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PZ 5423 - ZITTING VAN 18 OKTOBER 2017 - 20.00 UUR 

 
AANWEZIG P. Hoste, voorzitter 
 E. De Blaere. burgemeester, lid van het politiecollege 

P. Ponnet, A. Vandycke, T. D’haene 
M. Bergez, M. Boone, B. De Neve, H. Herbrant, S. Santens, M. Schauvliege, B. 
Van Caenegem, R. Van Lierde, S. Van Wonterghem, P. Verleyen, S. Vermeersch, 
P. Verwilst, P. Van Wonterghem, A. De Neve, K. Ally, D. De Smul, raadsleden 
en M. Meirhaeghe,  
secretaris. 
Raadslid H. Herbrant woont de zitting bij vanaf agendapunt 4. 

 
DE POLITIERAAD 

Gaat over tot behandeling van de volgende dagorde: 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Goedkeuren van de notulen van de politieraad 
2. Goedkeuren van de rekening 2015 - toezicht 
3. Goedkeuren van de rekening 2016 
4. Goedkeuren van de begrotingswijziging 2017 – gewone en buitengewone dienst en het 

meerjarenplan 
5. Vacant verklaren van één betrekking van wijkinspecteur, via mobiliteit, met wervingsreserve 
6. Samenstellen van de selectiecommissie 
7. Kader- en formatiewijzing 
8. Eindeloopbaanregime – Non-Activiteit voorafgaand aan de pensionering – delegatie politiecollege 
9. Huren van twee politievoertuigen 
10. Aankoop van een anoniem voertuig - hybride 
11. Aankoop van 3 elektrische voertuigen voor de OBP met dienst/dienst recherche en SLO 
12. Ombouw van 3 elektrische voertuigen  
13. Digitalisering politieraden 

DE POLITIERAAD - Punt 01 

Goedkeuren van de notulen 

 Gelet op de ontwerpnotulen van de politieraad van 6 juli 2017; 

 Gehoord de raadsleden; 

BESLUIT unaniem       

Art. 1 De notulen van de politieraad van 6 juli 2017 worden goedgekeurd.  

DE POLITIERAAD - Punt 02 

Goedkeuren van de rekening 2015 - toezicht 

 Kennis wordt genomen van het schrijven van de Federale dienst gouverneur, Federale directie 

politiezaken en wapens, Kalandeberg 1 te 9000 Gent, van 18 mei 2017 houdende de goedkeuring 

van de rekening 2015. 
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DE POLITIERAAD - Punt 3 

Goedkeuren van de rekening 2016 
 Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus zoals tot op heden gewijzigd; 
 Gelet op het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de lokale politie, inzonderheid op de artikelen 66 tot 72;  

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP33 van 27 oktober 2003 betreffende de jaarrekening 

2002 van de politiezones; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP38 van 17 maart 2005 betreffende het afsluiten van de 

jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP38bis van 5 oktober 2005 betreffende het afsluiten van 

de jaarrekening 2002, 2003 en 2004 van de politiezones; 
 Gelet op het ontwerp van de rekening 2016, bevattende de begrotingsrekening, de 

resultatenrekening en de balans; 
 Gehoord de toelichting gegeven door mevr. Vicky Bonte, bijzonder rekenplichtige van de 

politiezone; 

Op voorstel van de politieraad; 

BESLUIT 12 stemmen voor – 3 tegen       

Art. 1 De begrotingsrekening over het dienstjaar 2016  

a. Gewone dienst 

- Begrotingsresultaat van de gewone dienst 

Netto-vastgestelde rechten eigen dj                        5.579.835,59 

Vastgelegde uitgaven eigen dj 5.487.734,45 

Begrotingsresultaat eigen dj 92.101,14 

Netto-vastgestelde rechten vorige dj 176.635,80 

Vastgelegde uitgaven vorige dj 252.688,24 

Saldo vorige dienstjaren -76.052,44 

Begrotingsresultaat voor overboekingen 16.048,70 

Overboekingen 25.022,00 

Begrotingsresultaat -8.973,30 

Algemeen begrotingsresultaat vorige 

dienstjaren 

557.892,11 

Algemeen begrotingsresultaat 

 

548.918,81 

b. Buitengewone dienst 

Begrotingsresultaat van de buitengewone dienst 

Netto-vastgestelde rechten eigen dj                        87.500,00 

Vastgelegde uitgaven eigen dj 0.00 

Begrotingsresultaat eigen dj 87.500 

Netto-vastgestelde rechten vorige dj 0,00 

Vastgelegde uitgaven vorige dj -

13.397,5

8 

Saldo vorige dienstjaren 13.397,58 

Begrotingsresultaat voor overboekingen 100.897,58 

Overboekingen 25.022,00 

Begrotingsresultaat 125.919,58 
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Algemeen begrotingsresultaat vorige 

dienstjaren 

39.077,76 

Algemeen begrotingsresultaat 

 

164.997,37 

Balans per 31 december 2016 

Vaste activa 416.420,97 

Vlottende Activa 1.049.624,

34 

Totaal van de activa 1.466.045,

31 

Eigen vermogen 815.423,66 

Voorzieningen 0,00 

Schulden 650.621,65 

Totaal van de passiva 1.466.045,

31 

Resultatenrekening over het dienstjaar 2016  

Exploitatiemali 105.847,49 

Uitzonderlijk boni 168.103,26 

Resultaat van het dienstjaar 62.255,77 
 

Art. 2 Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de bijzonder 

rekenplichtige en de bevoegde diensten. 

 

DE POLITIERAAD - Punt 04 

Raadslid M. Schauvliege maakt de opmerking dat het krediet voor de huur van de conciërge woning niet 

voorzien is in begrotingswijziging. 

Voorzitter, P. Hoste verwijst naar een eventuele fusie, momenteel zijn er wijzigingen op til, een afwachtende 

houding wordt aangenomen. 

Goedkeuren van de begrotingswijziging 2017 – gewone en buitengewone dienst en het 

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

gestructureerd op twee niveaus, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op de ontwerpbegrotingswijziging- gewone en buitengewone dienst van de PZ Aalter-

Knesselare voor het dienstjaar 2017 en het meerjarenplan 2017-2020; 

Gelet op de toelichting gegeven door mevr. Vicky Bonte, bijzonder rekenplichtige van de 

politiezone; 
 Overwegende dat bepaalde begrotingsposten van de begroting 2017 dienen gewijzigd te 

worden;  

      

 

 

 

Gehoord de raadsleden in beraadslaging over deze ontwerpbegrotingswijziging; 

Op voorstel van de politieraad; 

 

BESLUIT 13 stemmen voor – 3 tegen    

Art. 1 

 

 

 

 

 

De begroting van het dienstjaar 2017 wordt gewijzigd en de nieuwe uitkomst voor de gewone en 

de buitengewone dienst van de begroting wordt als volgt samengesteld; 

 Gewone dienst 

 

 Oorspronkelijke 

begroting 

Na wijziging 

Alg. resultaat 

begrotingsrekening 2015 

557.892 557.892 
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Resultaat 

begrotingsrekening 2016 

-557.892 -8.973 

Alg. resultaat 

begrotingsrekening 2016 

0 548.919 

Begrotingswijziging 2017   

Ontvangsten eigen dj 5.687.799 5.363.476 

Uitgaven eigen dj 5.760.462 6.000.216 

Ontvangsten vorige jaren 72.663 613.393 

Uitgaven vorige jaren 0 38.069 

Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 

Uitgaven overboekingen 0 487.503 

Geraamd resultaat 2017 0,00 -548.919 

0 

 Buitengewone dienst 

 

 Oorspronkelijke 

begroting 

Na wijziging 

Alg. resultaat 

begrotingsrekening 2015 

39.078 39.078 

Resultaat 

begrotingsrekening 2016 

-39.078 125.919 

Alg. resultaat 

begrotingsrekening 2016 

0,00 164.997 

Begrotingswijziging 2017   

Ontvangsten eigen dj 260.000 0 

Uitgaven eigen dj 260.000 652.500 

Ontvangsten vorige jaren 0,00 0,00 

Uitgaven vorige jaren 0,00 0,00 

Ontvangsten overboekingen 0 487.503 

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 

Geraamd resultaat 2017 0,00 -164.997 

0 
 

Art. 2 Het meerjarenplan 2017-2020 wordt goedgekeurd. 

Art. 3 Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de bijzonder 

rekenplichtige en de bevoegde diensten. 

DE POLITIERAAD - Punt 5 

Vacant verklaren van één wijkinspecteur, via mobiliteit, met wervingsreserve 

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

gestructureerd op twee niveaus, zoals tot op heden gewijzigd; 

 Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiedienst, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake 

mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de 

mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de 

lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de toepassing van de 
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mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de 

lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

Gelet op de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering aan de heer Ronny D’hooge, 

wijkinspecteur, per 1 april 2018; 

 Gelet op de goedgekeurde personeelsformatie; 

Overwegende dat de politiezone Aalter-Knesselare een grote bijdrage levert tot het ontwikkelen 

van een veilige en leefbare omgeving binnen de betrokken gemeenten Aalter en Knesselare; 

 Overwegende dat het noodzakelijk is om de basispolitiezorg te kunnen blijven garanderen binnen 

de politiezone Aalter-Knesselare en de continuïteit van de diensten te waarborgen, wordt 

voorgesteld de plaatst van wijkinspecteur vacant te verklaren; 

 Op voorstel van de politieraad; 

 

BESLUIT unaniem    

Art. 1 Het voorstel tot vacant verklaren van één betrekking van wijkinspecteur, via mobiliteit met 

wervingsreserve wordt goegkeurd. 
Art. 2 

 Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de bevoegde 

diensten. 

 
DE POLITIERAAD - Punt 6 

Samenstellen van de selectiecommissie 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiedienst, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel VI.II.61 en 62 dat 

stelt dat de politieraad de selectiecommissie kan samenstellen voor het midden- en basiskader van 

de lokale politie en de politieraad wijst de voorzitter en de leden van de plaatselijke 

selectiecommissie aan voor het midden- en basiskader; 

Gelet op de beslissing van de politieraad van 18 oktober 2017 betreffende het vacant verklaren van 

één betrekking van wijkinspecteur, met wervingsreserve, via mobiliteit; 

Op voorstel van de politieraad; 
BESLUIT unaniem 

Art. 1 Beslist de selectiecommissie als volgt samen te stellen: 

- waarnemend korpschef of zijn vervanger, voorzitter 

- een commissaris van politie, operationele cel 

- personeelslid van het operationeel kader van een korps van de lokale politie dat ten minste 

bekleed is met de graad die overeenstemt met de bij mobiliteit te begeven betrekking en die over 

de bekwaamheden beschikt die voor de bij mobiliteit te begeven betrekking vereist zijn 

- mevr. Martine Meirhaeghe, secretaris 

DE POLITIERAAD - Punt 7 

Raadslid A. De Neve vraagt zich af of de zone geen beroep kan doen op een externe firma. 

Peter Ponnet, commissaris van politie, waarnemend korpschef verduidelijkt dat de zone reeds ondersteuning 

heeft van een externe firma, versterking is zeker nodig in de toekomst. Functioneel beheerder is wettelijk 

voorzien. 

Kader- en formatiewijziging 

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

gestructureerd op 2 niveaus, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 

personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de 
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politiediensten; 

Gelet op de wet van 1 december 2006 houdende de richtlijnen tot het verlichten en 

vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale politie –Opheffing en 

vervanging van de omzendbrief van 16 februari 1999; 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het 

operationeel en van administratief en logistiek personeel van de lokale politie, gewijzigd bij de 

koninklijke besluiten van 9 maart 2009 en 20 oktober 2009; 

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 houdende de organisatie- en 

werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van de minimale 

gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking; 

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 

personeelsleden van de lokale politie; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 10 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de 

lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening 

aan de bevolking; 

Gelet op de omzendbrief BA/2013/3 van 15 maart 2013 van het Vlaams Ministerie van 

Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen, 

Financiën en Personeel, houdende wijzigingen aan het bestuurlijk toezicht op de beslissingen van 

de politiezones van het Vlaamse Gewest door het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de omzendbrief PLP12 van 8 oktober 2001 van de minister van Binnenlandse Zaken, 

betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien 

door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus; 

Gelet op de omzendbrief van 18 oktober 2001 van de heer gouverneur betreffende het toezicht op 

politiemateries; 

Overwegende dat omwille van -de snelle evolutie op het gebied van informatica, dat de 

informaticus binnen die evolutie een centrale plaats inneemt binnen de organisatie, dat in het 

kader van kennismanagement, en gezien de functioneel beheerder, kan genieten van NAVAP vanaf 

1 januari 2018 en de huidige ICT ’er met pensioen kan op 1 mei 2020, is het opportuun de een 

bijkomende betrekking van ICT, niveau N, te voorzien; 

Gelet op de noodzaak om de continuïteit van het beleid van de zone te waarborgen, wordt door de 

zone voorgesteld de personeelsformatie van het administratief- en logistiek kader aan te passen 

met name het voorzien van een calog niveau B – ICT;  

Gelet op de bespreking in het basisoverlegcomité van 21 augustus 2017; 

Op voorstel van de politieraad; 

BESLUIT unaniem    

Art. 1 De personeelsformatie van het administratief- en logistiek kader van de politiezone Aalter-

Knesselare wordt gewijzigd en wordt als volgt vastgesteld: 

Adviseur 1 

Consulent 4 

Assistent 8 

Arbeider 2 
 

Art. 2 Het organogram wordt goedgekeurd. 
Art. 3 Een afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de bevoegde 

diensten. 
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DE POLITIERAAD - Punt 8 

Eindeloopbaanregime – Non-Activiteit voorafgaand aan de pensionering – delegatie 

politiecollege 

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

gestructureerd op twee niveaus, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiedienst, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het koninklijk besluit van 9 november 2015 houdende bepalingen inzake het 

eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde 

politie; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 85 betreffende het eindeloopbaanregime voor de 

personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie; 

Overwegende dat conform artikel VI.II.95 – RPPOL – de aanvraag tot het verkrijgen van een 

aangepaste betrekking bij een politiewerkgever, in het licht van een leeftijdsbewust 

personeelsbeleid, moet worden gericht tot een eindeloopbaancommissie waarvan de samenstelling 

wordt bepaald door de politieraad; dat deze bevoegdheid conform artikel VI.II.96 – RPPOL kan 

worden gedelegeerd aan het politiecollege; 

Overwegende dat in een korps van de lokale politie de politieraad uiteindelijk op basis van het 

advies van d eindeloopbaancommissie beslist over het al dan niet toekennen van de aangepaste 

betrekking; dat deze bevoegdheid kan worden gedelegeerd aan het politiecollege; 

Overwegende dat conform artikel XII.XIII.1 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van 

een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus, zoals tot op heden gewijzigd, het 

personeelslid van het operationeel kader dat een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 54, 

56 of 58 jaar genoot vóór 10 juli 2014 heeft recht op een non-activiteit voorafgaand aan de 

pensionering voor zover het ook aan de volgende voorwaarden voldoet: 

de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt; 

bij de aanvang van de non-activiteit, ten minste twintig aanneembare dienstjaren in de openbare 

sector tellen voor de opening van het recht op pensioen, met uitsluiting van de bonificaties voor 

studies en van andere periodes die voor de vaststelling van de wedde in aanmerking worden 

genomen; 

op het einde van de non-activiteit, die een maximale duur van vier jaar heeft, voldoen aan de 

voorwaarden om aanspraak te maken op vervroegd pensioen, vermeld in artikel 46 van de wet van 

15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering van de pensioenregelingen. 

In afwijking van het eerste lid, 1°, moeten de officieren die vóór 10 juli 2014 een preferentiële 

vervroegde pensioenleeftijd van 58 jaar hadden, op het ogenblik van het aanvatten van de non-

activiteit voorafgaand aan de pensionering de leeftijd hebben van ten minste 60 jaar; 

Overwegende dat in een korps van de lokale politie de beslissing over het toekennen van de 

NAVAP wordt genomen door de politieraad; dat deze bevoegdheid kan worden gedelegeerd aan 

het politiecollege; 

Overwegende dat het aangewezen is de bovenvermelde bevoegdheden te delegeren aan het 

politiecollege zodat in voorkomend geval op korte termijn gevolg kan worden gegeven aan de 

aanvragen tot NAVAP voor personeelsleden van het operationeel kader; 

Op voorstel van de politieraad; 

BESLUIT unaniem    

Art. 1 De bevoegdheid in het kader van het eindeloopbaanregime tot het samenstellen van de  

eindeloopbaancommissie, die advies geeft over het al dan niet toekennen van een aangepaste 

betrekking bij een politiewerkgever, wordt gedelegeerd aan het politiecollege. 
Art. 2 De bevoegdheid in het kader van het eindeloopbaanregime tot het beslissen over het al dan niet 
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toekennen van een aangepaste betrekking bij een politiewerkgever, in het licht van een 

leeftijdsbewust personeelsbeleid, wordt gedelegeerd aan het politiecollege. 
Art. 3 

De bevoegdheid tot het toekennen van een non-activiteit voorafgaand aan de pensionering wordt 

gedelegeerd aan het politiecollege. 
Art. 4 

Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de bevoegde diensten. 

DE POLITIERAAD - Punt 9 

Huren van twee politievoertuigen 

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

gestructureerd op twee niveaus, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016; 

Gelet op 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, bepaalde opdrachten 

voor werken, leveringen en diensten en concessies; 

Gelet op het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 

2017; 

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 

januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van 

de concessies voor openbare werken; 

Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB - CODEX); 

Overwegende dat het huurcontract van het  voertuig VW combi met nummerplaat 1EFQ433 en 

1EFD300 eindigt in november 2017; 

Overwegende dat het noodzakelijk is voor de goede werking van de politiezone wordt voorgesteld 

opnieuw 2 politievoertuigen te huren; 

Overwegende dat in het kader van de huur van twee politievoertuigen een bestek 2017/18 ‘Huren 

van twee politievoertuigen, 1 combi met striping en 1 stationwagen met striping’ werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht geraamd wordt op: 

- 2.190 euro (incl. BTW)/mnd. voor de combi met striping  

- 1.924 euro (incl. BTW)/mnd. voor de stationwagen met striping; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking; 

Overwegende dat het krediet voorzien is in de begroting 2017 op het artikelnummer 330/127-12; 

Op voorstel van de politieraad; 

BESLUIT unaniem    

Art. 1 Verleent de goedkeuring aan het bestek 2017/18 ‘Huren van twee politievoertuigen, 1 combi met 

striping en 1 stationwagen met striping’ en de raming 2.190 euro (incl. BTW)/mnd. voor de combi 

met striping en 1.924 euro (incl. BTW)/mnd. voor de stationwagen met striping. 
Art. 2 Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

voorafgaande bekendmaking. 
Art. 3 De uitgave hieraan verbonden zal betaald worden het krediet voorzien in de begroting 2017 op het 

artikelnummer 330/127-12. 
Art. 4 Het politiecollege wordt gemachtigd de opdracht te gunnen. 

Art. 5 Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de bevoegde 

diensten. 

 

DE POLITIERAAD - Punt 10 

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/regelgeving/20160617_wet_overheidsopdrachten.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/regelgeving/20130617_wet_rechtsbescherming_versie_2017.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/regelgeving/20130617_wet_rechtsbescherming_versie_2017.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/regelgeving/20130617_wet_rechtsbescherming_versie_2017.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/regelgeving/20170418_kb_plaatsing_klassieke_sectoren.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/regelgeving/20170418_kb_plaatsing_klassieke_sectoren.pdf
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Raadslid R. Van Lierde, vraagt zich af waar de laadpalen zullen geïnstalleerd worden. 

Peter Ponnet, commissaris van politie, verduidelijkt dat de politiezone geopteerd heeft voor een goedkopere 

oplossing met name het aanpassen van de bestaande elektriciteit. 

Aankoop van een anoniem voertuig 

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

gestructureerd op twee niveaus, zoals tot heden gewijzigd; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten (hierna genoemd ‘Wet van 15 juni 2006’); 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten 

in de klassieke sectoren (hierna genoemd ‘KB. van 15 juli 2011’); 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (hierna 

genoemd ‘KB. van 14 januari 2013’); 

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, 

de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van 

overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal 

niveau; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2010 inzake de bevordering van schone en 

energiezuinige wegvoertuigen in het kader van overheidsopdrachten; 

Gelet op het ministerieel besluit van 19 december 2013 betreffende het overdragen van 

bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de 

plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake 

het doen van diverse uitgaven; 

Gelet op de omzendbrief 307quinquies van 13 juli 2009 betreffende het aanschaffen van 

personenvoertuigen die bestemd zijn voor de staatsdiensten en voor de instellingen van openbaar 

nut, BS., 03 augustus 2009; 

Gelet op de omzendbrief van 23 juni 2004 betreffende het verbod om in de bepalingen van een 

opdracht technische specificaties op te nemen die het gewone verloop van de mededinging 

beperken of uitsluiten, BS., 25 juin 2004; 

Gelet op de omzendbrief P&O/2012/e-Proc. van 30 november 2012 betreffende het gebruik van de 

e-Procurement-toepassingen door de diensten van de federale Staat, BS., 7 december 2012;  

Gelet op de omzendbrief van 5 mei 2014 – Overheidsopdrachten – Belangenvermenging – 

Draaideurconstructie (‘revolving doors’), BS., 20 mei 2014; 

Gelet op de omzendbrief van 16 mei 2014 betreffende de integratie van duurzame ontwikkeling, 

met inbegrip van sociale clausules en maatregelen ten voordele van kleine en middelgrote 

ondernemingen, in het kader van overheidsopdrachten geplaatst door federale aanbestedende 

instanties, BS., 21 mei 2014; 

Overwegende dat in het kader van maatschappelijk ondernemen door de politiezone voorgesteld 

wordt om 1 anoniem voertuig hybride aan te kopen omwille van: 

-streven naar duurzame mobiliteit 

-milieuvriendelijk – minder CO2 uitstoot 

-zuinig 

-geruisloos; 

Overwegende dat door de politiezone Aalter-Knesselare voorgesteld wordt het anoniem voertuig 

aan te kopen via het BESTEK NR PROCUREMENT 2016 R3 007 van de Federale Politie, 

Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie, Directie van de Logistiek, Dienst 

Procurement, Kroonlaan 145A te 1050 Brussel betreffende een meerjarige (4 jaar) 

raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme 
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voertuigen in opdrachtencentrale; 

Overwegende dat het krediet zal voorzien worden in de begrotingswijziging 2017; 

Op voorstel van de politieraad; 

 

BESLUIT unaniem    

Art. 1 
Over te gaan tot de aankoop van 1 anoniem voertuig hybride. 

Art. 2 
De opdracht te gunnen overeenkomstig het ‘BESTEK NR PROCUREMENT 2016 R3 007 van de 

Federale Politie, Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie, Directie van de 

Logistiek, Dienst Procurement, Kroonlaan 145A te 1050 Brussel, betreffende een meerjarige (4 

jaar ) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme 

voertuigen in opdrachtencentrale’ voor de totale prijs van 48.751,17 euro (incl. BTW).  
Art. 3 De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in de begrotingswijziging 2017 op het artikel 

330/743-98, buitengewone dienst en zal met eigen middelen gefinancierd worden. 
Art. 4 Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de bevoegde 

diensten. 

DE POLITIERAAD - Punt 11 

Aankoop van 3 elektrische voertuigen (OBP met dienst/dienst recherche en SLO) 

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

gestructureerd op twee niveaus, zoals tot heden gewijzigd; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

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

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Overwegende dat in het kader van maatschappelijk ondernemen door de politiezone voorgesteld 

wordt om 2 elektrische voertuigen aan te kopen: 

-streven naar duurzame mobiliteit, elektrische voertuigen vormen een onderdeel van de transitie 

naar duurzaam rijden 

-elektrisch rijden heeft voordelen voor het milieu (minder CO2 uitstoot), voor de luchtkwaliteit 

(minder fijnstof), minder geluidshinder en het is goed voor de resterende fossiele energiebronnen; 

Overwegende dat de politiezone voorstelt om de BMWi3 aan te kopen via de Vlaamse Overheid, 

Agentschap voor Facilitair Management, Afdeling Aankoopcentrale & Overheidsopdrachten, 

Boudewijnlaan 30 bus 60 – bestek 2016/HFB/OA/32615 ‘Open aanbesteding levering van 

elektrische voertuigen – CPV-classificatie 34 14 49 00-7’ aan interessante voorwaarden en 

eveneens om volgende redenen: 

-de BWMi3 is ecologisch verantwoord opgebouwd 

-95% van de wagen kan gerecycleerd worden (sparen van het milieu) 

-het interieur van het voertuig geeft uiting aan een ecologisch verantwoorde levensstijl, gewonnen 

uit hernieuwbare en gerecycleerde grondstoffen, dragen ze bij tot een schoner milieu;  

Overwegende dat het krediet zal voorzien worden in de begrotingswijziging 2017; 

Op voorstel van de politieraad; 

BESLUIT unaniem    

Art. 1 Over te gaan tot de aankoop van 3 elektrische voertuigen. 
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Art. 2 De opdracht te gunnen overeenkomstig het bestek 2016/HFB/OA/32615 ‘Open aanbesteding 

levering van elektrische voertuigen’ van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Facilitair 

Management, Afdeling Aankoopcentrale & Overheidsdiensten, Boudewijnlaan 30 bus 60, 1000 

Brussel voor de totale prijs van 116.685,04 euro (incl. BTW).  
Art. 3 De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in de begrotingswijziging 2017 op het artikel 

330/743-98, buitengewone dienst en zal met eigen middelen gefinancierd worden. 
Art. 4 Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de bevoegde 

diensten. 

DE POLITIERAAD - Punt 12 

Ombouw van 3 elektrische voertuigen  

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

gestructureerd op twee niveaus, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016; 

Gelet op 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, bepaalde opdrachten 

voor werken, leveringen en diensten en concessies; 

Gelet op het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 

2017; 

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 

januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van 

de concessies voor openbare werken; 

Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB - CODEX); 

Gelet op de beslissing van de politieraad van 18 oktober 2017 houdende de aankoop van 3 

elektrische voertuigen; 

Overwegende dat in het kader van de ombouw van de elektrische voertuigen een bestek 2017/15 

‘Ombouw van 3 elektrische voertuigen’ werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht geraamd wordt op 63.146 euro (incl. BTW); 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

Overwegende dat het krediet zal voorzien worden in de begrotingswijziging 2017; 

Op voorstel van het politiecollege; 

BESLUIT unaniem    

Art. 1 Verleent de goedkeuring aan het bestek 2017/15 ‘Ombouw van 3 elektrische voertuigen’ en de 

raming voor een bedrag van 63.146 euro (incl. BTW). 

Art. 2 Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking. 

Art. 3 De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in de begrotingswijziging 2017 op het artikel 

330/743-98, buitengewone dienst en zal gefinancierd worden met eigen middelen.  

Art. 4 Het politiecollege wordt gemachtigd de opdracht te gunnen. 

Art. 5 Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de bevoegde diensten. 

DE POLITIERAAD - Punt 13 

Digitalisering politieraden 

 Gelet op de wet van 31 mei 2017 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie 

van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat de politieraad betreft; 

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/regelgeving/20160617_wet_overheidsopdrachten.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/regelgeving/20130617_wet_rechtsbescherming_versie_2017.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/regelgeving/20130617_wet_rechtsbescherming_versie_2017.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/regelgeving/20130617_wet_rechtsbescherming_versie_2017.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/regelgeving/20170418_kb_plaatsing_klassieke_sectoren.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/regelgeving/20170418_kb_plaatsing_klassieke_sectoren.pdf
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 oproep voor de vergadering: 

- kan nu ook via elektronische post, op verzoek van de politieraadsleden 

- 7 werkdagen voor de dag van de vergadering 

 bekendmaking 

-via website van de politiezone 

-aanplakking gemeentehuizen en hoofdcommissariaat 

 notulen 

-bekendmaking van de goedgekeurde notulen op de website van de politiezone, behalve de 

punten – besloten zitting 

 Gehoord de raadsleden; 

Vragen en antwoorden 

Raadslid, M. Schauvliege, tijdens het event Rotarty te Poeke, heel veel fout geparkeerde 
voertuigen o.a.; parkeren op het fietspad… 

Raadslid S. Santens, veel fout geparkeerde voertuigen in de Europalaan naar aanleiding van de 
jaarmarkt. Hij maakt de opmerking dat de signalisatie ontbreekt. Hij stelt de vraag of er 
geverbaliseerd werd. 


