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OPENBARE ZITTING 
 
 

1. Goedkeuren van de notulen van de politieraad van 19 april 2022 

 

In het overgemaakte verslag van de politieraad van 19 april 2022, bij punt 18 “Kennisgeving van de bij 
delegatie door het politiecollege genomen benoemingsbesluiten” werden verkeerdelijk de genomen 
beslissingen voor de periode december 2021 – januari 2022 opgenomen en niet die voor de periode 
februari 2022 – maart 2022.  De correcte beslissingen zijn opgenomen in de notulen die ter goedkeuring 
geagendeerd zijn.   
 
Goedgekeurd met algemene stemmen. 
 

2. Financiën : vaststellen van de Jaarrekening 2021 van de politiezone 

 

De heer De Rijcke, bijzonder rekenplichtige, licht de jaarrekening toe. 

 

BESLISSING 

 
De begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening over het dienstjaar 2021 van de politiezone 
Vlaamse Ardennen als volgt vast te stellen : 
 

BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2021 
 

 

Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst) 12.491.543,95 
Vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 11.190.140,17 
Begrotingsresultaat (gewone dienst) 1.301.403,78 
Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 3.061,30 
Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst) 1.304.465,08 
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Netto vastgestelde rechten (buitengewone dienst) 707.969,13 
Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 707.969,13 
Begrotingsresultaat (buitengewone dienst) 0,00 
Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 0,00 
Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst) 0,00 
  
BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
 

 

Vaste activa 5.226.049,72 
Vlottende activa 4.149.123,91 
Totaal van de activa 9.375.173,63 
  
Eigen vermogen 7.975.817,14 
Voorzieningen 0,00 
Schulden 1.399.356,49 
Totaal van de passiva 9.375.173,63 
  
RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2021 
 

 

Exploitatieresultaat 121.512,00 
Uitzonderlijk resultaat -511.185,43 
Resultaat van het dienstjaar -389.673,43 
  
 

De heer Vansteenbrugge vraagt of er voor dienstjaar 2023 een enorme stijging van de personeelskost te 
verwachten is, gelet op de drie indexsprongen in 2022 (het planbureau voorspelt een vierde indexsprong in 
december 2022), en bij een volledige invulling van de vacatures.  De korpschef licht toe dat er voor 2022 
geen probleem zal zijn naar budgettering van de personeelskosten, temeer daar we voor 2022 extra 
inkomsten ontvangen hebben vanwege het Verkeersveiligheidsfonds.  Het eventuele minieme tekort op 
personeelsbudget in 2022 (zoals berekend tijdens het budgettair halfjaarlijks overleg) zal opgevangen 
worden door de extra schijf van het verkeersveiligheidsfonds (saldo 2017).  De volgende dienstjaren zullen 
moeten berekend worden.   
Mevrouw Meuleman vraagt of de federale dotaties dit jaar mee geïndexeerd worden.  Dit is niet het geval, 
en de federale dotaties betreffen slechts de helft van de dotaties aan de Politiezone ; de andere helft 
wordt voldaan door de stad/gemeenten die deel uitmaken van de Politiezone.  De heer Vansteenbrugge 
merkt op dat het verschil in loonkost tussen 2021 en de volgende dienstjaren wel heel groot zal zijn. 
 
De heer Lietaer vraagt of er nog andere begrotingsposten in 2022 te laag geraamd zijn bij 
begrotingsopmaak, in het bijzonder de energiekosten.  De korpschef geeft mee dat de kosten voor 
elektriciteit, gas, stookolie en brandstof voor de voertuigen veel hoger liggen dan initieel geraamd.  Dit 
zal voorwerp uitmaken van een begrotingswijziging.   
 
De heer Vansteenbrugge vraagt wat de afschrijftermijn is van ICT.  De korpschef geeft mee dat dit 5 jaar 
bedraagt. 
 
De voorzitter bedankt de bijzonder rekenplichtige voor zijn duidelijke uiteenzetting. 
 

3. Algemene vergadering van Solva op donderdag 16 juni 2022  – goedkeuring agenda/bijlages en 

oproeping 

 

De politiezone Vlaamse Ardennen is toegetreden tot de dienstverlenende vereniging SOLVA, 
intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie, met 
maatschappelijke zetel Gentsesteenweg 1B te 9520 Sint-Lievens-Houten.  De politiezone Vlaamse 
Ardennen ontving de oproepingsbrief voor de algemene vergadering van SOLVA  op 4 mei 2022, waarin de 
agenda werd meegedeeld.  
 
BESLISSING 
 
De politieraad verleent goedkeuring aan alle punten op de agenda van de algemene vergadering SOLVA 
van 16 juni 2022 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten : 
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1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden (indien 
noodzakelijk) 

2. Samenstelling van het bureau 
3. Jaarverslag 2021 
4. Jaarrekening per 31 december 2021 
5. Verslag van de commissaris 
6. Kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris over het boekjaar 2021  
7. Statutenwijziging SOLVA  
8. Goedkeuring prestatiegeld voorzitter 
9. Benoeming van bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de laatste Algemene vergadering 
10. Varia  

  
 
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het 
bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van SOLVA  vastgesteld op 
16 juni 2022, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de 
politieraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene 
vergadering.  
 
 
4. Logistiek : Principebeslissing : Aankoop van een extra anoniem voertuig voor allerhande 

verplaatsingen voor de politiezone Vlaamse Ardennen (via raamcontract) – goedkeuring 

raming, voorwaarden, wijze van gunnen 

 

De politiezone beschikt over een voertuigenvloot verspreid over 5 locaties .  Op het hoofdcommissariaat 
beschikt men over volgende voertuigen voor +/- 90 personeelsleden (operationeel én burgerpersoneel) : 

 1 gestripte mobilhome / commandovoertuig 
 4 gestripte combi’s, 
 4 gestripte kleine wijkvoertuigen 
 1 gestripte minibus voor opleidingen / COG / TIR,… 
 1 krachtig gestript interventievoertuig 
 4 anonieme grotere voertuigen (3 administratief gebruik en 1 voertuig officier van wacht) 
 2 anonieme grotere voertuigen (LRD) 
 1 anoniem bestelvoertuig caddy (verkeer) 
 1 anonieme camionette voor de technische medewerker. 

Het aantal anonieme voertuigen binnen de politiezone Vlaamse Ardennen is ontoereikend geworden en de  
3 voor alle personeelsleden beschikbare anonieme voertuigen (2 VW Passats en 1 Toyota Avensis) worden 
vaak en steeds meer gereserveerd voor gebruik op frequenter georganiseerde operationele acties, 
opleidingen allerhande (niet-politieschool), vergaderingen, huisbezoeken uitgevoerd door de dienst DMP 
en andere.  Daarenboven gebruiken ook collega’s uit de antennes de anonieme voertuigen voor 
dienstgerelateerde opdrachten. 
 
Om deze redenen wordt voorgesteld het voertuigenpatrimonium uit te breiden met 1 middelgroot 
anoniem voertuig.  Wegens de toenemende elektrificatie van de wagenparken en de verwachting / 
verplichting om geleidelijk over te gaan naar het aanschaffen van energiezuiniger, milieuvriendelijkere en 
duurzame voertuigen stelt men voor een elektrisch voertuig aan te schaffen, het 1ste elektrische voertuig 
van de Politiezone  Vlaamse Ardennen.  Omwille van voormeld louter anonieme gebruik van het voertuig is 
er weinig tot geen ombouw nodig waardoor er geen striping noch sirene en lichtbalken zullen voorzien 
worden.  Om diezelfde reden is er voor dit voertuig geen voertuigencommissie samengesteld en wordt dit 
dossier verder uitgewerkt  door de dienst logistiek (mits het voorleggen van het concrete voorstel vooraf 
aan de korpsleiding, interne preventieadviseur en vakbondsafgevaardigden ter toetsing en advies). 
 
Binnen de federale raamcontracten zijn nog weinig geschikte percelen beschikbaar waaruit een 
gemotiveerde keuze kan worden gemaakt, doch inmiddels zijn een aantal andere raamcontracten gekend 
die eveneens elektrische voertuigen in hun gamma opnamen  en waar ook de politiezone gebruik kan van 
maken. 
Er zal een gemotiveerde keuze gemaakt worden van een voertuig uit een raamcontract zodat geen bestek 
dient opgemaakt te worden. 
 
In de totale raming zit ook de aankoop vervat van de nodige laadmogelijkheid waarbij vooraf zal 
geïnformeerd worden welke laadoptie het beste in aanmerking komt voor bevestiging aan het 
Hoofdcommissariaat te Oudenaarde, al dan niet rekening houdend met de mogelijkheid tot het laden van 
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voertuigen van derden of het extra laden van eventuele nog later in 2023 en 2024 aan te kopen 
(wijk)voertuigen. 
 
Deze aankoop van één volledig uitgerust anoniem elektrisch middelgroot voertuig inclusief de beperkte 
nodige opties en toebehoren wordt geraamd op 45.000 EUR incl. BTW.  De nodige kredieten hiertoe 
werden voorzien op de buitengewone dienst van de politiebegroting 2022, op artikelnummer 330/743-52 
(aankoop van auto’s en bestelwagens). 
 
De prijsraming voor de laadpaal of laadbak met bijhorende installatiewerken voor het laden van 1 of 
meerdere elektrische voertuigen van verschillende types (rekening houdend met toekomstige aankopen) 
voor de Politiezone Vlaamse Ardennen bedraagt 5000 EURO incl. BTW.  De nodige kredieten hiertoe 
werden nog niet voorzien op de buitengewone dienst van de politiebegroting 2022, op artikelnummer 
330/744-51 (aankoop van exploitatiemateriaal en uitrusting), doch deze zullen, na overleg met de 
bijzonder rekenplichtige, voorzien worden in de begrotingswijziging I 2022, in het najaar van 2022, zeker 
daar de levering van het voertuig pas in 2023 verwacht wordt . 
 
De prijsraming voor een omnium autoverzekering op het elektrisch anoniem middelgroot voertuig voor de 
Politiezone Vlaamse Ardennen bedraagt 2.000 euro per jaar incl. BTW.  De nodige kredieten voor de 
omnium autoverzekering voor de nieuwe interventievoertuigen werden voorzien op de gewone dienst van 
de politiebegroting 2022, op artikelnummer 330/127-08 (verzekering van voertuigen). 
 
De gunning van dit voertuig zal geagendeerd worden op het politiecollege van september 2022.   

 
De aankoop zal gebeuren na een studie van volgende raamcontracten van duurzame voertuigen : 
 

 Federale raamovereenkomst : DGS/DSA 2021 R3: “Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van 
levering voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in 
aankoopcentrale”.  

o Raamovereenkomst werd afgesloten met meerdere inschrijvers naargelang de 
verschillende percelen met allerhande types voertuigen. Raamovereenkomst geldig tot 
30 november 2025. 

 Aankoopcentrale voor duurzame voertuigen voor lokale besturen: “gestroomd.be” :  
o Aankoopcentrale van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het 

gewest Mechelen en Omgeving (IGEMO) – een initiatief van alle Vlaamse 
Streekintercommunales. 

o Aankoopcentrale afgesloten met meerdere inschrijvers naargelang de verschillende 
percelen met allerhande types voertuigen. 

 Raamcontract van de Vlaamse Overheid : Bestek 2019/HFB/OP/62017 
 

 
BESLISSING 
 
 
Over te gaan tot de aankoop van één volledig uitgerust anoniem elektrisch middelgroot voertuig inclusief 
de beperkte nodige opties en toebehoren , waarvan de kostprijs wordt geraamd op 45.000 EUR incl. BTW.  
De  nodige kredieten werden voorzien op de buitengewone dienst van de politiebegroting 2022, op 
artikelnummer 330/743-52 (aankoop van auto’s en bestelwagens). 
 
De prijsraming voor de laadpaal of laadbak met bijhorende installatiewerken voor het laden van 1 of 
meerdere elektrische voertuigen van verschillende types (rekening houdend met toekomstige aankopen) 
voor de politiezone Vlaamse Ardennen bedraagt 5.000 EURO incl. BTW.  De nodige kredieten werden nog 
niet voorzien op de buitengewone dienst van de politiebegroting 2022, op artikelnummer 330/744-51 
(aankoop van exploitatiemateriaal en uitrusting), doch deze zullen, na overleg met de bijzonder 
rekenplichtige, worden voorzien in de begrotingswijziging I 2022, in het najaar van 2022, zeker daar de 
levering van het voertuig pas in 2023 verwacht wordt . 
 
De prijsraming voor een omnium autoverzekering op het elektrisch anoniem middelgroot voertuig voor de 
Politiezone Vlaamse Ardennen bedraagt 2.000 euro per jaar incl BTW.  De nodige kredieten voor de 
omnium autoverzekering voor de nieuwe interventievoertuigen werden voorzien op de gewone dienst van 
de politiebegroting 2022, op artikelnummer 330/127-08 (verzekering van voertuigen). 
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5. Toetreding tot de aankoopcentrale binnen de raamovereenkomst van de provincie Antwerpen 

voor het leveren en plaatsen van verkeersmonitoringsystemen, verkeersveiligheidssystemen 

en uitvoeren van verkeersonderzoek – beslissing 

 

De provincie Antwerpen heeft een raamovereenkomst met clausule aankoopcentrale opgesteld voor het 
leveren en plaatsen van verkeersmonitoringsystemen, verkeersveiligheidssystemen en uitvoeren van 
verkeersonderzoek over een periode van 48 maanden waarin de provincie Antwerpen optreedt als 
aankoopcentrale voor alle lokale besturen in de provincie Antwerpen.  Conform de wetgeving op de 
overheidsopdrachten dient de politiezone Vlaamse Ardennen zelf geen overheidsopdracht voor diensten op 
te starten als we toetreden tot de aankoopcentrale in deze raamovereenkomst. 
 
De dienst logistiek van de politiezone Vlaamse Ardennen vraagt om toe te treden tot voormelde 
raamovereenkomst voor wat betreft het leveren en plaatsen van verkeersmonitoringsystemen, 
verkeersveiligheidssystemen en uitvoeren van verkeersonderzoek waarbij de bestellingen op afroep zullen 
gebeuren naargelang behoeften van het bestuur.  Er is daarenboven geen enkele verplichting tot afname 
van deze raamovereenkomst en de overeenkomst is ook niet-exclusief (een afname van de dienstverlening 
via een andere overheidsopdracht blijft mogelijk).   
 
BESLISSING 
 
Toe te treden tot de aankoopcentrale binnen voormelde raamovereenkomst, voor het leveren en plaatsen 
van verkeersmonitoringsystemen, verkeersveiligheidssystemen en uitvoeren van verkeersonderzoek, voor 
de volgende percelen: 
 Perceel 1: fietsers tellen  
 Perceel 2: verkeersonderzoek van alle vervoersmodi  
 Perceel 3: sensibiliserende systemen voor verkeersveiligheid  
 Perceel 4: waarschuwingssystemen voor verkeersveiligheid  
 Perceel 5: observatiesystemen voor verkeersveiligheid 
 Perceel 8: voetgangers tellen.  
 
 
De bestellingen zullen op afroep gebeuren naargelang behoeften van het bestuur bij één van de 
geselecteerde inschrijvers, met toewijzing ofwel via cascadesysteem ofwel via minicompetitie. Waarbij in 
geval van een minicompetitie prijsofferte zal gevraagd worden bij alle gekozen inschrijvers. Elke gunning 
zal ter goedkeuring worden voorgelegd via een afzonderlijke beslissing.  
 
 

6. Logistiek : Principebeslissing : aankoop van bijkomende snelheidsinformatieborden voor 

verkeersdoeleinden via raamcontract – goedkeuring raming, voorwaarden, wijze van gunnen 

 

De eerste mobiele preventieve snelheidsborden binnen de Politiezone Vlaamse Ardennen werden 
aangekocht in 2005 en 2006.  Deze borden zijn sinds 2016 stelselmatig stuk geraakt door leeftijd, 
aanrijdingen, diefstal, te grote herstelkosten,… Op heden zijn er nog 2 van deze oude borden in omloop, 
welke echter ook afgeschreven worden eind 2022. 
 
In 2016 en 2019 zijn er in totaal samen 8 nieuwe, lichtere snelheidsinformatieborden aangekocht bij de 
firma Krycer, 4 keer type “Trafficheck Vario” (de lichtste versie) en 4 keer type “Trafficheck 10S”.  Heden 
is er steeds meer vraag naar het ophangen van snelheidsinformatieborden door de zone op vraag van 
onder andere de korpsleiding, stad en gemeentes van de zone, burgers, voor evenementen,… zodat het 
huidige aantal van 8 preventieve snelheidsinformatieborden niet meer toereikend is. 
 
Er wordt voorgesteld om bovenstaande redenen om het huidige aantal mobiele en preventieve 
snelheidsinformatieborden uit te breiden in de zone.  De gevraagde mobiele snelheidsinformatieborden 
zullen louter preventief worden gebruikt voor snelheidsaanduidingen en het ontraden van te snel rijden, 
waardoor ze vooral eenvoudig in gebruik  en gemakkelijk hanteerbaar moeten zijn door meerdere 
personeelsleden van de Politiezone.   
Omwille van de goedkeuring van de politieraad in zitting van 14 juni 2022 om toe te treden tot de 
aankoopcentrale / raamovereenkomst van de provincie Antwerpen (i.e. procedurele voorwaarde vanwege 
provincie Antwerpen), geldig sedert 01/05/2022,  kan de Politiezone Vlaamse Ardennen toegang krijgen 
tot een perceel binnen deze raamovereenkomst met preventieve snelheidsinformatieborden (gegund aan 
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de firma Krycer) dat uit dezelfde uitleessoftware bestaat als de huidige SIBs, eveneens van de firma 
Krycer.  Het  materiaal en software van de firma Krycer is van goede kwaliteit en is gebruiksvriendelijk, 
zoals de politiezone mocht ondervinden bij voorgaande aankopen. 
 
De prijsraming voor de aankoop van mobiele snelheidsinformatieborden en toebehoren voor de Politiezone 
Vlaamse Ardennen bedraagt 12.500 euro incl. BTW .  De nodige kredieten hiertoe werden voorzien op de 
buitengewone dienst van de politiebegroting 2022, op artikelnummer 330/744-51 (aankoop van 
exploitatiemateriaal en uitrusting). 
 
 BESLISSING 
 
Over te gaan tot de aankoop van mobiele snelheidsinformatieborden en toebehoren voor de Politiezone 
Vlaamse Ardennen.  
 
De prijsraming voor de aankoop van mobiele snelheidsinformatieborden en toebehoren bedraagt 12.500 
euro incl. BTW. 
 
De nodige kredieten hiertoe zijn voorzien op de buitengewone dienst van de politiebegroting 2022, op 
artikelnummer 330/744-51 (aankoop van exploitatiemateriaal en uitrusting). 
 
De aankoop zal gebeuren via de Raamovereenkomst Provincie Antwerpen voor het leveren en plaatsen van 
verkeersmonitoringssystemen, verkeersveiligheidssystemen en uitvoeren van verkeersonderzoek: 
fietsbarometer: 

o Startdatum aankoopcentrale: 01/05/2022 tot 01/05/2026 (4 jaar) 
o Referentienummer opdracht: VARIA-2021-00468 
o Bestemd voor deelname van alle lokale en provinciale besturen in het Vlaamse 

Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
 
7. Logistiek : Principebeslissing : aankoop van ballistische harnassen voor collectief gebruik voor 

de politiezone Vlaamse Ardennen – goedkeuring raming, voorwaarden, wijze van gunnen 

 

De Ministeriële Omzendbrief GPI95 betreffende het dragen van de kogelwerende vest  werd op 26 oktober 
2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  Deze omzendbrief geeft aan waar en wanneer een 
kogelwerende vest zou moeten gedragen worden tijdens het uitvoeren van opdrachten van bestuurlijke en 
gerechtelijke politie door de leden van het operationeel kader en door de leden van het administratief en 
logistiek kader die belast zijn met de uitvoering van dergelijke opdrachten.  Deze in de omzendbrief 
opgenomen aanbevelingen maken deel uit van een uitgebreide operationele risicoanalyse en een analyse 
welzijn op het werk, een opdracht van een werkgroep in samenwerking met omliggende zones.  Deze 
werkgroep heeft als doelstelling gelijkvormigheid te bekomen, waarbij ernaar gestreefd wordt de 
oefening in het najaar van 2022 af te ronden en voor te leggen op het BOC van 25/11/2022.   
 
In de GPI 95 en de nog te vervolledigen risicoanalyse en bijhorende korpsnota is sprake om het dragen van 
collectieve kogelwerende vesten / harnassen te dragen in combinatie met de kogelwerende vesten, meer 
bepaald bij dreigingsniveau 3 en 4 in het kader van terrodreigingen.  De vereisten van de zichtbare 
kogelwerende vest en collectieve kogelwerende vesten (en harnassen) zijn als volgt opgenomen in de 
bijlages van de GPI 95 : 

 Kogelwerend vest : ballistisch pack is van niveau HO1 KR1 (kogelwerend beschermingsniveau 
HO1 en meswerend beschermingsniveau KR1) 

 Collectieve kogelwerend vest of het plaat houdende harnas (te dragen in combinatie met het 
individueel kogelwerend vest van niveau HO1 KR1)  

 
=> De ballistische platen / harnas gecombineerd met het kogelwerend vest van niveau HO1 KR1 
maakt het mogelijk om het beschermingsniveau HO3 (+5 extra munitiesoorten volgens de Engelse 
norm CAST 2017) te bereiken. Dit is bescherming tegen het type projectielen afgevuurd met 
handvuurwapens, standaard semiautomatische vuurwapens en oorlogswapens. Ook is er 
bescherming tegen een aanval met een mes. 
 

De politiezone Vlaamse Ardennen beschikt op heden niet over de nodige beschermingsharnassen / platen 
om samen met de huidige kogelwerende vesten het beschermingsniveau HO3 te kunnen bereiken. 
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Om deze reden wordt voorgesteld om in eerste instantie een aantal (6 tot 8) collectieve 
beschermingsplaten / harnassen en toebehoren aan te schaffen in de zone die boven de huidige 
kogelwerende vesten kunnen worden gedragen opdat in dreigende toestanden (niveau 3 en 4) de mensen 
op terrein beter beschermd zijn en het (nieuwe) beschermingsniveau HO3 kan behaald worden zoals in de 
GPI 95 vermeld. 
 
Sedert midden 2021 zijn er zowel bij de PZ Antwerpen als bij de Federale Politie raamcontracten uit met 
zichtbare en discrete kogelwerende vesten en harnassen (en allerhande toebehoren) die minstens aan de 
nieuwe vooropgestelde voorwaarden voldoen. Beide raamcontracten zullen grondig worden bekeken om in 
samenspraak met de interne preventieadviseur en werkgroep GPI95 de keuzes tot aankoop (gunning) voor 
te leggen op een volgend Politiecollege. 
 
De aankoop van 6 tot 8 collectieve ballistische harnassen en toebehoren voor de Politiezone Vlaamse 
Ardennen wordt geraamd op 8.000 euro inclusief BTW. 
 
De nodige kredieten hiertoe werden voorzien op de buitengewone dienst van de politiebegroting 2022, op 
artikelnummer 330/744-51 (aankoop van exploitatiemateriaal en uitrusting). 

 
 
BESLISSING 
 
Over te gaan tot de aankoop van aankoop van 6 tot 8 collectieve ballistische harnassen en toebehoren 
voor de Politiezone Vlaamse Ardennen.   
 
De aankoop zal gebeuren na een studie van volgende raamcontracten : 
 
- de Raamovereenkomst Politiezone Antwerpen: kogel- en meswerende bescherming met toebehoren. 

o Duur raamovereenkomst: 09/08/2021 tot 08/08/2025 (4 jaar) 
o Referentienummer opdracht e-catalogue: PZA/2020/384 
o Firma : Ambassador Arms – Regentiestraat 73 te 9100 Sint-Niklaas 

- de meerjarige raamovereenkomst van leveringen betreffende de aankoop van individuele zichtbare 
kogelwerende vesten in opdrachtencentrale 

o Procurement 2021 R3 169 
o Leidende dienst: federale politie – DGR-DRF-Procurement 
o Duur: 3 jaar voor posten 1 tem 3 : einde 30/06/2024, 8 jaar voor posten 4 tem 9 : einde 

30/06/2029 
o Firma: Sioen nv – Fabriekstraat 23 te 8850 Ardooie 

 
 
Deze aankoop van 6 tot 8 collectieve ballistische harnassen en toebehoren voor de Politiezone Vlaamse 
Ardennen wordt geraamd op 8.000 EUR incl. BTW.  De  nodige kredieten werden voorzien op de 
buitengewone dienst van de politiebegroting 2022, op artikelnummer 330/744-51 (aankoop van 
exploitatiemateriaal en uitrusting). 
 
 

8. Informatica : Principebeslissing : Aankoop van nieuwe camera’s en opnamesysteem voor het 

hoofdcommissariaat te Oudenaarde van de politiezone Vlaamse Ardennen – goedkeuring 

raming, voorwaarden, wijze van gunnen 

 

 
Het Hoofdcommissariaat te Oudenaarde beschikt op heden over een sterk verouderd camerasysteem, dat 
reeds dateert van 2004 met een aantal uitbreidingen de jaren nadien.  Deze oude camera’s en 
achterliggend primitief opnamesysteem zijn dringend aan vervanging toe daar alle beelden zeer 
onduidelijk zijn en dit onveilige situaties kan opleveren (vb. in de cellen) en daarenboven de beelden 
geen nut hebben gezien er bijvoorbeeld niet kan op ingezoomd worden. 
 
De wetgeving is de afgelopen jaren fel veranderd waarbij op sommige plaatsen specifieke camera’s met / 
zonder geluidsopname vereist zijn, wat nu niet of beperkt maar het geval is.  Daarenboven is er nood aan 
vernieuwing van alle camera’s in de cellen van het cellencomplex en de gang van het cellencomplex, de 
camera’s rond het Hoofdcommissariaat en deze in het Salduz-lokaal.  Deze voornoemde camera’s zitten 
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nu op aparte en gebruiksonvriendelijke opnamesystemen terwijl men de bedoeling heeft alle nieuwe 
camera’s bij aankoop te integreren in 1 gezamenlijk opnamesysteem. 
 
De aankoop van deze nieuwe camera’s en opnamesysteem voor het hoofdcommissariaat te Oudenaarde 
wordt geraamd op 50.000 EUR incl. BTW.  Deze aankoop zal door het politiecollege gegund worden na 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na prijsvraag bij verschillende leveranciers. 
 
De nodige kredieten hiertoe zijn voorzien zijn op de buitengewone dienst van de politiebegroting 2022,  
artikelnummer 330/742-53 (informatica). 
 
Deze opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen globale prijs en wordt opgedeeld in 4 posten : 

 Post 1: Levering en installatie van 8 camera’s : in 5 cellen + fouillelokaal + gang cellen + 
Salduz verhoorlokaal. 

Camera locatie 

Cel 1 – Toezichtscamera* met audio 

Cel 2 – Toezichtscamera* met audio 

Cel 3 – Toezichtscamera* met audio 
Cel 4 – Toezichtscamera* met audio 
Cel 5 – Toezichtscamera* met audio 
Cel 6 / Fouillelokaal – Toezichtscamera* met audio én schakelaar met indicatie opname 
Gang cellencomplex - camera met audio 
Salduz verhoorlokaal - camera met audio én schakelaar met indicatie opname 

(*) Toezichtcamera: camera te plaatsen in het lokaal / cel, het totale lokaal moet zichtbaar zijn door 
de camera. Een systeem van ‘vervagen’ moet voorzien worden in de software van het camera systeem 
teneinde de sanitaire zone te vervagen (opgelet ≠ verbergen) om de intimiteit van de persoon te 
schermen. 
 
 
 Post 2: Levering en installatie van 5 bijkomende camera’s rond het Hoofdcommissariaat. 
 

Camera locatie 

Publiek onthaal vooraan gebouw (omgeving sasdeur) 

Zijkant binnenkoer 

Zijkant AZ  

Parking vooraan links (zicht op de dienstvoertuigen) 

Parking vooraan rechts (zicht op de dienstvoertuigen) 

 
 
 Post 3: Levering en installatie van opnameapparatuur. 
 
In deze post dient in detail de opnameapparatuur te worden weergeven (hardware, software, 
licenties,…) én de installatie ervan waarvan de opslagcapaciteit voldoende groot moet zijn voor opslag 
van alle opgenomen beeldmateriaal van alle camera’s van Post 1 en Post 2 samen voor een tijdsduur 
van minstens 1 maand. 
 
Optioneel: de mogelijkheid moet worden bekeken om andere camera’s (eigendom van Stad 
Oudenaarde), te kunnen bekijken (geen opslag) vanuit dezelfde apparatuur / software. (integratie in 
hetzelfde systeem) 
 
  
 Post 4: Onderhoudscontract voor post 1, 2 en 3, met prijs per jaar (incl jaarlijks onderhoud, 

herstellingen, wisselstukken, transpunt, werkuren) gedurende 3 jaar na afloop van de 
garantieperiode van de gehele installatie. 
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In de offertes dienen ook alle leverings- en installatiekosten inbegrepen te zijn, evenals een 
onderhoudscontract voor een periode van minstens 3 jaar.  Een  plaatsbezoek vooraf is verplicht waarbij 
meer duiding over het gevraagde zal worden gegeven door de collega’s ICT van de zone. 
 
De offertes zullen onderzocht worden en de inschrijver zal gekozen worden in functie van de meest 
regelmatige, volledige offerte die als beste scoort, dit volgens een puntensysteem met maximum 100 
punten. Bij de gunning zal rekening worden gehouden met volgende beoordelingscriteria (in afnemende 
volgorde van belangrijkheid) : 

 
 Prijs van de offerte       50 punten (de 

inschrijver met het kleinste inschrijvingsbedrag bekomt de volle 50 punten, de punten van 
de andere inschrijvers worden als volgt berekend: laagste inschrijvingsbedrag x 50 punten 
gedeeld door het inschrijvingsbedrag) 
 

 Technische specificaties en installatie     30 punten 
 (hierbij speelt de conformiteit met de gevraagde specificaties, mogelijkheden en 
technologieën v/d vooropgestelde apparatuur een belangrijke rol, wordt beoordeeld door de 
ICT dienst) 

 
 Gebruikswaarde en toegankelijkheid van het product   10 punten 

(hierbij speelt oa de gebruiksvriendelijkheid voor de gebruiker een belangrijke rol, wordt 
beoordeeld door de ICT dienst) 
 

 Voorgestelde service na verkoop / onderhoudscontract   10 punten 
(de best beoordeelde inschrijver krijgt het maximum van de punten, de volgende telkens 2 
punten minder, wordt beoordeeld door de ICT dienst); 

 
 

BESLISSING 
 
Over te gaan tot de aankoop van een nieuw camerasysteem (inclusief opname-eenheid) voor het 
hoofdcommissariaat voor de Politiezone Vlaamse Ardennen.  De technische nota met de vereisten waaraan 
de inschrijvers dienen te voldoen en de raming ten bedrage van 50.000 euro incl. BTW worden 
goedgekeurd. 
 
 
Deze opdracht door het politiecollege te laten gunnen na de organisatie van een 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, waarbij een prijsvraag wordt gericht aan de volgende 
firma’s :  
 

- Telenet Business, Liersesteenweg 4 - 2800 Mechelen 
- Securitas NV, Sint Lendriksborre 3 - 1120 Brussel 
- RTS Ieper, Paddevijverstraat 56A - 8900 Ieper 
- Korelec – Brugsesteenweg 153 – 8520 Kuurne 

 
 
De opdracht zal gefinancierd worden met de kredieten die voorzien zijn op de buitengewone dienst van de 
politiebegroting 2022, artikelnummer 330/742-53 (informatica).  
 

 

9. Personeel : Politieraadsbesluit van 14 december 2021 betreffende het vacant verklaren bij 

wijze van mobiliteit van 1 functie van inspecteur van politie – wijk Oudenaarde Politiezone 

Vlaamse Ardennen – intrekken van 1 vacature 

 

De politieraad is in zitting van 14 december 2021 overgegaan tot het vacant verklaren bij wijze van 
mobiliteit van 1 functie van inspecteur van politie – wijk Oudenaarde Politiezone Vlaamse Ardennen.  
Deze vacature is voor de eerste maal vacant verklaard in de mobiliteitscyclus 2022-01 en elke volgende 
mobiliteitscyclus sindsdien zonder resultaat.  Deze vacature werd  inmiddels ingevuld door de interne 
herplaatsing van een inspecteur van politie –  polyvalent medewerker wijk Oudenaarde naar de functie 
van inspecteur wijk Oudenaarde.   
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De Politiezone stelt bijgevolg voor om deze vacature van inspecteur van politie – wijk Oudenaarde 
Politiezone Vlaamse Ardennen in te trekken. 
 
 
BESLISSING 
 
De vacature van 1 inspecteur van politie – wijk Oudenaarde Politiezone Vlaamse Ardennen, vacant 
verklaard via politieraadsbesluit van 14 december 2021, in te trekken.   
 
10. Personeel : Vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 3 functies van inspecteur polyvalent 

medewerker - interventiedienst hoofdpost Oudenaarde 

 

Er komen 2 functies inspecteur van politie polyvalent medewerker interventie vrij wegens de mobiliteit 
van 2 inspecteurs polyvalent medewerker interventie naar de lokale recherche van de Politiezone Vlaamse 
Ardennen, hoofdpost Oudenaarde  op 1 september 2022.  Eén functie inspecteur van politie polyvalent 
medewerker interventie komt vrij wegens de afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke 
aangelegenheden van 1 inspecteur Polyvalent medewerker interventie vanaf 1 september 2022. 
 
Teneinde de continuïteit van de dienst en een goede werking van de Politiezone te garanderen is het 
noodzakelijk de functies van 3 inspecteurs polyvalent medewerker interventie vacant te verklaren. 
 
Deze functies zijn voorzien op de personeelsbegroting 2022.  
 
BESLISSING 
 
 
De volgende betrekkingen door  toepassing van de mobiliteit vacant te verklaren n.a.v. de 
mobiliteitscyclus 2022-03: 
 
- 3 functies van inspecteur van politie – polyvalent medewerker interventie - hoofdpost Oudenaarde 
 
De functie inspecteur polyvalent medewerker interventie betreft geen gespecialiseerde betrekking 
waaraan een functietoelage is gekoppeld bedoeld in artikel XI.III.12 RPPol.   
 
Er zal voorzien worden in een werfreserve. 
 
Bij ontstentenis van kandidaten binnen de mobiliteit zal er beroep gedaan worden op de externe 
werfreserve. 
 
 
De vacant verklaarde betrekking is voorzien in de huidige personeelsformatie.   
 
 
Als selectiemodaliteit zal het advies ingewonnen worden van een plaatselijke selectiecommissie. 
 
 
De selectiecommissie voor de vacatures van inspecteur van politie – polyvalent medewerker interventie 
hoofdpost Oudenaarde wordt vastgesteld als volgt : 
Voorzitter : de korpschef of een door hem aangewezen officier; 
Leden : 
- Een officier van politie – Directie Operaties van de lokale politie aan te wijzen door de korpschef 
- Een hoofdinspecteur van politie – teamchef interventie van een korps van de lokale politie aan te 

wijzen door de korpschef 
- Secretaris : lid van de personeelsdienst 
 
 

11. Kennisgeving van de bij delegatie door het politiecollege genomen besluiten 

 

Akte te nemen van beslissing van het politiecollege van 20 mei 2022 betreffende de opzeg van het 
onderhoudscontract ANPR site (site met nummer 5426OVL193A). 
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Kennis te nemen dat het jaarlijks preventief onderhoudscontract voor de ANPR site met nummer 
5425OVL293A, op de Kortrijkstraat te Wortegem-Petegem, afgesloten met Thv Proximus-Trafiroad, 
definitief opgezegd werd.   
 
 

 

 

VRAGENUURTJE 

 

Mevrouw Meuleman merkt op dat er een negatief advies zou zijn vanwege de provincieraad en de 
provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (Procoro) over de locatie van het nieuw te bouwen 
politiecommissariaat.  Mevrouw Meuleman vraagt of dit negatief advies de procedure zal vertragen.  De 
Procoro geeft advies aan de depuatie en de provincieraad over het provinciaal ruimtelijk structuurplan, de 
provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, de provinciale stedenbouwkundige verordeningen, en allerlei 
vraagstukken over ruimtelijke ordening.  De korpschef geeft mee dat er op heden nog geen 
vergunningsaanvraag is ingediend.  Wel heeft er een informeel overleg met de provincie plaatsgevonden, 
samen met de voorzitter en Solva waarin toegelicht werd aan de vergunningsverlenende overheid waarom 
het gebouw daar zou geplaatst worden.  De ontwerper zal een project uitwerken en voorleggen aan de 
vergunningsverlenende overheid en alle adviserende overheden.  Er is momenteel nog geen vergunning 
aangevraagd noch goedgekeurd.  Mevrouw Meuleman vraagt op de politiezone, in geval van weigering door 
de vergunningsverlenende overheden, beschikt over een plan B.  De korpschef verwijst naar de lange 
zoektocht naar deze locatie en geeft mee dat er geen andere locatie beschikbaar is.   
Burgemeester Vander Meeren vraagt mevrouw Meuleman of dit een formeel advies betreft.  Mevrouw 
Meuleman geeft mee dat dit op Procoro besproken is en opgenomen is in het verslag.  Mevrouw Meuleman 
zal de status van dit advies nagaan.   
 
De voorzitter vraagt aan de leden van de politieraad om de toelichting van inspecteur Kathy Rousseau te 
behandelen voor de geheime zitting.  
 

VARIA 

Mobiel stalkingsalarm – toelichting INP Kathy Rousseau.   

 

De heer De Vos Robbin vraagt of er een reden is waarom het enkel gaat over de intra familiale context.   

In de OBOV is er enkel sprake van de intra familiale context.  De korpschef geeft mee dat het 
stalkingsalarm organisatorisch niet evident is en merkt op dat de keuze voor de intra familiale context een 
eerste afbakening betreft.  De heer De Vos vraagt zich af wat er gebeurt als betrokkenen verhuizen.  De 
politiezone waar het slachtoffer naar verhuist neemt het stalkingsalarm over.  De oorspronkelijke 
politiezone maakt hiertoe alle nuttige informatie over naar de politiezone van de nieuwe woonplaats van 
het slachtoffer.  Het is zelfs zo dat het slachtoffer bij een verblijf van meer dan 5 dagen op een ander 
adres dit moet melden aan de politiezone.   
 
De heer Murat Yurtay vraagt zich af waarom de periode voor het stalkingsalarm een periode van 9 maand 
bedraagt.  De dader kan zich 9 maand gedeisd houden, maar wat als hij na 9 maand vervalt in oude 
gewoonten ?  De korpschef geeft mee dat de dienst maatschappelijke politiezorg de stalkingsalarmen 
strikt opvolgt en een inschatting poogt te maken van de situatie.  Daarenboven is de psychische impact 
van een stalkingsalarm voor een slachtoffer ook niet te onderschatten.  Indien de dreiging na 9 maand nog 
bestaat, zal de termijn voor opvolging verlengd worden.   
Het project loopt sedert 1 maart, en is van start gegaan na een persconferentie.  Dit betreft zeer 
complexe situaties. 
 

GEHEIME ZITTING 

 

12. Benoeming van een commissaris van politie – diensthoofd bureau planning en evenementen bij 

de lokale politie Vlaamse Ardennen per 1 september 2022 
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BESLISSING 
 
Commissaris van politie Decock Thomas (44-55127-14) te benoemen voor de te begeven functie 
commissaris van politie – diensthoofd bureau planning en evenementen voor de lokale politie Vlaamse 
Ardennen -  hoofdpost Oudenaarde, ingaand op 1 september 2022.  
 
13. Ontslag van een hoofdinspecteur van politie bij de lokale politie Vlaamse Ardennen per 1 april 

2023, ten gevolge van oppensioenstelling 

 
BESLISSING 
 
Aan de heer Geert Paul Van Nieuwenhuize (NN 611205-143-05), hoofdinspecteur van politie bij de lokale 
politie Vlaamse Ardennen, met ingang van 1 april 2023, ontslag te verlenen uit zijn functie wegens het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 
 

 

14. Aanvraag vanwege een agent van politie bij de lokale politie Vlaamse Ardennen tot non-

activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) met ingang van 01 december 2022 

 

BESLISSING 

Aan mevrouw Dhuyvetter Linda (RRN 631105.176-07), 1e  agent van politie bij de lokale politie Vlaamse 
Ardennen, met ingang van 1 december 2022, non-activiteit voorafgaand aan de pensionering toe te 
kennen en dit tot de eerste dag van de maand waarin betrokkene voldoet aan de voorwaarden om op 
vervroegd pensioen te gaan.  
 

 

15. Kennisgeving van de bij delegatie door het politiecollege genomen benoemingsbesluiten 

 

Bij besluit van de politieraad van 12 februari 2019 werd door de politieraad delegatie verleend aan het 
politiecollege van aanwervingen en benoemingen van het operationeel personeel en CALOG personeel in 
de politiezone voor de duur van de legislatuur.  
Informatief wordt hierbij een overzicht gegeven van de door het politiecollege genomen beslissingen in de 
periode april 2022 – mei 2022 
 
MOBILITEIT INZAKE HET PERSONEEL VAN DE LOKALE POLITIE : VASTSTELLING BENOEMINGSDATUM DIVERSE 
RECENT IN DIENST GETREDEN PERSONEELSLEDEN 

 
POLITIECOLLEGE 20 MEI 2022 
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