en gebruiksduur van de batterij, het bereik en de dekking 

binnen de politiezone, de grootte en kwaliteit van het scherm en het nieuwe klick fast systeem dat 

een betere bevestiging aan de politiegordel biedt; 

 

Overwegende de overzichtslijst van de aan te kopen radioapparatuur ter vervanging van het 

volledige radiopark van de politiezone Pajottenland: 

 

# Draagbare radio – Perceel 3 Eenheidsprijs 

excl. BTW 

Totaalprijs 

excl. BTW 

42 Motorola MTP6650 basis pakket met GPS, bluetooth audio, RF 

vermogen van 1,8W (5j fabrieksgarantie) 

  

42 1e technische en operationele configuratie ve eindapparaat bij 

Securitas 

(inbegrepen in onderhoudscontract) 

  

42 Enable class3 toggle RF power   

42 SCCH   

42 Bureellader 1+1   

52 Antenne Stubby 60mm (380-430Mhz)   



52 Batterij Liion 2200T   

10 Batterij Liion 3400T   

75 Klick Fast Dock for RSM Tag (single tongue)   

75 Klick Fast Dock on a leather belt loop that sits as belt level   

75 Shoulder wearing device / Peter Jones   

75 Juma - 1 wire with lapel microphone & PTT (oortjes nodig)   

75 Juma - speaker & quick disconnect acoustic tube to attach above 

kit 

  

10 Juma – 1 wire with lapel microphone & PTT (oortjes nodig)   

10 MP3 oortje   

      

        

# Moto – Perceel 3 Eenheidsprijs 

excl. BTW 

Totaalprijs 

excl. BTW 

1 Motorola MTP6650 basis pakket met GPS, bluetooth audio, RF 

vermogen van 1,8W (5j fabrieksgarantie) 

  

1 1e technische en operationele configuratie ve eindapparaat bij 

Securitas 

(inbegrepen in onderhoudscontract) 

  

1 Enable class3 toggle RF power   

1 SCCH   

1 Single charger Euro plug (travel charger)   

1 Antenne Stubby 60mm (380-430Mhz)   

1 Batterij Liion 3400T    

1 Klick Fast Dock for RSM Tag (single tongue)   

1 Klick fast dock on a leather belt loop that sits at belt level   

1 Shoulder wearing device / Peter Jones   

 Software:   

1 Enable BT connectivity   

1 Enable BT control   

1 Enable class 3 toggle RF power   

1 Installatie Bluetooth Waterdicht display op BMW moto voor 

draagbaar toestel (zonder radio + bluetooth opties moeten 

geactiveerd worden op de draagbare : QA04794AA + 

QA04795AA) bij Securitas 

  

1 Demontage bestaande apparatuur (CM9000)   

1 Verplaatsingskosten   

      

        

# Helmcommunicatie – Perceel 3 Eenheidsprijs 

excl. BTW 

Totaalprijs 

excl. BTW 

2 Bluetooth 4,1 adapter SENA + kit helm voor moto   

1 Demontage bestaande apparatuur helm   

1 Inbouwkosten   

1 Verzendingskost UPS - helmen   

      

        



# Radio ingebouwd in voertuig – Perceel 5 Eenheidsprijs 

excl. BTW 

Totaalprijs 

excl. BTW 

7 Motorola MTM5400 Remote Controlhead + GPS + Trunion kit 

zonder antenne, zonder installatie (5j fabrieksgarantie) 

  

7 SCCH   

7 Luidspreker 5W   

7 Audio : compact mobile mic   

7 Antenne & Misc : TG 38 47 RD S TETRA 380-470 MHz + 

GPS/Galileo 

  

7 Antenne & Misc : VK-SB SUPER-LOW-LOSS 4000mm   

7 Antenne & Misc : VK 174 SMBm/SMAm…   

7 Antenne & Misc : KVK (Adaptateur FMEm / FMEm)   

7 1e technische en operationele configuratie ve eindapparaat bij 

Securitas 

(inbegrepen in onderhoudscontract) 

  

7 Installatie en in dienst stellen vd radio (met wagenantenne) bij 

Securitas 

Inbouwkost type Combi (3vtgn) 

Inbouwkost type VW Jetta / Skoda Octavia / Volvo S40 / Volvo 

XC60 (4 vtgn) 

  

7 Demontage bestaande apparatuur (CM9000)   

7 Verplaatsingskosten   

      

        

# Carkit – Perceel 3 Eenheidsprijs 

excl. BTW 

Totaalprijs 

excl. BTW 

10 Motorola MTP6000 standard car kit 

Incl. knop bediening, bluetooth, antenne 

  

10 Vehicular power adapter 12-24V plug   

10 Installatie Car Kit   

10 Antenne & Misc : TG 38 47 RD S TETRA 380-470 MHz + 

GPS/Galileo 

  

10 Antenne & Misc : VK-SB SUPER-LOW-LOSS 4000mm   

10 Antenne & Misc : VK 174 SMBm/SMAm…   

10 Antenne & Misc : KVK (Adaptateur FMEm / FMEm)   

10 Demontage bestaande apparatuur (CM9000)   

10 Verplaatsingskosten   

      

        

# Vaste tafelpost – Perceel 5 Eenheidsprijs 

excl. BTW 

Totaalprijs 

excl. BTW 

2 Motorola MTM5400 desk + tafelmicro + 220 Voeding + Tray & 

LS zonder GPS, zonder antenne, zonder installatie (5j 

fabrieksgarantie) 

  

1 Indienststellen standaard vaste radio id installatie vd gebruiker 

(zonder extern antenne installatie) 

  

      

        



TOTAAL excl. BTW  

BTW  

TOTAAL incl. BTW  

 

Overwegende dat er een Premium onderhoudscontract afgesloten kan worden voor 43 radio’s van 

het type MTP6650 (42 draagbare radio’s + 1 radio motor) voor een periode van vijf jaar voor een 

jaarlijkse kostprijs per radio van € 59,29 incl. BTW; 

 

Overwegende dat er een Premium onderhoudscontract afgesloten kan worden voor 9 radio’s van 

het type MTM5400 (7 ingebouwde radio’s voertuigen + 2 vaste posten) voor een periode van vijf 

jaar voor een jaarlijkse kostprijs per radio van € 61,71 incl. BTW; 

 

Gelet de voordracht van het politiecollege in zitting dd. 23/11/2018; 

 

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

 

Art. 1: Akkoord te gaan met de aankoop van radiocommunicatieapparatuur volgens de details in 

bovenstaand overzicht, inclusief onderhoudscontract, binnen het raamcontract CD-MP-OO-60 

van de firma ASTRID NV bij de firma Securitas NV, Sint-Lendriksborre 3, 1120 Neder-Over-

Heembeek. 

 

Art. 2: Akkoord te gaan dat de uitgave voor de aankoop van de radiocommunicatieapparatuur 

volgens de details in bovenstaand overzicht voorzien zal worden op het artikel 330/744-51 van de 

buitengewone dienst van de begroting 2018 voor een geraamd bedrag van € 64 806,95 incl. 

BTW. 

 

Art. 3: Akkoord te gaan dat de uitgave voor de bijhorende onderhoudscontracten voor een 

periode van vijf jaar zal voorzien worden op het artikel 33010/124-48 van de gewone dienst van 

de begroting 2019 en volgende dienstjaren voor een geraamd bedrag van € 3 104,86 incl. BTW. 

 

Art. 4: Het Politiecollege te belasten met de uitvoering van onderhavige opdracht. 

 

Art. 5: Afschrift over te maken aan de Bijzonder Rekenplichtige.  

 

 

9. Mededelingen 

 

Nihil 

 

10. Varia 

 

Nihil 

 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

 

De zitting wordt gesloten om 15u30. 

 



 

De Secretaris i.o.       De Voorzitter  

 

 

Kristien Reygaerts       Michel Doomst 

 


