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POLITIERAAD  
Zitting van 27/06/2022 – Voorlopige notulen 

 

Deelnemers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verontschuldigd: 

Afwezig: 
 

De heer Poelaert Kris, Burgemeester Herne, Voorzitter 

Mevrouw Irina De Knop, Burgemeester Lennik 

De heer De Boeck Simon, Burgemeester Gooik 

De heer Cattie Kristof, Burgemeester Bever 

De heer Decat Patrick, Burgemeester Galmaarden 

De heer Timmermans Eddy, Burgemeester Pepingen  

De heer Philippe De Gelas, waarnemend Korpschef 

De Heer Patrick Bombaert, Bijzonder Rekenplichtige  

Mevrouw Sandra Herregods, vervangend. Secretaris 

Raadsleden: Broodcoorens Jason, De Schutter Linda, Debock Paulette, 
Deleener Pascal, Eeckhoudt Eric, Elpers Heidi, O Erik, Roobaert Gunther, 

Krikilion Michiel, Massaer Jo, O Christel, Vanbellinghen Patrick, Persoons Ludo, 

Stalpaert Jo, Thiebaut Rudy,Vankersschaever Christine 

 

Mevrouw Kristien Reygaerts 

Van Hende Vanessa 

 

OPENBARE ZITTING 
 
De heer Voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 14u00 
 
1. Notulen Politieraad dd.  21/03/2022 – Goedkeuring 

 
De notulen van de Politieraad in zitting dd. 21/03/2022 worden goedgekeurd. 

 
2. Begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans betreffende de politiezone 

Pajottenland voor het jaar 2021 (begrotingsrekening en jaarrekening) – 
Goedkeuring 

 
Gelet de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus (B.S., 05/01/1999), inzonderheid de artikelen 77 t.e.m. 80; 

 
Gelet de documenten :  - rekening dienstjaar 2021 
   - controle begrotingsrekening 2021 
   - toelichtingen bij de begrotingsrekening en jaarrekening 

   - andere documenten 
 

Gelet op het aanvullende verslag van de Bijzonder Rekenplichtige; 
 
Gelet de uiteenzetting van de Bijzonder Rekenplichtige ter zitting;  
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Gelet de cijfers zoals vervat in voormelde documenten zijnde:  
 

    

 BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2021   

    

 Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)                   9 954 101   

 Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)                                   7 471 053  

 Begrotingsresultaat (gewone dienst)                        2 483 048  

 Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)      37 708  

 Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)            2 520 756  

    

    

 Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)                 419 454  

 Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)                 1 413 875  

 Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)                -994 421  

 Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)  369 834  

 Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst) -624 587  

    

    

    

 BALANS PER 31 DECEMBER 2021   

    

 Vaste activa                                                                                                 1 818 776  

 Vlottende activa       3 160 781  

 Totaal van de activa  4 979 557  

    

    

 Eigen vermogen  4 698 890  

 Voorzieningen   

 Schuld   280 667  

 Totaal van de passiva  4 979 557  

    

    

    

 RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2021   

    

 Exploitatieresultaat  -97 217  

 Uitzonderlijk resultaat                                                    254 436  

 Resultaat van het dienstjaar                                    157 219  
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Overwegende de wettelijke bepalingen tot verifiëren en aannemen van de begrotingsrekening, de 
resultatenrekening en de balans; 
 

Op voordracht van het Politiecollege in zitting dd. 29/04/2022; 
 
Op voordracht van de korpschef; 
 
Besluit: met éénparigheid van stemmen 

 

Art. 1: Akkoord te gaan met de begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans van de zone 
Pajottenland voor het dienstjaar 2021 te verifiëren en aan te nemen. 
 
Burgemeester Simon De Boeck verlaat de zitting om 14u40. 
 
 
3. Financiën – Begroting 2022 – 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 van 13/12/2021 houdende de goedkeuring van de begroting 2022 en de 
goedkeuring door de gouverneur op 10/01/2022 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 2022 (zoals vermeld 
in de PLP 61). 

 
Gelet het advies van de begrotingscommissie dd. 29/04/2022; 
 
Gelet de uiteenzetting door de Bijzonder Rekenplichtige en door de Korpschef; 
 
Overwegende dat om welomschreven redenen zekere begrotingsartikels dienen gewijzigd te worden met 

betrekking tot de gewone dienst van de politiebegroting 2022 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  

 
2020 

 

 
2.333.775,70 

   
2.333.775,70 

 
 (1) 

Resultaat begrotingsrekening 2021 -490.212.54 639.484,73 0,00 149.272,19 (2) 

(geraamd/definitief) (*)       

       

       
Alg. resultaat 

begrotingsrekening 

2021 1.843.563,16 639.484.73 0,00 2.483.047,89 (3) 

(geraamd/definitief) (*)       

       

       
Begrotingswijziging 2022      
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Ontvangsten van het eigen 
dienstjaar 

 7.401.950,77 430.304,69 240.247,04 7.592.008,42  

Uitgaven van het eigen 
dienstjaar 

 8.665.899,91 228.673,07 123.031,25 8.771.541,73  

       
Ontvangsten vorige jaren 
Uitgaven vorige  jaren 

 0,00 
73.016,34 

148.382,50 
15.851,31 

0,00 
9.199,18 

148.382,50 
79.668,47 

 

       
Ontvangsten overboekingen  850.000,00 

850.000,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

850.000,00 
850.000,00 

 

Uitgaven overboekingen       

       

       
Geraamd resultaat van de 
begroting 

2022 -1.336.965,48 334.162,81 108.016,61 -1.110.819,28 (4) 

       

  Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 1.372.228,61  

 
Op voordracht van het Politiecollege in zitting dd. 29/04/2022; 
 
Op voordracht van de korpschef; 
 

Besluit: met éénparigheid van stemmen 

 
Art. 1: Akkoord te gaan met de begrotingswijziging nr. 1 - gewone dienst van de begroting 2022 goed te 
keuren. 
 
 
4. Financiën – Begroting 2022 – 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 van 13/12/2021 houdende de goedkeuring van de begroting 2022 en de 
goedkeuring door de gouverneur op 10/01/2022 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 2022 (zoals vermeld 
in de PLP 61). 

 
Gelet het advies van de begrotingscommissie dd. 29/04/2022; 
 
Gelet de uiteenzetting door de Bijzonder Rekenplichtige en door de Korpschef; 
 
Overwegende dat om welomschreven redenen zekere begrotingsartikels dienen gewijzigd te worden met 
betrekking tot de buitengewone dienst van de politiebegroting 2022 en deze dienen gewijzigd te worden 

volgens de toelichtingen opgenomen in de volgende tabellen; 
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  volgens de 

oorspronkelijk
e begroting of 

de vorige 
wijziging 

verhoging + verlaging - na de voorgestelde 
wijziging 

 
Alg.resultaat begrotingsrekening  

 
2020 

 
-882.271,19 

 

   
-882.271,19 

 
(1) 

       
Resultaat begrotingsrekening 2021 882.271,19 0,00 994.420,59 -112.149,40 (2) 

(geraamd/definitief) (*)       

       

       
Alg. resultaat begrotingsrekening       

(geraamd/definitief) (*) 2021  0,00 0,00 994.420,59 -994.420,59 (3) 

       

       
Begrotingswijziging 2022      

       
Ontvangsten van het eigen 
dienstjaar 

 5.997.201,77 957.499,48 0,00 6.954.701,25  

Uitgaven van het eigen dienstjaar  6.847.201,77 144.309,02 181.230,13 6.810.280,66  

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

Uitgaven vorige jaren  0,00 0,00 0,00 0,00  

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

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

       

       
Geraamd resultaat van de 
begroting 

2022 0,00 813.190,46 -181.230,13 994.420,59 (4) 

       

  Geraamd algemeen begrotingsresultaat 
2022 

0,00 (5) 

 
Op voordracht van het Politiecollege in zitting dd. 29/04/2022; 

 
Op voordracht van de korpschef; 

 
Besluit: met éénparigheid van stemmen 
 
Art. 1: Akkoord te gaan met de begrotingswijziging nr. 2 - buitengewone dienst van de begroting 2022 goed 
te keuren. 
 
 

5. Infrastructuur – Nieuwbouw – Stand van zaken – Bespreking 
 

- Feedback na overlegvergadering 26/04/2022 
 

- Wij ontvingen volgend mailbericht van het advocatenkantoor GHYSELS:  
 

“Wij zijn daarin sedert enige tijd zonder nieuws zijn van uw kant. 
 In de betreffende zaken werden alle gerechtelijke en administratieve procedures waarin wij optraden voor de 
Politiezone, reeds geruime tijd geleden beëindigd. Graag sluiten wij ons dossier dan ook af. Gelieve ons één 
en ander voor de goede orde te willen bevestigen.” 
 



PZ PAJOTTENLAND - 5405  
Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen 

 

6 

Op het Politiecollege van 29/04/2022 is er afgesproken om een tweede schrijven te richten (vermelding van 
brandverslag, stabiliteit, …). Er zal gevraagd worden aan de Directeur PLIF van de politiezone, na consultatie 
van onze advocaat, om dit schrijven zo snel mogelijk voor te bereiden. 

 
Op het Politiecollege van 23/05/2022 is het volgende besproken : 
Voor dit punt wordt Haviland uitgenodigd op de vergadering. Aansluitend volgt advocaat Broeckx de 
vergadering. Op het eind van de vergadering wordt VDS Pajottenland uitgenodigd.  
 

De problematiek van de nieuwbouw wordt besproken ter zitting.  

 
Het Politiecollege neemt kennis van het aangetekend schrijven van VDS Pajottenland van 13/05/2022. 
 
Jeroen Wouters van Haviland licht het dossier verder toe en verwijst naar zijn antwoord van 17/05/2022: 
 

Betreft Punt1: 

Ter voorbereiding op de bespreking met VDS is het belangrijk dat PZ Pajottenland bepaalt of de weerslag 

van bepaalde restpunten de goede werking van de politie van belang in het gedrang brengt. Ik denk aan 
de grotere restpunten aan de gevels waarvoor rondom stellingen zullen moeten geplaatst worden (voor 
uitvoering esthetische aanpassingen doorhangende luifels, zonwering/vaste lamellen voor- en zijgevel, 
coating prefab betonpanelen ter plaatse van alle gevels, …), bepaalde kleinere restpunten in het gebouw 
(toegang door derden in een veiligheidszone?), aansluiting bureaus, punt stabiliteit luifel achtergevel, 
ontbrekende brandwerende deuren enz. … .  
 

• Verder dient PZ Pajottenland ook nog een beslissing te nemen aangaande het voorstel van VDS 
omtrent de esthetische oplossing voor de doorbuiging van de luifels met aluminium 
gevelbekledingen en de eventuele vraag voor een minwaarde. Men moet de details van hun 
voorstel nog uitwerken maar technisch gezien kan dit een goede oplossing zijn. 

 
Betreft punt 2: 

Artikel 9.4 afgifte beschikbaarheidscertificaat omschrijft duidelijk de werkwijze. Ik begrijp niet dat VDS 
hierin blijft volharden. Vermoedelijk omdat de contractuele eindtermijn reeds op 12 maart 2022 is 
afgelopen en ze schrik hebben voor een vertragingsboete? Wij kunnen niet bepalen of er al dan niet een 
vertragingsboete wordt aangerekend, dit is een beslissing te nemen door PZ Pajottenland. Wij kunnen 
enkel advies geven over het al dan niet overgaan tot de afgifte van een beschikbaarheidscertificaat mits 
PZ Pajottenland een beslissing heeft genomen over wat voor hun aanvaardbare restpunten kunnen zijn in 
functie van de goede werking. Indien PZ Pajottenland zou beslissen om geen vertragingsboete aan 

te rekenen en ze deze intentie zouden kenbaar maken aan VDS opent dit misschien de deur tot 
een constructiever gesprek? Een open vraag om de situatie te ontmijnen? 
 
Betreft punt 3: 

Bespreking met VDS is zeker nuttig om bovenstaande te bespreken en aan te geven wat we van hun 
verwachten namelijk een nieuwe aanvraag conform artikel 9.4 met een rapport waaruit blijkt dat aan de 
beschikbaarheidseisen is voldaan, alle administratieve documenten gebundeld in één digitale file (op heden 

hebben we meerdere mails met verschillende, niet volledige, versies ontvangen) alsook een rapport met 
de bijkomende gevraagde metingen en de berekening van de te verwachten kruip. Het staat hun dan vrij 
om eventuele restpunten te vermelden. De grotere restpunten (indien aanvaard als restpunt) zoals 
hierboven opgesomd kunnen best vooraf besproken worden om verdere discussies te vermijden. Bij wijze 
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van spreken zou deze nieuwe aanvraag door VDS kunnen verstuurd worden eind mei 2022 zodoende eind 
juni 2022 kan overgegaan worden tot het afleveren van een beschikbaarheidscertificaat mits de 
controlerondgangen en het administratief nazicht van verschillende documenten hier toe leiden. Op heden 

zijn er door VDS al meerdere punten opgelost welke op 27 april 2022 nog uit te voeren waren. Mits wat 
goede wil van alle partijen lijkt me dit een haalbaar scenario.  
 
Als laatste kunnen de bijkomend gevraagde werken door PZ Pajottenland welke niet voorzien waren in het 
normenboek besproken worden. Meerprijzen, uitvoeringstermijn, …” 

 

De voorzitter van het politiecollege geeft aan dat het de bedoeling is “on speaking terms” te willen blijven, en 
toch te proberen tot een oplossing te komen door met elkaar te spreken en minnelijk een oplossing te kunnen 
vinden. 
 
Het politiecollege besluit dat er niet kan worden overgegaan tot de voorlopige beschikbaarheid, zolang er geen 
zekerheid is over de stabiliteit van het gebouw. Er ontbreken ook nog verschillende keuringsverslagen die 
eerst moeten overgemaakt worden. Daarna kan gesproken worden over het esthetische aspect en in derde 

fase over de eventuele minprijs.  
 
Dit punt is besproken in besloten zitting. Zie punt 20. 
 
 
6. Infrastructuur – Gebouw Lennik, A. Algoetstraat 75 – Huurovereenkomst – Besluit bij 

hoogdringendheid in zitting van het Politiecollege dd. 21/03/2022 – Bekrachtiging  

 
Gelet het ontwerp van huurovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Lennik en de politiezone 
Pajottenland om het gebouw Alfred Algoetstraat 75, 1750 Lennik te huren in afwachting van de verhuis naar 
de nieuwbouw. 
 
Overwegende dat deze huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar, in voege tredend 

op 1/4/2022 en eindigend op 31/3/2023; Na het verstrijken van de huur houdt de overeenkomst van 
rechtswege op enig gevolg te hebben. Het enkele feit dat de huurder het gehuurde goed blijft gebruiken en 
de huurprijs blijft betalen, kan in geen geval als stilzwijgende huurverlenging of wederverhuring worden 
beschouwd. 
 
Overwegende dat de huurprijs wordt vastgesteld op 645 euro per maand, vooruitbetaalbaar de 1e van ieder 

trimester en tot nader bericht op rekeningnummer BE76 0910 0016 1895 van de gemeente Lennik; 

 
Overwegende dat beide partijen de huurovereenkomst op ieder ogenblik kunnen beëindigen mits inachtname 
van een opzeggingstermijn van 1 maand. 
 
Overwegende dat de kredieten moeten voorzien worden in de eerste begrotingswijziging van het dienstjaar 
2022; 
 

Overwegende dat de voorwaarden gesteld in de huurovereenkomst integraal deel uit maken van dit artikel; 
 
Overwegende derhalve de hoogdringendheid; 
 
Op voordracht van de korpschef; 
 

Besluit: met éénparigheid van stemmen 
 
Art. 1: Bekrachtigen van het reeds gegeven akkoord bij hoogdringendheid in zitting van het Politiecollege dd. 
21/03/2022.  
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Art. 2: Akkoord te gaan met de huurovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Lennik en de politiezone 
Pajottenland om het gebouw Alfred Algoetstraat 75, 1750 Lennik te huren in afwachting van de verhuis naar 
de nieuwbouw. 

 
Art. 3: Akkoord te gaan dat de overeenkomst een aanvang neemt op 1/4/2022 en eindigt op 31/3/2023. 
 
Art. 4: Akkoord te gaan dat de huurprijs wordt vastgesteld op 645 euro per maand, vooruitbetaalbaar de 1e 
van ieder trimester en tot nader bericht op rekeningnummer BE76 0910 0016 1895 van de gemeente Lennik  

 

Art. 5: De huurovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Lennik en de politiezone Pajottenland om het 
gebouw Alfred Algoetstraat 75, 1750 Lennik te huren in afwachting van de verhuis naar de nieuwbouw, 
opgemaakt op datum van 1 april 2022 maakt integraal deel uit van dit besluit. 
 
 

7. Personeel – Aanwerving en benoemingen / aanwijzingen / opruststellingen – Overzicht  
 
De Politieraad neemt kennis van: 

• De aanvraag opruststelling van 1 assistent Administratieve steun 
• De aanvraag opruststelling van 1 CP 

 
 

8. Personeel - Selectieprocedure korpschef – Stand van zaken 

 
Ontvankelijkheidsonderzoek vond plaats op 30/03/2022 in aanwezigheid van alle leden van de plaatselijke 
selectiecommissie, via teams. 
 
Drie kandidaten hebben zich kandidaat gesteld voor het vacante mandaat van KC 
 

De dossiers werden ontvankelijk verklaard. 
 
De kandidaten zullen gehoord worden op 12/09/2022 in het dominicanessenklooster in alfabetische volgorde. 
 
Er zal hen gevraagd worden een presentatie voor te bereiden waarin ze hun visie voor de zone voor de 
komende vijf jaar uiteenzetten, waarna een vragenronde volgt  

 

Onmiddellijk na het gesprek volgt de beraadslaging over de geschiktheid en na vergelijking van de geschikte 
kandidaten wordt een gemotiveerd voorstel van klassement gedaan, waarna dit naar de politieraad gebracht 
wordt. 
 
Tijdens het Politiecollege van 23/05/2022 is beslist om het horen van de kandidaten tijdens de politieraad niet 
te laten plaatsvinden. 

 
Er werd voorgesteld om de selectiecommissie in alle onafhankelijkheid zijn opdracht te laten uitvoeren. 
 
 
9. 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 2022-01  
o 1 INP team noodhulp (1kandidaat – niet geschikt bevonden) 
o 2 INP dienst wijkwerking (geen kandidaten) 

 
• Mobiliteitscyclus 2022-02  

o 1 INP team noodhulp (1kandidaat - 1 geschikt) 
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o 2 INP dienst wijkwerking (2 kandidaten – 1 geschikt) 

 

• Mobiliteitscyclus 2022-03 opengesteld op 10/06/2022 en sluit op 22/07/2022 

o 1 INP team noodhulp 
o 1 INP recherche 
o 1 INP wijk 

 

• Externe via Jobpol – Laureatenmobiliteit (vervanging aspirantenmobiliteit): 2 functies INP 
Interventie 

 
 
10. Materiaal – Buitendienststelling kantoor- en informaticamaterieel en voertuigen – 

Kennisname 
 
Het politiecollege, in zitting dd. 29/04/2022, heeft volgend materieel lijst buiten dienst gesteld en vernietigd 
via het containerpark. 

 

Naam Fabrikant Serienr Type Model Gebruiker 
Vervaldatum 
garantieperiode 

Bureaustoel – 
hoge rug  

Kinnarps NV Flex 66057 
Ergonomisch – 
type 9334  

Comfort control 

met 
armsteunen 

De Vriese 
Régis 

30-04-2021 

Bureaustoel – 
hoge rug 

Kinnarps NV Flex 66057 
Ergonomisch – 
type 9330 

Comfort control 
zonder 
armsteunen 

Interventie 30-04-2021 

Verlichtingsblok Janssens NV 200350396 Hazlight 
Oplaadbaar 
blauw LED licht 

Wijk Lennik 
2015 
 

Verlichtingsblok Janssens NV 200348095 Hazlight 
Oplaadbaar 
blauw LED licht 

Wijk Gooik 
2015 
 

 
Overwegende dat het hierna vermelde informaticamaterieel niet langer kan gebruikt worden wegens ouderdom, 
technische toestand en mogelijkheden: 

Naam Fabrikant Serienummer Type Model Gebruiker 
Vervaldatum 
garantieperiode 

iPad Valérie Apple Inc. SDMPZ98APKD6L Tablet iPad Pro 11 
VAN DEN BROECKE 
Valerie 

8/11/2020 

K101-18 PRIMINFO 92220618 Desktop  DEHERDER Glenn 19/12/2021 

K103-01 PRIMINFO 91384078 Desktop  HANCART Frederic 7/03/2018 

K105-05 PRIMINFO 92220610 Desktop  OTS Magda 19/12/2021 

K105-06 PRIMINFO 92424264 Desktop H81M-C 
MOSSELMANS 
Annik 

15/04/2023 

K109-01 PRIMINFO 92424260 Desktop H81M-C Vergaderzaal 15/04/2023 

LEN-V-01 PRIMINFO 91801452 Desktop  DEPELSENEER Bert 22/05/2019 

LEN-W-01 PRIMINFO 92220598 Desktop  HANCART Frederic 19/12/2021 

pep-01 Dell 30JYX52 Laptop 
Latitude 
E5550 

Pepingen 31/07/2020 

Phone045 Apple Inc.  Smartphone iPhone 8 
VAN DEN BROECKE 

Valérie 
8/01/2019 
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11. ICT – Beslissing om beroep te doen op de dienstverlenende vereniging Cipal als 
opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst “Aankoop van ICT 
Infrastructuur” – Bestek nr. CSMRTINFRA19 – 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 29/07/2000) dat de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, 

Lennik en Pepingen indeelt in één politiezone; 

 
Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2, 6°, 43, § 1, tweede lid en 
47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 
 
Gelet op de principiële beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 25/07/2019 tot gunning via een 
openbare procedure van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit “Aankoop van ICT 
Infrastructuur”; 

 
Gelet op de in uitvoering van deze beslissing door de raad van bestuur van Cipal dv goedgekeurde 
opdrachtdocumenten, inzonderheid: 

o het bestek waar het stelt (punt 4.5): “Cipal dv zal in de zin van artikel 2, 6° van de Wet van 17 
juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, in het kader van onderhavige opdracht kunnen 
optreden als aankoopcentrale voor alle deelnemers in de dienstverlenende vereniging Cipal.  

Deze besturen zullen zich, net als hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten, op de 

aankoopcentrale kunnen beroepen om ICT-infrastructuur in het kader van de te sluiten 
raamovereenkomst die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht, af te nemen, zonder dat zij 
verplicht zijn af te nemen via deze raamovereenkomst.(…) 
Cipal dv zal in het kader van onderhavige opdracht tevens kunnen optreden als opdrachtencentrale 
voor (zonder dat deze entiteiten verplicht zijn af te nemen via deze 
raamovereenkomst) : 

• Alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en 
verzelfstandigde entiteiten; 

o het bestek waar het stelt (punt 4.6): “Cipal dv oefent de overkoepelende leiding van en het 
overkoepelend toezicht op de uitvoering van de raamovereenkomst uit, terwijl de afnemer de 
leiding van en het toezicht op de levering van de door de afnemer geplaatste bestelling uitoefent.” 

o Het bestek waar het stelt (punt 4.3): “Gezien de raamovereenkomst niet exclusief is, behoudt de 

opdrachtgever – net als elke andere afnemer – steeds de vrijheid om een bepaalde aankoop niet 

via het raamcontract maar volgens de gewone procedures, die de wet op de overheidsopdrachten 
toelaat, te voeren. In voorkomend geval wordt dit niet als een wijziging van de opdracht 
beschouwd”; 
 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 25/07/2019 waarbij de opdracht voor de 
aankoop van ICT Infrastructuur wordt gegund aan Centralpoint België nv met maatschappelijke zetel te 
Wingepark 5B, 3110 Rotselaar met een looptijd van 17/08/2019 tot 16/08/2023; 

 
Overwegende dat de voornoemde opdracht van Cipal dv “Aankoop van ICT Infrastructuur” (Bestek nr. 
CSMRTINFRA19) een raamovereenkomst is met één leverancier en Cipal dv treedt hierbij op als 
opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2,6° en 47 van de wet van 17 juni 2016; 
 
Overwegende dat de politiezone Pajottenland van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst via 

de opdrachtencentrale gebruik kan maken waardoor zij/het krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 17 juni 
2017 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren; 
 
Overwegende dat het aangewezen is dat de politiezone Pajottenland gebruik maakt van de opdrachtencentrale 
om volgende redenen:  
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o de in de opdrachtencentrale voorziene  ICT-infrastructuur voldoen aan de behoefte van het 

bestuur;  

o het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en geld 

betekent; 

o Cipal dv beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aankoop van ICT-infrastructuur 

door aanbestedende overheden; 

 
Overwegende dat de politiezone Pajottenland niet verplicht is tot enige afname van de raamovereenkomst 
(geen afnameverplichting); 

 
Overwegende dat de nodige budgetten beschikbaar zijn; 
 
Besluit: met éénparigheid van stemmen 
 
Art. 1: De Politieraad voor te stellen akkoord te gaan om beroep te doen op de opdrachtencentrale van Cipal 

dv voor de aankoop van ICT- infrastructuur aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop van ICT 
Infrastructuur” (Bestek nr. CSMRTINFRA19). 

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

 
 

12. Leveren van stookolie voor de gebouwen van de politiezone Pajottenland binnen het 
raamcontract van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie FORCMS – 

Vaststellen elementen tot prijsvraag, de raming en de wijze van gunnen - Bekrachtiging 
 
Gelet de overheidsopdracht van de federale Overheidsdienst voor Personeel en Organisatie FORCMS, tevens 
toegankelijk voor de politiezones volgens de algemene offerteaanvraag met bestek nr. FORCMS-PETROL-137, 
perceel 1 voor het leveren van petroleumproducten (gasolie voor verwarming en motorbrandstof) te vullen in 
de opslagtanks van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de provincie Vlaams-Brabant en Waals-Brabant met 
als datum begin contract 01/04/2022 en als einddatum 31/03/2026 en als ristorno € 0,0551 (excl. BTW) per 

liter. 
 
Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp de levering van stookolie voor 

gebouwen; 
 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zullen voorzien worden in de begroting op artikel nr. 330/125-

03 (aankoop van brandstoffen voor verwarming gebouwen); 
 
Overwegende de zeer gunstige ristornovoorwaarden; 
 
Overwegende de onmogelijkheid de Politieraad alsnog tijdig te vatten; 
 
Overwegende derhalve de hoogdringendheid en op voordracht van het politiecollege in zitting dd. 23/05/2022; 

 
Besluit : met éénparigheid van stemmen 
 

Art. 1 : Huidig besluit genomen bij hoogdringendheid in het politiecollege van 23/05/2022 te bekrachtigen 
 
Art. 2 : Een opdracht te gunnen met als voorwerp levering van stookolie voor verwarming van de gebouwen 
voor een periode van 01/04/2022 tot en met 31/03/2026 volgens het raamcontract FORCMS, tevens met 

bestek nr.  FORCMS-PETROL-137, perceel 1; 
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Art. 3 : Over te gaan tot het plaatsen van een bestelling voor het leveren van petroleumproducten (gasolie 
voor verwarming en motorbrandstof) te vullen in de opslagtanks van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 
provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant bij PROXIFUEL SA, Vilvoordsesteenweg 214, 110 Brussel, 

aangeduid als distributeur volgens bestek nr. FORCMS-PETROL-137, perceel 1 met een ristorno van € 0,0551 
(excl. BTW). 
 
Art. 4 : De bovenstaande opdracht, zoals vermeld in art. 2 en 3 te financieren met kredieten ingeschreven op 
de gewone dienst; 

 

Art. 5 : Afschrift te laten geworden aan de Bijzonder Rekenplichtige en aan de Korpschef; 
 
 
13. Logistiek – Begroting 2022 – Buitengewone dienst – Aankoop van 1 Combi 

Mercedes Vito – 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 13/12/2021 houdende de goedkeuring van de begroting 2022 en het 
schrijven van de toezichthoudende overheid (Besluit van de provinciegouverneur Vlaams-Brabant) van 

10/01/2022 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 2022; 
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 COMBI (mobiel bureau) DIESEL 

Contract FED POL 
Procurement 2021 R3 026 - 
perceel 53D2 - type 1  

 Merk MERCEDES    

 Model VITO Tourer    

 Brandstof Diesel    

 Cylinderinhoud      

 Vermogen 140 kW    

 PK 190 pk    

 Versnellingsbak Automaat    

 Aandrijving 4x4    

 Kleur 
MB 9147 
Poolwit    

       

       

Code OMSCHRIJVING 
BEDRAG  

Excl. BTW Incl. BTW  

  BEDRAG BASISPRIJS   37 440,00 €  45 302,40 €   

  UITVOERING       468,00 €         566,28 €   

BB7 CO2-geoptimaliseerd remsysteem             -   €                -   €   
BH1 HOLD-functie             -   €                -   €   
CF0 Standaard chassis             -   €                -   €   
CL1 Stuurwiel in hoogte en hoek verstelbaar              -   €                -   €   
CL4 Multifunctioneel stuurwiel              -   €                -   €   
CU4 Aerodynamics pakket              -   €                -   €   
DUP0 Duplikationscode 0              -   €                -   €   
E07 Wegrijassistent              -   €                -   €   
E1D Digitale radio              -   €                -   €   
E28 Extra accu 12V/100Ah              -   €                -   €   
E2R Radiogeneratie 2              -   €                -   €   
E34 Buffer startaccu              -   €                -   €   
E36 Scheidingsrelais voor extra accu       131,00 €         158,51 €   
ED4 AGM (Absorption Glass Mat)-accu 12V/92Ah              -   €                -   €   
EL8 Luidsprekers voor (tweeweg)              -   €                -   €   
EW6 Voorinstallatie Remote Services Plus              -   €                -   €   
EY2 Live Traffic Information              -   €                -   €   
EY5 Mercedes-Benz noodoproepsysteem              -   €                -   €   
EY6 Pechmanagement              -   €                -   €   
EZ8 PARKTRONIC (parkeerhulp)              -   €                -   €   
F61 Binnenspiegel              -   €                -   €   
F66 Dashboardkastje afsluitbaar              -   €                -   €   
FF2 Middenconsole met DIN-vak       103,00 €         124,63 €   
FR1 Achteruitrijcamera niet inklapbaar              -   €                -   €   
FR8 Achteruitrijcamera              -   €                -   €   
FS5 Zonnekleppen met make-up spiegel, verlicht              -   €                -   €   
FZ8 Comfortsluiting via contactsleutel              -   €                -   €   
G43 6G-TRONIC              -   €                -   €   
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H00 Warme luchttoevoer naar passagierscompartiment              -   €                -   €   
H20 Warmtewerend glas rondom                 -   €   
HZ0 PTC, extra verarming elektrisch              -   €                -   €   
IG5 Basis              -   €                -   €   
J55 Waarschuwingssignaal veiligheidsgordel bijrijder              -   €                -   €   
JA1 Niveau indicator ruitensproeiervloeistof              -   €                -   €   
JF1 Regensensor              -   €                -   €   
JH3 Communicatiemodule (LTE/4G) voor Digitale Diensten              -   €                -   €   
JK3 Combi-instrument met high-en boordcomputer              -   €                -   €   
JW8 Attention Assist              -   €                -   €   
JX2 Onderhoudsinterval 40.000 km              -   €                -   €   
KB6 Hoofdtank 57 liter              -   €                -   €   
KL5 Brandstoffilter met waterafscheider              -   €                -   €   
KP7 Uitlaatgasreiniging SCR generatie 4              -   €                -   €   
LA2 Lichtassistent              -   €                -   €   
LC4 Dakcomfortconsole              -   €                -   €   
LD9 Twee stuks interieurverlichting achter              -   €                -   €   
LE1 Adaptief remlicht              -   €                -   €   
M40 Dynamo 14V/200A              -   €                -   €   
M72 Véhicule compatible huile végétale hydratée              -   €                -   €   
MG9 Dynamomangement              -   €                -   €   
MJ8 ECO start-stopsysteem              -   €                -   €   
MK8 Snelheidsbegrenzer 210 km/u              -   €                -   €   
MO6 Emissieklasse Euro 6 d M/N1 GR. II              -   €                -   €   
MS1 TEMPOMAT (Cruise control)              -   €                -   €   
MU6 OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 PK) 3800 tpm              -   €                -   €   
MX0 BlueEFFICIENCY-pakket              -   €                -   €   
RD9 Banden zonder merknaam              -   €                -   €   
RG7 Bandenmaat 225/55 R17              -   €                -   €   
RM7 Zomerbanden              -   €                -   €   
RS7 Stalen velgen 6,5J x 17              -   €                -   €   
RY2 Bandenspanningscontrole voor en achter, draadloos              -   €                -   €   
S04 Bijrijdersstoel verstelbaar              -   €                -   €   
SA6 Airbag voor bijrijder              -   €                -   €   
SH1 Pelvisbag voor bestuurder      234,00 €         283,14 €   
T14 Actieve schuifdeurvergrendeling              -   €                -   €   
T70 Kindersloten achter              -   €                -   €   
U63 Driezitsbank 2e zitrij passagierscompariment              -   €                -   €   
UR3 Snelvergrendeling voor stoelen of banken              -   €                -   €   
V30 Laadruimtebekleding onderzijde (hardboard)              -   €                -   €   
V43 Houten vloer in de laadruimte              -   €                -   €   
VD2 Hemelbekleding 'Standaard' (B-/D-stijl)              -   €                -   €   
VF4 Stof Caluma zwart              -   €                -   €   
VV9 Dakbevestigingspunten              -   €                -   €   
W16 Vaste ruit linksvoor zijwand/schuifdeur (Segm. B)              -   €                -   €   
W17 Vaste ruit rechtsvoor zijwan/schuifdeur (Segm. B)              -   €                -   €   
W26 Ruit links- en rechtsachter (segment D)              -   €                -   €   
W65 Achterklep              -   €                -   €   
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W78 Ruit in achterklep/achterdeuren met wis-wasinst.              -   €                -   €   
WM0 Stuurcode facelift              -   €                -   €   
XA8 Gewichtsvariant 3100 kg              -   €                -   €   
XC9 COC-document              -   €                -   €   
XM0 Facelift              -   €                -   €   
XW9 WLTP code              -   €                -   €   
XZ1 Modelgeneratie 1              -   €                -   €   
Y10 Verbandtrommel              -   €                -   €   
Y44 Gevarendriehoek              -   €                -   €   
YF7 Brandblusser 1kg              -   €                -   €   
Z42 Typekeuring als personenwagen              -   €                -   €   
ZH9 Tourer BASE              -   €                -   €   

ZK5 Vito Combi 'Luxe'              -   €                -   €   

  GEKOZEN OPTIES   11 439,00 €    13 841,19 €   

EA4 Audio 40    1 103,00 €      1 334,63 €   
ED5 PSM, parametreerbare speciale module       437,00 €         528,77 €   
EZ5 Parkeerpakket    1 112,00 €      1 345,52 €   
F68 Buitenspiegels verwarmd en elektrisch verstelbaar       250,00 €         302,50 €   
FJ3 Dubbele bekerhouder cockpit         89,00 €         107,69 €   
FZ9 Twee extra hoofdsleutels       146,00 €         176,66 €   
HH4 Automatische airconditioning THERMOTRONIC    2 602,00 €      3 148,42 €   
HZ1 Standverwarming warme lucht    2 006,00 €      2 427,26 €   
RD8 Wieldoppen luxe       126,00 €         152,46 €   
RR6 Reservewiel met 'krik'              -   €                -   €   
SB1 Comfortbestuurdersstoel       177,00 €         214,17 €   
SH2 Pelvisbag voor bijrijder       234,00 €         283,14 €   
UO10 Wegval bank 1e zitrij -  1 187,00 €  -  1 436,27 €   
UR0 Vis-à-vis mogelijkheid bank op 1e zitrij         59,00 €           71,39 €   
W70 Privacyglass achter (vanaf B-stijlen)       441,00 €         533,61 €   
X49 Gebruikershandleding in Nederlands              -   €                -   €   

ZG2 4x4 permanent    3 844,00 €      4 651,24 €   

 TOTAAL BEDRAG BASIS + OPTIES   49 347,00 €    59 709,87 €   

 KORTING   17 938,96 €    21 706,14 €   

 TOTAAL NETTOPRIJS   31 408,04 €    38 003,73 €   

 BIJKOMENDE OPTIES    1 443,00 €      1 746,03 €   

 Rubberen matten vooraan         55,00 €           66,55 €   

 Set van 4 winterbanden op velg    1 388,00 €      1 679,48 €   

 OMBOUW NAAR POLITIEVOERTUIG      
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1. Leveren en plaatsen van de basisuitrusting type 1: 
- Afsluiting onder de originele zitbank 
- Metalen scheidingswand 
- vloerplaat 
- klapstoel 
- Scheidingswand achteraan in polycarbonaat 
- Vergrendeling zijdeur 
- Achtermeubel 
- 12V stekker 
- Verlichting achteraan 
- Verlichting centraal compartiment 
- Bureaumeubel + goot    7 338,00 €      8 878,98 €   

 

2. Omvorming van één afzonderlijke voertuigstoel en in bekleding leder (wij 
opteren voor 2, nl. zowel chauffeur als passagier)    1 070,00 €      1 294,70 €   

 3, Leveren en plaatsen van ballistische schilden (niveau B4) - 2 portieren vooraan    2 509,00 €      3 035,89 €   

 4. Leveren en plaatsen van een beschermplaat onder het motorcompartiment       747,00 €         903,87 €   

 

5. Leveren en plaatsen van twee toortslamp Streamlight STINGER LED met lader 
12V (klein model)       560,00 €         677,60 €   

 

6. Leveren en plaatsen van een kaartleeslamp met bedieningsschakelaar - LED - 
orienreerbaar (kogelgewricht)       215,00 €         260,15 €   

 

7. Leveren en plaatsen van een bijkomend stopcontact 12VDC, montageplaats en 
model naar keuze       155,00 €         187,55 €   

 

8. Leveren en plaatsen van een beveiligde kluis : 
23C groot model : schouderwapen ongeveer 800mm : FN SCAR (fed pol)    1 337,00 €      1 617,77 €   

 

9. Pack 4 : Interventievoertuig standaard 
- Levering en plaatsing van een secundaire stroomkring (zonder batterij) 
- Leverin en plaatsing van striping klasse 2 Politie (zonder daknummer) 
- Levering en plaatsing van een bedieningsvoorziening 
- Levering en plaatsing van een sirene (Politie) met Public Adress 
- Levering en plaatsing van een standaard lichtbalk (blauwe lichten + werklichten 
+ band met looplicht).  
- Levering en plaatsing van twee blauwe lichten - montage in radiatorrosster 
vooraan    9 047,00 €    10 946,87 €   

 10. Levering en plaatsing van een rondstralend zoeklicht       770,00 €         931,70 €   

 

11. M05 voor Pack 4 Lichtbalk in omgekeerde V-vorm in plaats van de standaard 
lichtbalk       534,00 €         646,14 €   

 

13. Levering en plaatsing van een daknummer (reactief met infrarood) : 
01A - Een regel (Federale en lokale politie)       180,00 €         217,80 €   

 14. Leveren en plaatsen van een logo 'Veiligheid, samen gaan we ervoor!'         65,00 €           78,65 €   

 15. Leveren en plaatsen van een extra batterij voor secundaire stroomkring    1 286,00 €      1 556,06 €   

 

16. Leveren en plaatsen van 2 blauwe LED lichtbakens - klasse 1 - Montage op de 
rand van het opbergmeubel in de koffer      608,00 €         735,68 €   

 17. Plaatsen van een vaste Astrid radio (dakantenne inbegrepen)       508,00 €         614,68 €   

 

18. Meerprijs voor een aanpassing op een standaard opbergmeubel achteraan in 
de koffer van het voertuig       485,00 €         586,85 €   

 TOTAAL BEDRAG POLITIETOEBEHOREN   27 414,00 €    33 170,94 €   

     

 TOTAAL BEDRAG    60 265,04 €    72 920,70 €   
 
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 
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Brussel, waarbij de aannemer zich verbindt tot onderhoud en herstellingen van het interventievoertuig voor 
een periode van 5 jaar en 250.000 km (OHC6); 
 

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 2022 
en volgende; 
 
Besluit: met éénparigheid van stemmen 

 

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. 
 
 

14. Logistiek – Begroting 2022 – Buitengewone dienst – Aankoop van 2 wijkvoertuigen 
binnen het raamcontract van de Federale Politie –Goedkeuring 
 

14a Logistiek – Begroting 2022 – Buitengewone dienst – Vervangingsaankoop van 1 
wijkvoertuig Volvo XC40 ten behoeve van de personeelsleden van de wijkwerking 
– 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; 
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Gelet het besluit van de Politieraad van 13/12/2022 houdende de goedkeuring van de begroting 2022 en het 
schrijven van de toezichthoudende overheid (Besluit van de provinciegouverneur Vlaams-Brabant) van 
10/01/2022 houdende de goedkeuring; 

 
Gelet op de meerjarige raamovereenkomst van de Federale Politie onder het nummer Procurement 2021 
R3 032 perceel 44, tevens toegankelijk voor de lokale politiezones, volgens de open offerteaanvraag met 
bestek nr. Procurement 2021 R3 032 voor de aankoop van politie en anonieme voertuigen in 
opdrachtencentrale, gegund aan de firma VOLVO Car Belgium, John Kennedylaan 25 te 9000 Gent; 

 

Overwegende dat de kostprijs voor de aankoop van 1 wijkvoertuig geraamd wordt op € 42.000,00 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 2022; 
 
Overwegende dat deze aankoop kadert in het vooropgestelde vervangingsplan van het voertuig toegewezen 
aan de wijk Herne, gelet het intensief gebruik en de ouderdom van dit voertuig; 
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Overwegende dat het wijkvoertuig met politietoebehoren van de politiezone Pajottenland dient te voldoen aan 
de hierna vermelde technische bepalingen en kenmerken: 
 

 

Contract FED POL 
2021 R3 032 Lot40B2 

Merk VOLVO   

Model XC40   

Brandstof Benzine   

Cylinderinhoud     

Vermogen 120 kW   

PK     

Versnellingsbak Automaat   

Kleur wit   

     

     

OMSCHRIJVING 
BEDRAG 

Excl. BTW Incl. BTW 

BEDRAG BASISPRIJS 
17.720,04 
€  

21.441,25 
€  

INBEGREPEN UITRUSTING IN HET BASISVOERTUIG     

Elektrische ruiten vooraan     

Elektrisch verstelbare buitenspeigels     

Centrale vergrendeling met 2 afstandsbedieningen     

Een bekerhouder voor de bestuurder en één voor de passagier vooraan     

Alarm VV1 of gelijkwaardig     

Achteruirrijcamera of parkeersensoren     

Zomerbanden of "All weather" banden     

Manuele airconditioning     

Frontale en zijdelingse airbags voor de bestuurder en passagier vooraan     

Gebruikershandleiding en onderhoudsboekje in het Frans en Nederlands     

Commerciële radio met bluetooth (handsfree, audiostreaming, …) en 
luidsprekers voor- en achteraan     

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

Een wettelijke uitrustingsset bestaande uit een gevarendriehoek, een EHBO-
doos, een brandblussen en twee hoogzichtbare fluorescrende vesten     

VEREISTE OPTIES     

Geautomatiseerde of gerobotiseerde versnellingsbak 
  1.128,10 
€  

   1.365,00 
€  

Autoradio met DAB+ 
              -   
€  

              -   
€  

Geïntegreerde GPS (met Europese kaarten) 

      594,00 

€  

      718,74 

€  
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Cruise Control 
              -   
€  

              -   
€  

Geautomatiseerde airco 
               -   
€  

               -   
€  

Elektrisch bediende kindersloten in achterdeuren (verplichte optie) 
        82,64 
€  

        99,99 
€  

Draadloos oplaadsysteem voor smartphone (verplichte optie) 
      206,61 
€  

      250,00 
€  

Extra opbergmogelijkheden (verplichte optie) 
      454,55 
€  

      550,01 
€  

4 winterbanden op velg 
      822,00 
€  

      994,62 
€  

1 reservewiel 
              -   
€  

              -   
€  

Rubberen vloermatten voor- en achteraan 
        82,64 
€  

        99,99 
€  

Eén bijkomende sleutel op afstandsbediening 
        58,00 
€  

        70,18 
€  

TOEGESTANE OPTIES     

Getinte ramen in de massa 
      330,58 
€  

      400,00 
€  

Elektrische ramen achteraan     

Parkeersensoren voor- en achteraan (Park Assist Pack) 
      537,19 
€  

      650,00 
€  

      

TOTAAL BEDRAG OPTIES 
  4.296,31 
€  

  5.198,54 
€  

OMBOUW NAAR POLITIEVOERTUIG     

POLITIETOEBEHOREN      

1. Leveren en plaatsen van de bepantsering van 2 voordeuren - type FB4S - 
355/44 Magnum - opgelet lichte deformaties in de carrosserie van de deuren 

zijn steeds mogelijk tgv de dikte van het gebruikte materiaal 

   2.727,00 

€  

   3.299,67 

€  

2. Omvorming van 1 persoonlijke voertuigstoel en bekleding in leder 
(chauffeur) 

      535,00 
€  

      647,35 
€  

3. Pack 3 : internventievoertuig - basic : 

- secundaire stroomkring (zonder batterij) 
- striping klasse 2 politie (zonder daknummer) 
- bedieningsvoorziening 
- sirene met public adress 
- vast blauw daklicht 
- 2 blauwe lichten in radiorooster vooraan 

   3.947,00 
€  

   4.775,87 
€  

4. M03 voor pack 3 : kleine lichtbalk (zonder band met looplicht) ipv het 
daklicht 

   1.043,00 
€  

   1.262,03 
€  

5. Uitbouw van een zender/ontvanger in een bestaand voertuig  
      265,00 
€  

      320,65 
€  

6. verplaatsingskosten voor de uitbouw van de zender/ontvanger 
      115,00 
€  

      139,15 
€  

7. Plaatsen van een carkit voor een draagbare radio ASTRID (een dakantenne 
inbegrepen) 

      423,00 
€  

      511,83 
€  

8. Leveren en plaatsen van een daknummer (reactief met infrarood) - één 

regel 

      287,00 

€  

      347,27 

€  
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9. Bijkomende blauwe lichten aan achteruit (optie 8) 
      608,00 
€  

      735,68 
€  

TOTAAL BEDRAG POLITIETOEBEHOREN 
  9.950,00 
€  

12.039,50 
€  

TOTAAL BEDRAG  

31.966,35 

€  

38.679,28 

€  

 

Overwegende dat de totale kostprijs voor 1 polyvalent voertuig € 38.679,28  incl. BTW bedraagt; 
 
Besluit: met éénparigheid van stemmen 
 

Art. 1 : Akkoord te gaan met de aankoop van één (1) nieuw polyvent voertuig met politietoebehoren, type 
Volvo XC40, ten behoeve van de diensten wijkwerking, interventie en verkeer van de politiezone Pajottenland 
binnen het raamcontract van de Federale Politie onder het nummer Procurement 2022 R3 032, perceel 44 
voor een totaal bedrag van € 38.679,28 incl. BTW. 
 
Art. 2 : Akkoord te gaan met de hierboven vermelde technische eisen. 
 

Art. 3 : Akkoord te gaan de opdracht te gunnen volgens de open offerteaanvraag met bestek nr. Procurement 
2022 R3 032, perceel 44, voor de aankoop van één (1) polyvalent voertuig met politietoebehoren gegund aan 
de firma Volvo CarBelgium, John Kennedylaan 25 te 9000 Gent; 

 
Art. 4 : De uitgave zal geboekt worden op het artikel, 330/743-52 (aankoop van auto’s en bestelwagens) van 
de buitengewone dienst voor een bedrag van € 38.679,28 incl.BTW. 

 
 
14b. Logistiek – Begroting 2022 – Buitengewone dienst – Uitbreidingsaankoop van 1 

polyvalent voertuig Volvo XC40, type 4x4, ten behoeve van de personeelsleden van 
de diensten wijkwerking, interventie en verkeer– 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 13/12/2022 houdende de goedkeuring van de begroting 2022 en het 
schrijven van de toezichthoudende overheid (Besluit van de provinciegouverneur Vlaams-Brabant) van 
10/01/2022 houdende de goedkeuring; 

 
Gelet op de meerjarige raamovereenkomst van de Federale Politie onder het nummer Procurement 2021 
R3 032 perceel 44, tevens toegankelijk voor de lokale politiezones, volgens de open offerteaanvraag met 
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bestek nr. Procurement 2021 R3 032 voor de aankoop van politie en anonieme voertuigen in 
opdrachtencentrale, gegund aan de firma VOLVO Car Belgium, John Kennedylaan 25 te 9000 Gent; 
 

Overwegende dat de kostprijs voor de aankoop van 1 polyvalent, functioneel voertuig geraamd wordt op € 
48.000,00 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 2022; 
 
Overwegende dat er dringend nood is aan een uitbreidingsaankoop voor een polyvalent, functioneel voertuig 

dat zowel door de personeelsleden van de dienst wijkwerking als interventie en verkeer kan gebruikt worden;  

 
Overwegende dat het polyvalent, functioneel voertuig met politietoebehoren van de politiezone Pajottenland 
dient te voldoen aan de hierna vermelde technische bepalingen en kenmerken: 

 

Contract FED POL 
2021 R3 032 Lot44 

Merk VOLVO   

Model XC40 4x4   

Brandstof Benzine   

Cylinderinhoud     

Vermogen 120 kW   

PK     

Versnellingsbak Automaat   

Kleur wit   

     

     

OMSCHRIJVING 
BEDRAG 

Excl. BTW Incl. BTW 

BEDRAG BASISPRIJS 
   17.720,04 
€  

      
21.441,25 €  

INBEGREPEN UITRUSTING IN HET BASISVOERTUIG     

Elektrische ruiten vooraan     

Elektrisch verstelbare buitenspeigels     

Centrale vergrendeling met 2 afstandsbedieningen     

Een bekerhouder voor de bestuurder en één voor de passagier vooraan     

Alarm VV1 of gelijkwaardig     

Achteruirrijcamera of parkeersensoren     

Zomerbanden of "All weather" banden     

Manuele airconditioning     

Frontale en zijdelingse airbags voor de bestuurder en passagier vooraan     

Gebruikershandleiding en onderhoudsboekje in het Frans en Nederlands     

Commerciële radio met bluetooth (handsfree, audiostreaming, …) en 

luidsprekers voor- en achteraan     

Stopcontact 12 VDC type sigarenaansteker en twee stopcontacten 5VDC type 

USB, op het dashboard of de middenconsole     
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Een wettelijke uitrustingsset bestaande uit een gevarendriehoek, een EHBO-
doos, een brandblussen en twee hoogzichtbare fluorescrende vesten     

VEREISTE OPTIES     

Geautomatiseerde of gerobotiseerde versnellingsbak 
      1.128,10 
€  

         1.365,00 
€  

Vierwielaandrijving 
      7.495,87 
€  

         9.070,00 
€  

Autoradio met DAB+ 
                  -   
€  

                    -   
€  

Geïntegreerde GPS (met Europese kaarten) 
         594,00 
€  

            
718,74 €  

Inductieladen smartphone (verplichte optie) 
         206,61 
€  

            
250,00 €  

Cruise Control 
                  -   
€  

                    -   
€  

Geautomatiseerde airco 
                  -   
€  

                    -   
€  

4 winterbanden op velg 
         822,00 
€  

            
994,62 €  

1 reservewiel 

                  -   

€  

                    -   

€  

Rubberen vloermatten voor- en achteraan 

           82,64 

€  

              

99,99 €  

Eén bijkomende sleutel op afstandsbediening 
           58,00 
€  

              
70,18 €  

TOEGESTANE OPTIES     

Getinte ramen in de massa 
         330,58 
€  

            
400,00 €  

Elektrische ramen achteraan     

Parkeersensoren voor- an achteraan (Park Assit pack) 
         537,19 
€  

            
650,00 €  

      

TOTAAL BEDRAG OPTIES 
    
11.254,99 €  

      
13.618,54 €  

OMBOUW NAAR POLITIEVOERTUIG     

POLITIETOEBEHOREN      

1. Leveren en plaatsen van de bepantsering van 2 voordeuren - type FB4S - 
355/44 Magnum - opgelet lichte deformaties in de carrosserie van de deuren 
zijn steeds mogelijk tgv de dikte van het gebruikte materiaal 

      2.727,00 
€  

         3.299,67 
€  

2. Omvorming van 1 persoonlijke voertuigstoel en bekleding in leder 
(chauffeur) 

         535,00 
€  

            
647,35 €  

3. Pack 3 : internventievoertuig - basic : 

- secundaire stroomkring (zonder batterij) 

- striping klasse 2 politie (zonder daknummer) 
- bedieningsvoorziening 
- sirene met public adress 
- vast blauw daklicht 
- 2 blauwe lichten in radiorooster vooraan 

      3.947,00 
€  

         4.775,87 
€  



PZ PAJOTTENLAND - 5405  
Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen 

 

24 

4. M03 voor pack 3 : kleine lichtbalk (zonder band met looplicht) ipv het 
daklicht 

      1.043,00 
€  

         1.262,03 
€  

6. Plaatsen van een carkit voor een draagbare radio ASTRID (een dakantenne 
inbegrepen) 

         423,00 
€  

            
511,83 €  

7. Plaatsen van een bijkomende dakantenne  
         145,00 
€  

            
175,45 €  

8. Leveren en plaatsen van een daknummer (reactief met infrarood) - één 
regel 

         287,00 
€  

            
347,27 €  

9. Bijkomende blauwe lichten aan achteruit (optie 8) 
         608,00 
€  

            
735,68 €  

TOTAAL BEDRAG POLITIETOEBEHOREN 
      
9.715,00 €  

      
11.755,15 €  

TOTAAL BEDRAG  
    
38.690,03 €  

      
46.814,94 €  

 
Overwegende dat de totale kostprijs voor 1 polyvalent voertuig € 46.814,94 incl. BTW bedraagt; 
 
Besluit: met éénparigheid van stemmen 

 
Art. 1 : Akkoord te gaan met de aankoop van één (1) nieuw polyvent voertuig met politietoebehoren, type 
Volvo XC40 (versie 4x4), ten behoeve van de diensten wijkwerking, interventie en verkeer van de politiezone 

Pajottenland binnen het raamcontract van de Federale Politie onder het nummer Procurement 2022 R3 032, 
perceel 44 voor een totaal bedrag van € 46.814,94 incl. BTW. 
 
Art. 2 : Akkoord te gaan met de hierboven vermelde technische eisen. 

 
Art. 3 : Akkoord te gaan om de opdracht te gunnen volgens de open offerteaanvraag met bestek nr. 
Procurement 2022 R3 032, perceel 44, voor de aankoop van één (1) polyvalent voertuig met politietoebehoren 
gegund aan de firma Volvo Car Belgium, John Kennedylaan 25 te 9000 Gent; 
 
Art. 4 : De uitgave zal geboekt worden op het artikel, 330/743-52 (aankoop van auto’s en bestelwagens) van 
de buitengewone dienst voor een bedrag van € 46.814,94 incl. BTW. 

 
 
 

15. Haviland – Gewone algemene vergadering 22/06/2022 – Verlenen van een mandaat aan de 
vertegenwoordiger van de PZ Pajottenland voor het goedkeuren van de agendapunten – 
Goedkeuring 

 
Overwegende dat de Politiezone aangesloten is bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 maart 
1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het 
nummer 8226 EN verlengd werd op 23 oktober 2019, verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 
21 november 2019 onder het nummer 19151652; 
 
Overwegende dat Haviland Intercommunale als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke 

ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende 
vereniging is die wordt beheerst door het Decreet Lokaal Bestuur. 
 

Gelet op artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur dat de organisatie regelt van de algemene vergadering 
van de dienstverlenende vereniging; 
 
Gelet op artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke vergadering; 
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Gelet op de raadsbeslissing dd. 24/06/2019 en 21/03/2022 waarbij de effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger werd aangeduid; 
 

Gelet op de oproepingsbrief van 25 maart 2022 tot de gewone algemene vergadering van Haviland 
Intercommunale van 22 juni 2022 met volgende agendapunten: 
 

• Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 8 december 2021: goedkeuring(een 
exemplaar van deze notulen werd per brief op 21 december 2021 aan de deelnemers bezorgd.) 

• Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2021; 

• Jaarrekening 2021 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2021, het voorstel van 
bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41); 

• verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31.12.2021: goedkeuring (art. 41) 
• verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2021: goedkeuring (art. 41); 
• bestuur:        kwijting aan                bestuurders, 
• commissaris (art. 34); 
• vaststelling resultaatsbestemming (art. 41); 

• vervanging lid raad van bestuur (art. 19): goedkeuring 
• vervanging deskundige (art. 19): goedkeuring 
• toekenning dubbel presentiegeld aan de voorzitter (art. 29) 
• bepaling vergoeding deskundigen (art. 29) 
• benoeming commissaris-revisor (art. 31): goedkeuring 
• vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris (art. 31): goedkeuring 

• Varia 

Besluit : met éénparigheid van stemmen 
 

Art. 1: De politieraad voor te stellen akkoord te gaan met het verlenen van een mandaat aan de 
vertegenwoordiger, O Erik, van PZ van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 
22 juni 2022 goed te keuren.  
 
Art. 2: De vertegenwoordiger van de politiezone te mandateren om de agendapunten op de algemene 
vergadering van Haviland Intercommunale van 22 juni 2022 goed te keuren. 
 

 
16. Mededelingen korpschef 

 
 

TOEGEVOEGD AGENDAPUNT 

17. Logistiek – Toekennen mandaat aan PZ Rode om deel te nemen aan de 

samenaankoop levering sportkledij voor alle personeelsleden – Goedkeuring  
 
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus; 
 
Gelet op het Koninklijk besluit van 30 december 2001, waarbij de lokale politie Herent-Kortenberg werd 
ingesteld op 1 januari 2002; 

 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet in het bijzonder artikel 234; 
 
Gelet op de Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten; 
 
Gelet op de Wet van 16 februari 2017 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
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Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten klassieke 
sectoren; 
 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 22 juni 2017 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 

Overwegende de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 

hun werk, stelt dat elke werkgever binnen zijn verantwoordelijkheden de nodige maatregelen moet treffen ter 
bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers; 
 
Overwegende de Ministeriële omzendbrief GPI37 van 9 april 2003 betreffende de sportactiviteiten binnen de 
politiediensten; 
 
Overwegende de Ministeriële omzendbrief GPI37 bis van 11 juni 2021 betreffende de sportactiviteiten binnen 

de politiediensten; 
 
Overwegende de Ministeriële omzendbrief GPI37 ter van 25 februari 2022 betreffende de sportactiviteiten 
binnen de politiediensten; 
 
Overwegende de korpsnota 2021/01 ‘Sportbeoefening als dienstprestatie’, die aan elk personeelslid van de 

politiezone Pajottenland de mogelijkheid geeft om sportactiviteiten uit te oefenen; 

 
Overwegende de problemen met de leveringen van de sportkledij via het raamcontract van de Federale Politie, 
de mindere kwaliteit van de kledij; 
 
Overwegende dat de politiezones Druivenstreek, Rode, Zennevallei en wij Pajottenland, willen gebruik maken 
van een schaalvoordeel in deze materie en er mogelijk een (gunstig) neerwaarts effect op de prijs te 

verwachten valt; 
 
Overwegende dat de politiezone Rode wil optreden als aankoopcentrale inzake een samenaankoop van 
sportkledij ten voordele van de personeelsleden voor een periode van 4 jaar; 
 
Overwegende dat in het lastenboek volgende percelen worden voorzien: Sportschoenen indoor, sportschoenen 

outdoor, sportsokken kort, sportsokken lang, short mannen, short vrouwen, T-shirt katoen mannen, T-shirt 

katoen vrouwen, T-shirt polyester mannen, T-shirt polyester vrouwen, tweedelig trainingspak mannen, 
tweedelig trainingspak vrouwen, regenvest sport, sporttas, zwembroek, zwempak, badmuts, zwembril, legging 
sport mannen, legging sport vrouwen, hoodie; 
 
Overwegende dat de volledige procedure zal geleid worden door de politiezone Rode en er gebruikt zal gemaakt 
worden van de openbare procedure; 
 

Overwegende dat het contract een looptijd van 4 jaar heeft en zal aanvangen op 01/01/2023 en eindigen op 
31/12/2026; 
 
Overwegende derhalve de hoogdringendheid zal het akkoord van het Politiecollege gevraagd worden in zitting 
van 27/06/2022; 
 

Besluit : met éénparigheid van stemmen 
 
Art. 1: Aan de politiezone Rode een mandaat te geven om op te treden als aankoopcentrale voor de politiezones 
Druivenstreek, Zennevallei en Pajottenland voor wat betreft een overheidsopdracht voor de levering sportkledij 
voor alle personeelsleden. 
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Art. 2: Het mandaat bedoeld in artikel 1 houdt het verlenen van een delegatie in aan politiezone Rode om op 
te treden als aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 2, 6° van de wet van 17 juni 2016,  en om in dit kader 
alle handelingen te stellen vóór, tijdens en na de procedure die de politiezone Rode in staat moet stellen om 

deze opdracht tot een goed einde te brengen. 
 
Art. 3 : De politiezone Rode zal gebruikmaken van een openbare procedure, met als  gunningscriteria : de 
prijs (50), Kwaliteit (45) en de ethische waarde (5). 
 

Art. 4: Het lastenboek inzake deze overheidsopdracht voor de levering van sportkledij zal ten informatieve 

titel voorgelegd worden alvorens dit wordt verstuurd.  
 
Art. 5:  Dit besluit wordt met unanimiteit goedgekeurd. Akkoord 
 
 
18. Varia 

 

 
 
Openbare zitting gesloten op 15u10. 
 
 

 

De Secretaris i.o. De Voorzitter 

 
 

S. Herregods K. Poelaert 


