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POLITIERAAD  
Zitting van 13/12/2021 – Voorlopige notulen 

 

Deelnemers: 

 

 

 

 

 

 

 

Verontschuldigd: 

Afwezig: 

Doomst Michel – Voorzitter 
 
Willem Dirk, Decat Patrick, De Knop Irina, Timmermans Eddy, - leden van het 
politiecollege - raadsleden  

 
Krikilion Michiel, Persoons Ludo, Stalpaert Jo, Thiebaut Rudy, Anthoons Herman, 

Broodcoorens Jason, De Leener Pascal, Vankersschaever Christine, Debock 
Paulette, Eeckhoudt Eric, Van Hende Vanessa, Duerinckx Isabelle, Massaer Jo, 
O Erik, O Christel, Roobaert Gunther, Vanbellinghen Patrick; - raadsleden 
 
Korpschef a.i.: Annys Philippe, bijzonder rekenplichtige: Bombaert Patrick, 

secretaris: Reygaerts Kristien 
 
Poelaert Kris,  

  

OPENBARE ZITTING  
 

De heer Voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 14u02 

 

1. Politieraad - Organisatie van politieraden tijdens de aanslepende Covid-19-periode – 
Richtlijnen toezichthoudende overheid – Organiseren van een livestream - Kennisname  

 
Gelet de stijgende COVID-cijfers en de huidige maatregelen; 
 

De Politieraad neemt kennis van het mailbericht van de toezichthoudende overheid dd. 01/03/2021, waarbij 
er twee mogelijkheden zijn voor het organiseren van de politieraad: 

• de politiezone zorgt voor een audiovisuele livestream. In dit geval is de vergadering openbaar en moet 
de voorzitter geen besluit tot niet-openbaarheid nemen; 

• de politiezone kan geen audiovisuele livestream voorzien. In dit geval dient de voorzitter op basis van 
het artikel 25/8 van de Wet op de Geïntegreerde Politie eerst tot de niet-openbaarheid te besluiten en 

dient sowieso ook de meerderheid van de raadsleden akkoord te gaan om digitaal te vergaderen. 

  
De toezichthoudende overheid stelt voor dat het, in deze context aanbevelenswaardig lijkt de komende 
politieraden d.m.v. een audiovisuele livestream te organiseren voor wat het openbaar gedeelte ervan betreft. 
Deze politieraden kunnen dan op de website van de politiezone (en eventueel ook op de websites van de 
betrokken gemeenten) aangekondigd worden zodat de burgers hiervan kennis kunnen nemen. 
 

Besluit: met 18 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen (Burgemeester Kris Poelaert, 
Burgemeester Irina De Knop en raadsleden Jason Broodcoorens, Pascal De Leener en Erik O waren niet 
aanwezig tijdens de stemming) 
 
Enig art.: De Politieraad gaat akkoord met het opzetten van een audiovisuele livestream van de politieraad 
van de zitting van 13/12/2021. De opname zal nadien gepubliceerd worden op de website van de politie 

Pajottenland.   
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2. Notulen en Zittingsverslag politieraad dd.  08/11/2021 – Goedkeuring 

De notulen en zittingsverslag dd. 08/11/2021 worden goedgekeurd.  

 

3. Financiën - Begroting 2021 - Begrotingswijzigingen nr. 3 en 4 - Besluit goedkeuring dd. 
17/11/2021 van de heer Gouverneur – Kennisname 

De politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring van de 
begrotingswijziging 3 en 4 van het dienstjaar 2021 van de politiezone meegedeeld heeft.  
 

 

Burgemeester Irina De Knop, Raadsleden Jason Broodcoorens, Pascal Deleener en Erik O vervoegen de zitting.  
 
 

4. Begroting 2022 – Goedkeuring 

 

Gelet de artikelen 71 tot en met 76 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP) (B.S., 05.01.1999); 
 
Gelet het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de boekhouding van 
de lokale Politie (ARPC); 
 
Gelet de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988; 

 
Overwegende dat de specifieke richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2022 van de politiezone tot op 

heden nog niet bekend gemaakt werden; 
 
Gelet de Ministeriële omzendbrief PLP 60 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 
politiebegroting voor 2021 ten behoeve van de politiezones (B.S., 25/11/2020). 
 

Overwegende dat de begroting 2022 dientengevolge werd opgesteld rekening houdende met de richtlijnen 
van de ministeriële omzendbrief PLP 60 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 
politiebegroting voor 2021 ten behoeve van de politiezones (B.S., 25/11/2020). 
 
Gelet de goedgekeurde meerjarenplanning 2020-2025 van de PZ Pajottenland, voorgesteld aan de leden van 
het Politiecollege in zitting dd. 27/05/2019 en aan de Politieraad van 24/06/2019. De verschillende gemeenten 

hebben de meerjarenplanning van politie opgenomen in het kader van hun BBC. 
 
Gelet het verslag bevattende de synthese van de begroting; 
 
Gelet het advies van de begrotingscommissie dd. 26/11/2021;  

 
Gelet de tabel van de personeelsgegevens en de tabel van de raming van de personeelsuitgaven; 

 
Gelet de tabel van de leningen en de evolutie van de schuld; 
 
Gelet het overzicht van de gebudgetteerde buitengewone uitgaven en de voorziene financiering; 
 
Overwegende dat de begroting 2022 minimaal de begrotingskredieten dient te voorzien noodzakelijk voor de 
correcte bezoldiging van het personeel en voor de goede werking van de zone; 

 
Overwegende dat volgende cijfers in aanmerking dienen genomen : 
 
- in het algemeen (gewone dienst) 
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Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021 1.843.563,16 

  

Begroting 2022  Saldo  

    
Ontvangsten eigen dienstjaar 7.401.950,77   
Uitgaven eigen dienstjaar 8.665.899,91 -1.263.949,14  
    

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2021) 0,00   
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2021) 73.016,34 -73.016,34  
    

Ontvangsten overboekingen 850.000,00   
Uitgaven overboekingen 850.000,00 0,00  
    

Geraamd resultaat van de begroting 2022 (+ of ) -1.336.965,48 

 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 506.597,68 

 
- in het algemeen (buitengewone dienst) 
 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021 0,00 

  

Begroting 2022  Saldo  

    
Ontvangsten eigen dienstjaar 5.997.201,77   
Uitgaven eigen dienstjaar 6.847.201,77 -850.000,00  

    
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2021) 0,00   

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2021) 0,00 0,00  
    
Ontvangsten overboekingen 850.000,00   
Uitgaven overboekingen 0,00 850.000,00  
    

  

 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 0,00 

 
- in het bijzonder: 
 Gemeentelijke toelage BEVER : 212.573,08 € 
 Gemeentelijke toelage GALMAARDEN : 959.565,24 € 
 Gemeentelijke toelage GOOIK : 1.056.734,09 € 

 Gemeentelijke toelage HERNE : 851.695,41 € 
 Gemeentelijke toelage LENNIK : 1.180.600,11 € 
 Gemeentelijke toelage PEPINGEN : 543.937,99 € 
 
 
Op voordracht van het politiecollege dd. 26/11/2021; 
 

Besluit: met 21 stemmen voor, geen stemmen tegen en één onthouding (Raadslid Jason Broodcoorens 
onthoudt zich) - Volgens berekening stemgewicht is de begroting 2022 aangenomen met 91,1% voor, 0% 
tegen en 4,4% onthouding. 
 

- Motivatie onthouding: Raadslid Jason Broodcoorens wenst zich te onthouden. Hij begrijpt de stijgende 
personeelskosten en de onzekerheid daarover, en verwijst naar de keuze om te besparen oa in 

wijkwerking. Dit is een keuze waar hij niet zelf kan achter staan en wil zich daarom onthouden.  
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Art. 1: De begroting 2022 goed te keuren. 
 
Art. 2: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de toezichthoudende overheid en aan de bijzonder 
rekenplichtige. 
 
 

5. Infrastructuur – Optie ‘Ontsluitingsweg - Uitbreiding Bruneaustraat’ – Verrekening 9C 

revisie – Goedkeuring 

 

Gelet het besluit van de Politieraad van 21/03/2016 houdende de goedkeuring van opdracht ‘bouw van een 
politiehuis’ te gunnen aan  PEREMANS NV, Villalaan 47, 1500 Halle en dit volgens de voorwaarden vermeld in 
de aankondiging in het Bulletin der Aanbesteding en het Europees Publicatieblad op 05/03/2015 tot oproep 
kandidaatstelling voor de opdracht “Bouw van een politiehuis” (kenmerk 00729917/2015003533), 

publicatienummer 505636 en het definitief beschrijvend document zoals vastgesteld door de Politieraad in 
zitting van 26/10/2015. 
 
Gelet het besluit van de Politieraad van 21/03/2016 houdende de goedkeuring om de Korpschef te gelasten 
de verdere onderhandelingen te voeren met de NV Peremans mbt de genomen opties, zijnde de ontsluiting 
langs de Bruneaustraat, de groenvoorziening, de kledijkasten en de werkposten voor de dagcoördinator en 
desgevallend deze te lichten voor een maximum bedrag van 150.000,00 €. Gelet het besluit van de Politieraad 

van 21/03/2016 om het Politiecollege en de Korpschef te belasten met de verdere uitvoering van deze opdracht.  
 
Gelet het besluit van de Politieraad dd. 28/02/2019 houdende goedkeuring om bevoegdheidsdelegatie te 
verlenen aan het politiecollege om met betrekking tot overheidsopdrachten voor werken, leveringen en 
diensten, de lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze van gunning te bepalen en dit voor 

overheidsopdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de zone, voor zover het politiecollege 
optreedt binnen de budgetten voorzien in de goedgekeurde buitengewone begroting en beperkt tot 30.000,00 

Euro, exclusief BTW; 
 
Gelet het inschrijvingsformulier van Peremans dd. 26/10/2015 waarin een bedrag vermeld werd voor de 
ontsluiting langs de Bruneaustraat van 48.300,00 € excl BTW (= 58.443,00 € incl BTW); 
 
Gelet de omgevingsvergunning, afgeleverd door de gemeente Gooik, dd. 27/08/2018 waarin deze 

ontsluitingsweg werd opgenomen; 
 
Gelet de verrekening V9C revisie van Peremans, doorgestuurd per mail op 24/11/2021 voor een bedrag van 
54.102,86 € incl. BTW;  
 
Overwegende dat dit bedrag het delegatiebesluit overschrijdt en daardoor dient goedgekeurd te worden op de 
politieraad; 

 
Op voordracht van het politiecollege dd. 26/11/2021; 
 
Besluit: met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 
 
Art. 1: Akkoord te gaan met de betaling van de kost voor de ontsluitingsweg/uitbreiding langs de 
Bruneaustraat, volgens de verrekening V9C/Revisie van Peremans ontvangen per mail op 24/11/2021, voor 

een bedrag van 54.102,86 € incl BTW. 
 
Art. 2: Afschrift over te maken aan de Bijzonder Rekenplichtige.  
 
 

6. Personeel – Aanwervingen en benoemingen / Aanwijzingen / Opruststellingen - Overzicht 
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De Politieraad neemt kennis van: 

• de aanwerving van 1 INP bij het team noodhulp vanaf 1 maart 2022 
• de aanvraag voor de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering van 1 INP wijkwerking vanaf 

01/05/2022 
• de stopzetting van de opleiding van 1 AINP in de politieschool PIVO (om persoonlijke redenen) 

 
 

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 2021-05 

o 2 INP team noodhulp  
o 1 INP dienst wijkwerking (taakaccent Galmaarden)  

 

• Bijkomende publicatie voor de functie van INP interventie 
o 1 INP via aspirantenmobiliteit => geen kandidaten en ook geen ambtshalve aanwijzing.  

 

 

8. Buurtinformatienetwerken (BIN’s) Pajottenland – Stand van zaken – Overzicht - 
Kennisname 

De korpschef geeft een overzicht van de buurtinformatienetwerking binnen de PZ Pajottenland.  
 
 

9. Toetreding tot het interzonaal samenwerkingsprotocol FOCUS met PZ Antwerpen en 

bestelling WOCODO-app (woonstcontrole) - Goedkeuring 

 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveaus; 
 
Overwegende dat:  

- De politiezone Pajottenland sinds mei 2021 gebruik maakt van de applicatie FOCUS die toelaat om op 

het terrein diverse (politionele) databanken te raadplegen, alsook het opstellen van bepaalde 
administratieve stukken zoals informatierapporten en processen-verbaal verkeer/GAS; 

- de FOCUS-applicatie is uitgerold ten voordele van de volledige geïntegreerde politie,  waarbij een 
standaardpakket aan mogelijkheden wordt geleverd en dat de applicatie kan  uitgebreid worden met 
nieuwe mogelijkheden, voor zover er voldoende (financieel) draagvlak is voor de ontwikkeling; 

- de gemeenteraad van de stad Antwerpen op 29 juni 2020 het interzonaal samenwerkingsprotocol 

goedkeurde, waarin een kader wordt gecreëerd waarmee politiezones samen in projecten aan de 

uitbouw van het FOCUS software platform kunnen werken;  
- het protocol de overlegstructuren, de rolverdeling, het beheer en de financiële afhandeling voor FOCUS 

projecten omschrijft en Politiezone Antwerpen het aanbod doet aan geïnteresseerde politiezones om 
FOCUS projecten in regie uit te voeren, in alle transparantie, aan kostprijs en in consensus; 

- het leidende principe in het protocol het delen van de projectkosten is;  
- Elke politiezone die deelneemt aan een project of die nadien aansluit als gebruiker, verbindt er zich 

ook toe om nadien jaarlijks financieel bij te dragen aan de kosten voor het onderhoud van de software. 
Het spreekt voor zich dat de herverdeling van de productiekosten van FOCUS software over een zo 
groot mogelijk aantal politiezones, zal leiden tot een besparing voor alle gebruikers. 

- dat politiezones die een product willen afnemen of willen deelnemen aan een project, de kadertekst 
van het interzonaal samenwerkingsprotocol éénmalig ter goedkeuring voorleggen aan de politieraad;  

- na de toetreding tot het protocol een politiezone haar deelname aan een project of ingebruikname van 
een module kan aanvragen met een formulier;  
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Overwegende dat de politiezone in eerste instantie geïnteresseerd is om in te stappen in het project WOCODO 
(Woonstcontrole – Controle Domicile); 
 
Op voordracht van het politiecollege dd. 26/11/2021; 
 
Besluit: met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 
 

Art. 1. De toetreding tot het interzonale samenwerkingsprotocol FOCUS door politiezone Pajottenland goed te 
keuren.  
 

Art. 2: Alle bepalingen uit het interzonaal samenwerkingsprotocol maken integraal deel uit van dit besluit. 
 
Art. 3: Het Politiecollege te gelasten met de verdere afhandeling. 

 
Art. 4: Na goedkeuring door de politieraad is dit besluit onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht. 
 
 

10. FOCUS – Instap project WoCoDo-app (digitaal beheer van woonstcontroles) – Kostprijs en 
bestelling WOCODO-app (woonstcontrole) - Goedkeuring 

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

twee niveaus; 
 
Gelet het voorstel van besluit aan de politieraad van 13/12/2021 houdende goedkeuring tot de toetreding tot 
het interzonale samenwerkingsprotocol FOCUS door politiezone Pajottenland. 
 

Overwegende dat  
-  met het protocol een kader wordt gecreëerd waarmee politiezones samen kunnen werken aan projecten 

rond de uitbouw van het FOCUS software platform. 
-  het leidende principe in het protocol is het delen van de projectkosten. 
-  Een politiezone kan deelnemen aan een project en gebruik maken van het resultaat wanneer zij een 

financiële bijdrage levert in verhouding tot de omvang van haar operationeel kader. Wie deelneemt aan 
een project, zit mee aan de ontwerptafel. 

-  Ook een politiezone die niet deelneemt aan een project, kan na afloop deze FOCUS module nog in gebruik 

nemen van zodra zij financieel bijdraagt volgens dezelfde verdeelsleutel. 
-  Elke politiezone die deelneemt aan een project of die nadien aansluit als gebruiker, verbindt er zich ook toe 

om nadien jaarlijks financieel bij te dragen aan de kosten voor het onderhoud van de software. Het spreekt 
voor zich dat de herverdeling van de productiekosten van FOCUS software over een zo groot mogelijk 
aantal politiezones, zal leiden tot een besparing voor alle gebruikers. 

 
Overwegende dat de politiezone in eerste instantie geïnteresseerd is om in te stappen in het project WOCODO 

(Woonstcontrole – Controle Domicile); 
 
Overwegende dat de toepassing WoCoDo (woonstcontroles) veel voordelen biedt: 

- gegevens kunnen voortaan sneller en efficiënter worden uitgewisseld. Elke persoon die verhuist moet 
immers worden ingeschreven in de registers van de nieuwe stad of gemeente. Het is de wijkinspecteur 
die bij elke nieuwe inwoner een bezoekje brengt en de situatie op die verblijfplaats screent. Daarbij 
werkt de politie nauw samen met de bevolkingsdienst van de stad of gemeente. De uitwisseling van 

de noodzakelijke gegevens gebeurde echter tot nog toe op papier en dat bleek vaak tijdrovend... 
- verklaringen en vaststellingen kunnen via een tablet online op het terrein worden geregistreerd en alle 

betrokken diensten krijgen meteen een overzicht van de historiek en de opvolging van de 
woonstvaststelling. Op die manier kunnen onze inwoners sneller worden ingeschreven in hun nieuwe 
woonst, wat alleen maar voordelen biedt.  
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Overwegende dat een aantal politiezones de tool als proefproject hebben uitgetest, en het de bedoeling is van 

de PZ Pajottenland om daadwerkelijk de applicatie te gebruiken en de technologie te integreren in haar 
normale politiewerking; 
 
Overwegende dat het de bedoeling is te streven, binnen de 6 gemeenten, naar een : 

- Eenvormig systeem binnen onze Politiezone Pajottenland  
- Digitalisering / vereenvoudiging  
- Kostenbesparend bij gezamelijke instap/gebruik  

   
Overwegende dat dit systeem een winst betekent voor de wijkwerkers, maar ook voor de gemeentebesturen; 
 

Overwegende dat aan de gemeentebesturen van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen werd 
gevraagd om, ten behoeve van hun bevolkingsdiensten, de verbindings-API via hun commerciële partner 
(Remmicom, Cipal-Schaubroek) aan te schaffen; 

 
Overwegende dat enkele gemeentebesturen reeds hebben toegezegd om in te stappen in het project 
WoCoDo; 
  
Overwegende dat politiezone Antwerpen voor onze politiezone een kostprijs voor de WoCoDo-app, 
conform dit interzonaal samenwerkingsprotocol politiezone Antwerpen, aanrekent als volgt: 

- een éénmalige investeringskost van 1665,00 euro incl. BTW; 

- een jaarlijkse kost van 117,00 euro incl BTW. 
 
Op voordracht van het politiecollege dd. 26/11/2021; 
 
Besluit: met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 
 

Art. 1: Akkoord te gaan met de aankoop van de WoCoDo-app alsook de jaarlijkse kost, conform het interzonaal 

samenwerkingsprotocol politiezone Antwerpen, te gunnen aan politiezone Antwerpen, Oudaan 5, 2000 
Antwerpen tegen: 

- een éénmalige investeringskost van 1665 euro, incl BTW te voorzien in de begroting 2022 onder artikel 
330/123-13 

- een jaarlijkse kost van 117,00 euro, incl BTW te voorzien vanaf begroting 2022 onder artikel 
330/123-13. 

 
Art. 2: Alle bepalingen uit het ‘deelnameformulier WOCODO’ maken integraal deel uit van dit besluit. 
 
Art. 3: Het Politiecollege te gelasten met de verdere afhandeling. 
 
Art. 4: Na goedkeuring door de politieraad is dit besluit onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht. 
 

 

11. Begroting 2021 – Buitengewone dienst – Aankoop van 1 politievoertuig, type combi (mobiel 
bureau) Mercedes VITO Tourer L2, voor de dienst interventie binnen het raamcontract van 
de Federale Politie – Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen 
– Voordracht Politieraad 

 
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); 
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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 08/11/2021 houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging 

4/2021 en het schrijven van de toezichthoudende overheid van 17/11/2021 houdende de goedkeuring; 
 
Gelet op de meerjarige raamovereenkomst van de Federale Politie onder het nummer Procurement 2021 

R3 026 – perceel 53, tevens toegankelijk voor de lokale politiezones, volgens de open offerteaanvraag met 
bestek nr. Procurement 2021 R3 026 voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in 
opdrachtencentrale, gegund aan de firma Mercedes-Benz Belgium Luxembourg, Tollaan 68, 1200 Brussel; 
 
Overwegende dat de aankoop kadert in het vervangingsplan van de politiezone gelet het intensief gebruik, de 
ouderdom, herstellingen en het aantal kilometers dat deze voertuigen jaarlijks afleggen;  
 

Overwegende dat de kostprijs voor de aankoop van 1 politievoertuig geraamd wordt op € 80.000,00 incl. BTW 
en dit bedrag voorzien is in de begroting van de politiezone Pajottenland, buitengewone dienst, artikel 
330/743-52 (Aankoop  van auto’s en bestelwagens), dienstjaar 2021; 
 
 

COMBI (mobiel bureau) DIESEL 
Contract FED POL 

Procurement 2021 R3 026 - perceel 53D2 

Merk 

MERCEDES/ Type 1/ 
zijschuifdeur 
rechtsachter   

Model VITO Tourer L2   

Brandstof Diesel   

Cylinderinhoud     

Vermogen 140 kW   

PK 190 pk   

Versnellingsbak Automaat   

Kleur Wit   

     

     

OMSCHRIJVING 
BEDRAG 

Excl. BTW Incl. BTW 

BEDRAG BASISPRIJS 
                            26.217,00 
€  

                    31.722,57 
€  

VRIJE EN VARIANTE OPTIES     

Elektrische ruiten vooraan                                      -   €                                 -   €  

Elektrisch verstelbare buitenspiegels                                        -   €                                 -   €  

Centrale vergrendeling met 2 afstandsbedieningen                                        -   €                                  -   €  

Bekerhouder voor bestuurder en één voor de passagier vooraan                                        -   €                                 -   €  

Alarm VV1 (of gelijkwaardig)                                       -   €                                 -   €  

Achteruitradar of parkeersensoren     

Zomerbanden     

Manuele airco - deze automatisch maken     

Frontale en zijdelingse airbags voor de bestuurder en passagier vooraan      

Gebruikshandleidingen en onderhoudsboekje in Nederlands en Frans     
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Commerciële radio met bluetooth (handsfree audiostreaming) en luidsprekers voor- en 
achteraan (voor de voertuigen N1 en N2 zonder achterbank alleen luidsprekers vooraan) 

                                       -   €                                 -   €  

Stopcontact 12VDC type sigarenaansteker en twee stopcontacten 5 VDC type USB, op het 
dashbord of de middenconsole 

                                      -   €                                 -   €  

Een wettelijke uitrustingsset met gevarendriehoek, een EHBO-doos, brandblusser en twee 
hoogzichtbare fluoriscerende vesten 

                                      -   €                                  -   €  

Luchtverwarmer onafhankelijk van de motor van het voertuig, Webasto fabrikaat, standaard 
ingebouwd 

                                       -   €                                  -   €  

Vierwielaandrijving                           1.983,09 €                     2.399,54 €  

Autoradio met DAB+                                       -   €                                 -   €  

Geïntegreerde GPS (met Europese kaarten)                                650,94 €                         787,64 €  

Cruise control                                        -   €                                 -   €  

Airconditioning                                        -   €                                  -   €  

4 wielen uitgerust met winterbanden                                388,00 €                     1.679,48 €  

1 reservewiel (is dit volwaardig)                                        -   €                                  -   €  

Set vooraan van rubberen vloerbedekking                                  55,00 €                           66,55 €  

1 bijkomende sleutel op afstandsbediening                                  85,54 €                         103,50 €  

Bijkomende opbergcompartimenten                                  60,56 €                           73,28 €  

Getinte ruiten in de massa (90%)                                259,75 €                         314,30 €  

Bestuurderstoelarmsteun                                103,65 €                         125,42 €  

Achteruitrijcamera                                       -   €                                  -   €  

Code EZ5 (parkeersensoren zowel vooraan als achteraan)                                479,00 €                         579,59 €  

Geautomatiseerde airconditioning                           1.418,63 €                     1.716,54 €  

TOTAAL BEDRAG OPTIES                            6.484,16 €                     7.845,83 €  

 
  

OMBOUW NAAR POLITIEVOERTUIG     

POLITIETOEBEHOREN ombouw volgens type1 (fiche mercedes)                            7.340,00 €                   8.881,40 €  

1. Leveren en plaatsen van een afsluiting onder de originele zitbank                               242,00 €                         292,82 €  

2. Leveren en plaatsen van een metalen scheidingswand tussen het bestuurdersgedeelte en 
het passagiersgedeelte van een combivoertuig.  Het bovenste gedeelte is voorzien van een 
raam in transparnt polycarbonaat en garandeert een goede zichtbaarheid - met bijhorende 
schuifopening met vergrendelingssysteem 

                           1.296,00 €                     1.568,16 €  

3. Leveren en plaatsen van een vloerbescherming in het bureelgedeelte van het voertuig type 
combi - bestaande uit een 12mm multiplex plaat met op de bovenkant een (gestructureerde) 
antislipbekleding in grijze vynil.  De vloerbescherming is zodanig uitgesneden dat de eventuele 
originele bevestigingspunten voor ladingen worden vrijgelaten 

                               613,00 €                         741,73 €  

4. Leveren en plaatsen van een klapstoel gemonteerd tegen de scheidingswand - zitje in 
similileder en voorzien van een rugsteun 

                               319,00 €                         385,99 €  

5. Plaatsen van een scheidingswand van de klant - achteraan bovenop het achtermeubel in 
polycarbonaat - type combi 

                               530,00 €                         641,30 €  

6. Leveren en plaatsen van een supplementaire elektronisch beveiliging van de zijschuifdeur.  
Deze staat toe de zijschuifdeur te ontgrendelen/vergrendelen onafhankelijk van het centrale 
vergrendelingssysteem.  Deze vergrendeling gebeurt door middel van een knop met 
verklikkerlicht dat bedienbaar moet zijn door de cheuffeur en/of passagier vooraan.  Als de 
vergrendeling geactiveerd is mag het niet mogeljk zijn de schuideur langs binnen of buiten te 
openen. 

                               400,00 €                         484,00 €  

7. Leveren en plaatsen van een koffermeubel in een voertuig combi - opgebouwd met 
multiplex en gelamineerd hout. Dit meuble bestaat uit een horizontale scheiding die twee 
opbergruimtes vormen.  De schappen zijn voorzien van een antislip bekleding en een stevige 
opstaande rand (lading stop) van ongeveer 3 cm hoog 

                               
1.135,00 €  

                  1.373,35 €  

8. Leveren en plaatsten van een bijkomde stekker 12 VDC type sigarenaansteker in de 
kofferruimte - 10A minimum - beschermzekering 

                               169,00 €                         204,49 €  

9. Levern en plaatsen van een bijkomende verlichting in de kofferruimte LED - in de 
binnenbekleding van de achterdeuren 

                              241,00 €                         291,61 €  

10. Leveren en plaatsen van een binnenverlichting (type LED plafondlicht) in het 
bureelcomparitment van het combi voertuig - LED + schakelaar 

                               228,00 €                         275,88 €  
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11. Leveren en plaatsen van een bureaumeubel voor een combivoertuig voorzien van : 
- Opbergruimte met twee legborden - sluiting dmv een deur of rolgordijn - afsluitbaar met 
sleutel 
- schuiflade met schrijftabletje 
- één of meerdere technische vakken 
- werkblad voorzien van een aluminium goot met een 12V stekker.  Deze goot laat toe om 
indien gewenst en afhankelijk van de noodzaak bijkomende elementen te voorzien zoals 
stekkers van het type USB, 230 VAC, ... 

                               
1.780,00 €  

                   2.153,80 €  

12. Homologatie fase 2 - na ombouw voertuig                               387,00 €                         468,27 €  

      

Bijkomende politietoebehoren                          20.137,00 €                  24.365,77 € 

13. Leveren en plaatsen van een aluminium beschermplaat (5mm) onder het 
motorcompartiment om de originele plaat bijkomende te beschermen.  Deze zal minimaal de 
afmetingen hebben van de reeds aanwezige originele kunststoffen beschermplaat  - makkelijk 
demonteerbaar 

                               770,00 €                         931,70 €  

14. Levering en plaatsing van de bepantsering van de twee voordeuren - 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 

                               
2.509,00 €  

                   3.035,89 €  

15. Meerprijs voor een aanpassing op een staandaard opbergmeubel achteraan in de koffer 
van het voertuig 

                              485,00 €                        586,85 €  

16. Leveren en plaatsen van een bijkomend 12V stroomcircuit voor de politionele toebehoren 
bestaande uit :  
- zekeringsdoos 12C met automatische zekeringen 
- afscherming voedingsbatterij voor diepontlading 

                                       -   €                                 -   €  

17. 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 
- 2 kalenderlichten in de frontgrille 

                                    
9.045,00 €  

                 10.944,45 €  

18. Supplement voor een VALOR lichtbalk                                534,00 €                         646,14 €  

19. Leveren en plaatsen van twee blauwe lichtbakens - klasse 1 - montage op achteruit 
(binnen) op de rand van het koffermeubel gemonteerd 

                               608,00 €                         735,68 €  

20. Leveren en plaatsen van een omniderectioneel zoeklicht - LED - plaatsing op de lichtbalk - 
bediening via schakelaar - keert automatisch terug in rusttoestand als het afgezet is (naar de 
voorkant van het voertuig gericht) 

                               770,00 €                         931,70 €  

21. Leveren en plaatsen van een beveiligd kluis 80 cm :  
- geplaatst in de bestuurdersruimte 
- geïntegreerd deksel met stevig scharnier - kleine handgreep 
- een elektromagnetisch slot met instelbare timer (of mechanisch vergrendelsysteem dmv een 
hangslot (niet meegeleverd) 
- het slot wordt ontgrendeld via een drukknop die zich op een onopvallende plaats bevindt + 
mechanisch noodontgrendelingsmechanisme 
- stevige binnenbekleding dewelke het contact metaal tegen metaal verhindert 

                               
1.337,00 €  

                   1.617,77 €  

22. Leveren en plaatsen van twee toortslamp Streamlight STINGER LED met lader 12V (klein 
model) 

                               460,00 €                         556,60 €  

23. Leveren en plaasen van een kaartleeslamp met bedieningsschakelaar - LED - orienteerbaar 
(kogelgewricht) 

                               180,00 €                         217,80 €  

24. Leveren en plaatsen van een bijkomende batterij type AGM 95Ah voor politionele 
toebehoren 

                               
1.286,00 €  

                   1.556,06 €  

25. Leveren en plaatsen van twee bijkomende stekkers 12V - type sigarettenaansteker - 10A - 
beschermzekering 

                               240,00 €                         290,40 €  

26. Leveren en plaatsen van politiestripng + daknummer voor combi - gekleurde banden, logo-
tekst Politie, logo noodnummer 101, naam van de politiezone en identificatienummer - 
garantie 5 jaar 

                                       -   €                                  -   €  

27. Leveren en plaatsen van een Astid dakantenne - met AVL Functie                                290,00 €                         350,90 €  

28. Plaatsing vooraan van een vaste Astrid radio                                508,00 €                         614,68 €  
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29. Volledige bekleding in gecoat leder voor zetel bestuurder en passagier met uitsnijding aan 
de zijkanten - hyper resistent leder versterkt met topcoating - Police proof - ganrantie 2 jaar of 
100.000 km  

                               
1.070,00 €  

                   1.294,70 €  

30. Leveren en plaatsen van striping slogan politie Pajottenland : 'Veiligheid, samen gaan we 
ervoor' 

                                 45,00 €                           54,45 €  

TOTAAL BEDRAG POLITIETOEBEHOREN                          27.477,00 €                   33.247,17 €  

 
  

TOTAAL BEDRAG                          60.178,16 €                   72.815,57 €  

 
Overwegende dat de totale kostprijs € 72.815,57 bedraagt; 
 

Overwegende dat een onderhouds- en reparatiecontract dient afgesloten te worden volgens bestek nr. 
Procurement 2021 R3 026 perceel 53 met de firma Mercedes-Benz Belgium Luxembourg, Tollaan 68 te 1200 
Brussel, waarbij de aannemer zich verbindt tot onderhoud en herstellingen van het interventievoertuig voor 

een periode van 5 jaar en 250.000 km (OHC6) voor een bedrag van € 8.496,88 incl. BTW; 
 
Overwegende dat de jaarlijkse kostprijs voor het bijhorend onderhoudscontract voorzien is in de begroting van 
de politiezone Pajottenland, gewone dienst, artikel 330/127-06 (prestaties voor voertuigen), dienstjaar 2021 
en volgende; 
 
Op voordracht van het politiecollege dd. 26/11/2021; 

 
Besluit: met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 
 
Art. 1 : Akkoord te gaan met de aankoop van een nieuw politievoertuig, type combi Mercedes VITO Tourer L2, 
voor dienst interventie binnen het raamcontract van de Federale Politie onder het nummer Procurement 2021 

R3 026, perceel 53 voor een geraamd bedrag van € 80.000,00. 

 
Art. 2 : Akkoord te gaan om de opdracht te gunnen volgens de open offerteaanvraag met bestek nr. 
Procurement 2021 R3 026, perceel 53, voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in 
opdrachtencentrale, gegund aan de firma Mercedes-Benz Belgium Luxembourg, Tollaan 58 te 1200 Brussel; 
 
Art. 3 : De uitgave zal geboekt worden op het artikel 330/743-52 (aankoop van auto’s en bestelwagens) van 
de buitengewone dienst en artikel 330/127-06 (prestaties voor voertuigen) van de begroting 2021. 

 
Art. 4: Het onderhoudscontract af te sluiten volgens bestek nr. Procurement 2021 R3 026 perceel 53 met de 
firma Mercedes-Benz Belgium Luxembourg, Tollaan 58 te 1200 Brussel waarbij de aannemer zich verbindt tot 
onderhoud en herstellingen van het interventievoertuig voor een periode van 5 jaar of 250.000 km (OHC6); 
 
Art. 5: Het voertuig te laten ombouwen bij Autographe NV, Avenue Lavoisier 2, 1300 Wavre volgens de open 
offerteaanvraag met bestek nr. Procurement 2021 R3 112 betreffende de inrichting van voertuigen. 

 

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

12. Begroting 2022 – Levering van brandstoffen voor dienstvoertuigen’ volgens de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Technische bepalingen, 

de raming en de wijze van gunnen inzake de opdracht ‘2021/02 - 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; 
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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 de voordracht aan de Politieraad dd. 13/12/2021 houdende de goedkeuring van de begroting;  

 
Gelet het besluit van het Politiecollege dd. 19/03/2018 houdende goedkeuring van de opdracht voor het 
leveren van brandstoffen voor de dienstvoertuigen voor de termijn van 01/04/2018 tot en met 31/03/2022 
en de toewijzing  aan de firma NV GABRIELS & Co, Hekkestraat 41 te 9308 Hofstade. 
 
Gelet dat de overheidsopdracht van de federale politie voor levering van brandstoffen voor dienstvoertuigen 
is afgesloten met de firma SHELL en deze afloopt op 31/10/2022; 

 
Overwegende dat er geen tankstations van SHELL in de politiezone of in aanvaardbare nabijheid van de 
wijkkantoren aanwezig zijn; 
 
Overwegende dat een nieuw contract dient afgesloten; 
 

Overwegende de noodzaak om de markt te raadplegen; 

 
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; 
 
Gelet het bestek “2021/02 – 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 (01/04/2022 t.e.m. 31/03/2026). Deze vangt aan de dag na de schriftelijke kennisgeving van de 
sluiting van de opdracht. 
 
Overwegende dat de kredieten ingeschreven zijn in de begroting 2022 op artikel 330/127-03 (Olie en 
brandstof voertuigen); 
 
Op voordracht van het politiecollege dd. 26/11/2021; 

 

Besluit: met 22 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 ‘2021/02’. Het contract wordt aangegaan voor een termijn van vier jaar 4 jaar (01/04/2022 t.e.m. 
31/03/2026). Deze vangt aan de dag na de schriftelijke kennisgeving van de sluiting van de opdracht. 
 

Art. 2 : Volgende leveranciers zullen aangeschreven worden :  
GABRIELS, Hekkestraat 41 te 9308 Aalst;  
DATS 24, Edingsesteenweg 196 te 1500 Halle;  
TOTAL energies, Handelsstraat 113 te 1040 Brussel  
 
Art. 3: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de Bijzonder Rekenplichtige. 
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13. Mededelingen 

 

14. Varia 

 
 
 

BESLOTEN ZITTING 
 

 

 
 
De zitting wordt gesloten om 15u35 
 
 
De Secretaris i.o.       De Voorzitter  

 
 
Kristien Reygaerts       Michel Doomst 


