
1 
 

LOKALE POLITIE 
VLAAMSE ARDENNEN 

  

 

 

 VERSLAG VAN DE POLITIERAAD 
ZITTING 11 OKTOBER 2022 

 
 

 
Provincie Oost-Vlaanderen 
Politiezone Vlaamse Ardennen 
 
AANWEZIG :  
Marnic De Meulemeester, Burgemeester-Voorzitter,  
Luc Vander Meeren, Joop Verzele, burgemeesters,  
Vandenabeele Luc, Bogaert Franka, André Vansteenbrugge, , Vandeputte Kurt, De Rycke Kathy,  
Vandriessche Christine, Yurtay Murat, , Delbaere Eveline, Mas Mathieu, Bettens Steven, Van Betsbrugge 
Kathelijne, , Vandeputte Kurt en Brecht Lietar, Raadsleden,  
Joost Duhamel, Hoofdcommissaris van Politie - Korpschef  
en Saskia Rokegem, secretaris. 
 
VERONTSCHULDIGD : 
Philippe Willequet, Burgemeester 
De Vos Robbin, Meuleman Elisabeth, Vermeulen Sandy, Verleyen Geoffrey, Depauw Peter,  Baert Leen, 
Roman Xavier, Raadsleden 
 
DAGORDE : 

 
OPENBARE ZITTING 
 
 

1. Eedaflegging commissaris Decock Thomas 

 

Overeenkomstig artikel 59 van de wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd 
op twee niveaus, legt het volgend nieuw in dienst getreden personeelslid bij de politiezone Vlaamse 
Ardennen, in handen van de heer Marnic De Meulemeester, voorzitter van het politiecollege van de 
politiezone Vlaamse Ardennen, de voorgeschreven eed af : 
 

- Decock Thomas, commissaris van politie 
 

De eed luidt als volgt : “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de 
Wetten van het Belgische volk”. 
 

2. Goedkeuren van de notulen van de politieraad van 14 juni 2022 

 
Goedgekeurd met algemene stemmen. 
 

3. Financiën : goedkeuren van de begrotingswijziging nr. 1 en nr. 2  

 

De heer De Rijcke licht de begrotingswijziging 2022 nr. 1 en nr.2 toe. 

Het ontwerp begrotingswijziging 2022 nr 1 en 2 werd, na advies van de begrotingscommissie dd 9 
september 2022 online geplaatst ter voorbereiding van de politieraad. 
Op 6 oktober 2022 merkte de heer De Rijcke op dat een in januari 2022 gestorte ontvangst van  115.876 € 
(indexering dotatie 2021), niet werd verwerkt in de huidige Begrotingswijziging. 
De voorzitter vraagt aan de leden van de politieraad om deze aanpassing nog toe te laten bij 
hoogdringendheid (een begrotingswijziging dient ingediend te worden voor 15 november van het 
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dienstjaar waarop de begrotingswijziging betrekking heeft)  en op te nemen in de definitieve 
begrotingswijziging. Deze wijziging zal opgenomen worden in de notulen. 
 
 
 
BESLISSING 
 
De politieraad gaat akkoord met de bijkomende aanpassing aan het ontwerpdocument. 
 
 
De politieraad keurt de begrotingswijziging nr. 1 – gewone dienst van de politiebegroting 2022 goed en 
stelt de resultaten als volgt vast:  
 
Ontvangsten eigen dienstjaar 10.960.637,91 
Uitgaven eigen dienstjaar 11.735.854,75 
Ontvangsten vorige jaren 428.974,58 
Uitgaven vorige jaren 93.768,00 
Ontvangsten overboekingen 0,00 
Uitgaven overboekingen 497.801,64 
Geraamd resultaat begroting 2022 -937.811,90 
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2021 1.301.403,78 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst 2022 363.591,88 
 
 
De politieraad keurt de begrotingswijziging nr. 2 – buitengewone dienst van de politiebegroting 2022 goed 
en stelt de resultaten als volgt vast: 
 
 
Ontvangsten eigen dienstjaar 797.000,00 
Uitgaven eigen dienstjaar 2.397.000,00 
Ontvangsten vorige jaren 0,00 
Uitgaven vorige jaren 0,00 
Ontvangsten overboekingen 2.097.801,64 
Uitgaven overboekingen 497.801,64 
Geraamd resultaat begroting 2022 0,00 
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2021 0,00 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst 2022 0,00 
 
 
4. Toelichting bij de verdeelsleutel voor de opmaak van de politiebegroting 2023 

 

De korpschef geeft toelichting bij de historiek van het gebruik van de verdeelsleutel. 

Bij het berekenen van de verdeelsleutel 2022 (coronajaar 2020) besloot het Politiecollege om de 
basisfunctionaliteit openbare orde te schrappen.  Voor de berekening van de verdeelsleutel 2023 
(dienstjaar 2021 ) werd opnieuw rekening gehouden met de basisfunctionaliteit openbare orde, hetgeen 
resulteert in een stijging voor Oudenaarde daar Oudenaarde meer vertegenwoordigd wordt binnen deze 
basisfunctionaliteit.   
 
De aanpassingen zijn toegepast bij de berekening van de verdeelsleutel 2023 en resulteren in volgend 
resultaat : 
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Burgemeester Verzele vraagt om de opmerkingen rond het hernemen van de klassieke regeling met 
betrekking tot de evenementen opnieuw te agenderen op de eerstvolgende vergadering van het 
politiecollege. 
 

5. Kennisname van het schrijven van de gouverneur van 4 juli 2022 aangaande de in de 

politieraad dd 14 juni 2022 genomen beslissingen in het kader van het federaal administratief 

toezicht op de politiezones (art 88 WGP) 

 

Op 4 juli 2022 werd een schrijven gericht door de Gouverneur naar de voorzitter van het politiecollege 
inzake besluiten genomen door de politieraad in zitting van 14 juni 2022, namelijk : enerzijds de 
uitvoering van een gunning van een elektrische laadbak/laadpaal en de vacantverklaring van 3 functies 
INP polyvalent medewerker interventie (administratief toezicht politiezones art. 88 WGP), waarbij de 
toezichtstermijn werd geschorst.  
Door de politiezone werd een schrijven opgemaakt, getekend door de voorzitter, gericht aan het Federaal 
Administratief Toezicht met uitleg over het personeelskader en de effectieve invulling (zoals gevraagd). 
Inmiddels  liet het Federaal Administratief telefonisch weten dat  alles in orde is in verband met de 
vacantverklaring. 
 
 

6. Logistiek/financiën/HRM : invoering maaltijdcheques vanaf 1 november 2022 – Principiële 

goedkeuring tot instappen in raamcontract federale politie (Edenred) 

 

Voor alle personeelsleden van de geïntegreerde politie treden de maaltijdcheques in voege met ingang 
van 1 november 2022.  De nominale waarde van een maaltijdcheque bedraagt 6 euro, waarvan 1,09 euro 
werknemersbijdrage en 4,91 euro werkgeversbijdrage.  Deze nominale waarde van de maaltijdcheque is 
niet onderhevig aan indexeringen. 
Elk personeelslid heeft recht op één maaltijdcheque per effectieve dienstprestatie van 7 uur en 36 
minuten, waarbij het aantal maaltijdcheques per referentieperiode beperkt wordt tot het aantal 
kalenderdagen met aftrek van zaterdagen, zondagen en feestdagen van die periode.   
De eerste maaltijdcheques worden pas uitgereikt in januari 2023, waarbij de maaltijdcheques betaald 
worden voor januari 2023, samen met die van november en december 2022. 
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Elke politiezone kreeg de mogelijkheid om vrij een leverancier van maaltijdcheques te kiezen.  Binnen de 
raamovereenkomsten is de raamovereenkomst tot aanschaffen van de maaltijdcheques en toebehoren 
Procurement 2022 R3 082 (bestek nummer 2022 R3 082 van 28/12/2021) gepubliceerd. 
 
De leverancier binnen deze Raamovereenkomst betreft Edenred Belgium nv, Vorstlaan 165 bus 9 te 1160 
Brussel en enkel bij aansluiting via dit raamcontract met Edenred wordt het technische aspect en de 
interface/verbinding met Galop (planningsprogramma geïntegreerde politie) voor de politiezone geregeld.  
De betreffende raamovereenkomst met Edenred is geldig is van 23 juni 2022 tot 31 maart 2025 (eventueel 
verlengbaar tot 31/12/2025.  Bij intekening op deze raamovereenkomst dienen enkel de maaltijdcheques 
betaald te worden en worden geen kosten aangerekend voor de magneetkaarten, de verzending ervan, 
noch voor het aanmaken van de maaltijdcheques rekening.   
De instap tot het raamcontract betreft een beslissing van de politieraad. 
 
Teneinde evenwel de bestelling van de magneetkaarten tijdig te kunnen uitvoeren werd een principiële 
goedkeuring gevraagd aan het politiecollege in zitting van 2 september 2022, gelet op de naderende 
invoeringsdatum van de maaltijdcheques op 1 november 2022.  Deze principiële goedkeuring ter 
bekrachtiging wordt heden voorgelegd aan de politieraad. 
 
De nodige gelden hiertoe zullen voorzien worden in de politiebegroting 2023 en verder, onder 
artikelnummer 330/115-41 (personeel).  Een correcte raming van het aantal maaltijdcheques voor 2023 
zal gebeuren via de personeelsmodule en zal opgenomen worden in de begroting 2023.  De raming voor de 
maaltijdcheques 2023 (rechten vanaf 2022 – betaald in 2023) voor alle personeelsleden van de politiezone 
Vlaamse Ardennen bedraagt 169.988,76 euro. 

 
BESLISSING 
 
De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege van 2 september 2022 tot instap in de 
raamovereenkomst met nummer Procurement 2022 R3 082 (bestek nummer 2022 R3 082 van 28 december 
2021), met als begunstigde Edenred Belgium NV, Vorstlaan 165 bus 9, 1160 Brussel.   
 
De politieraad bekrachtigt deze principiële goedkeuring zoals beslist tijdens het politiecollege van 2 
september 2022.   
 
Deze aankoop wordt jaarlijks geraamd via de personeelsmodule, aangereikt door het SSGPI, en wordt 
opgenomen in de politiebegroting 2023 (rechten vanaf 2022 – betaald vanaf 2023).  De raming 
maaltijdcheques 2023 voor alle personeelsleden van de politiezone Vlaamse Ardennen bedraagt 
169.988,76 euro.  De nodige kredieten zijn voorzien op de gewone dienst van de politiebegroting 2023, 
artikelnummer 330/115-41 (G.U. Personeel). 
 
 

7. ICT : Principebeslissing : Aankoop van ICT devices voor dienstgebruik op terrein – gekoppeld 

aan FOCUS 

 

Binnen de politiezone Vlaamse Ardennen wordt sinds het najaar van 2021 gewerkt met FOCUS, een 
gebruiksvriendelijke omgeving om mobiel te kunnen werken op terrein met bestaande en nieuwe 
applicaties.  Deze tool is in 2014 ontwikkeld door PZ Antwerpen maar is de laatste jaren in samenwerking 
met DRI (informatica eenheid federale politie) aangepast zodat deze tool beschikbaar kon gesteld worden 
voor de ganse geïntegreerde politie.  Sinds 2019 is  een uitrol begonnen naar alle politiezones waarbij de 
PZ Vlaamse Ardennen in 2021 aan de beurt was. 
 
Het is de bedoeling dat FOCUS de mobiele interface wordt van de GPI voor (alle) operationele 
terreinprocessen waarbij de applicaties constant uitbreidbaar zijn binnen een zeer evolutief project met 
grote toekomstverwachtingen.  
 
Op heden zijn volgende applicaties beschikbaar die op het terrein kunnen gebruikt worden : 
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De tool briefing is sterk vernieuwend en werd reeds eind 2021 geïntroduceerd bij de PZ Vlaamse 
Ardennen.  Binnen de PZ Vlaamse Ardennen werden bij de opstart in 2021 reeds 15 smartphones en 1 
tablet ter beschikking gesteld (geen zonaal budget – budget defensie) en deze devices zijn intussen goed 
in gebruik op het terrein.  
 
Heden dringt een uitbreiding zich op.  Door de directie Operaties van de zone werd het volgende 
vooropgesteld ter aankoop om meer en beter FOCUS te kunnen hanteren op het terrein, een korpsbrede 
verspreiding:  

 
Deel I : Aankoop van 3 (extra) dienst smartphones voor FOCUS doeleinden op terrein 
 
18 dienst smartphones in de zone – reeds 15 voorhanden, vraag tot uitbreiding met 3 stuks: 

o 4 wijkantennes 
o 3 LRD / DMP 
o 3 wijk Oudenaarde (nu 1, nog 2 nodig) 
o 1 onthaal – in het kader van overzetting foto’s) 
o 5 interventie (nu 4 nog 1 extra nodig voor OCD) 
o 1 OBP / OPS 
o 1 Verkeer 

 
Technische omschrijving van de vereiste smartphone hard- en software : 

o Waterbestendig 
o Minimaal 4 GB RAM 
o Opslag minimaal 64 GB 
o Robuust 
o Batterij minimaal 4000 mAh 
o Minimaal Android 11 
o Camera minimaal 24 MP 
o Schermgrootte minimaal 5 inch 

 
+ opladers 
+ beschermfolies op schermen 
+ beschermkader rond smartphones 
+ houders ter bevestiging in de voertuigen 
+ 4G abonnement 
 
Deel II : Aankoop van 13 (extra) dienst tablets voor FOCUS doeleinden op terrein 
 
14 dienst tablets in de zone – reeds 1 voorhanden, vraag tot uitbreiding met 13 stuks: 

o 4 wijkantennes 
o 1 LRD / DMP 
o 3 wijk Oudenaarde 
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o 4 interventie 
o 1 OBP / OPS (reeds aanwezig) 
o 1 Verkeer 

 
Technische omschrijving van de vereiste tablet hard- en software : 

o Waterbestendig 
o Minimaal 3 GB RAM 
o Opslag minimaal 32 GB 
o Robuust 
o Batterij minimaal 7000 mAh 
o Minimaal Android 11 
o Camera minimaal 13 MP 
o Schermgrootte minimaal 8 inch 

 
+ opladers 
+ beschermfolies op schermen 
+ beschermkader rond tablets 
+ houders ter bevestiging in de voertuigen 
+ 4G abonnement 

 
Het is noodzakelijk dat deze toestellen, net omwille van gebruik op het terrein tegen een stootje kunnen; 
de toestellen moeten bovendien waterbestendig en robuust zijn.  Een grote batterijcapaciteit en goede 
camera zijn noodzakelijk voor langere shiften en kwalitatieve fotodossiers.   
 
Voor aankopen van ICT hardware wordt normaliter beroep gedaan op een (federaal) raamcontract, doch 
omwille van een grote verscheiden markt van tablets en smartphones zitten soms verouderde modellen in 
de raamcontracten vervat, en om zeker tot toestellen te komen die aan al onze gestelde voorwaarden 
voldoen, worden ook nog bijkomende firma’s vergeleken die voorheen ook reeds hardware hebben 
geleverd naar aller tevredenheid of die zijn aanbevolen door andere politiezones. 
 
Deze aankoop zal door het politiecollege gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
 
De aankoop van 13 (dienst)tablets en 3 (dienst)smartphones met toebehoren en 4 G abonnementen voor 
FOCUS doeleinden en gebruik op terrein voor de PZ Vlaamse Ardennen wordt geraamd op 15.000,00 € 
(incl. btw). 
 
De nodige kredieten werden voorzien op de buitengewone dienst van de politiebegroting dienstjaar 2022, 
op artikelnummer 330/742-53 (informatica). 
 
Volgende firma’s zullen gecontacteerd worden : 

o Raamcontract Federale Politie - FORCMS GSM 112-01 (smartphones en toebehoren) 
o Geldig van 01/07/2020 tot 30/06/2024 
o Contract afgesloten met firma : Vandenabeele – Kortrijkstraat 174 – 8770 

Ingelmunster 
o Raamcontract Federale Politie - FORCMS GSM 112-02 (tablets en toebehoren) 

o Geldig van 01/07/2020 tot 30/06/2024 
o Contract afgesloten met firma : Bechtle Direct NV – Heerstraat 73 - 3910 Neerpelt 

o Krefel – Westerring 45 te 9700 Oudenaarde (accessoires). 
 

 
BESLISSING 
 
De politieraad beslist om over te gaan tot de aankoop van ICT – Hardware : 13 tablets en 3 
dienstsmartphones met toebehoren en 4G abonnementen voor FOCUS doeleinden en gebruik op terrein 
voor de politiezone Vlaamse Ardennen. 
 
Deze aankoop wordt geraamd op 15.000 EUR incl. BTW.  De nodige kredieten zijn voorzien op de 
buitengewone dienst van de politiebegroting 2022, artikelnummer 330/742-53 (informatica). 
 
 
De politieraad beslist deze aankoop door het politiecollege te laten gunnen na de organisatie van een 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking na het richten van een prijsvraag aan de volgende 
firma‘s :  
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o Raamcontract Federale Politie - FORCMS GSM 112-01 (smartphones en toebehoren) 
o Geldig van 01/07/2020 tot 30/06/2024 
o Contract afgesloten met firma : Vandenabeele – Kortrijkstraat 174 – 8770 

Ingelmunster 
o Raamcontract Federale Politie - FORCMS GSM 112-02 (tablets en toebehoren) 

o Geldig van 01/07/2020 tot 30/06/2024 
o Contract afgesloten met firma : Bechtle Direct NV – Heerstraat 73 - 3910 Neerpelt 

o Krefel – Westerring 45 te 9700 Oudenaarde (accessoires). 
 

8. Logistiek : Principebeslissing : Aankoop van een camionette technisch beheer voor de 

politiezone Vlaamse Ardennen (via raamcontract) – goedkeuring raming, voorwaarden, wijze 

van gunnen 

 

 
De politiezone beschikt op heden over een (anonieme) camionette voor technisch beheer, voornamelijk in 
gebruik voor en door de vakman van de politiezone.  De huidige witte camionette, een lichte vrachtauto 
van het merk en type Peugeot Boxer (116 Kw), dateert van 2008, beschikt over 3 zitplaatsen en is 
bestuurbaar met een gewoon C rijbewijs.  Dit voertuig wordt vooral gebruikt voor en door de technisch 
medewerker van de zone voor allerhande verplaatsingen zoals : 

o verplaatsingen naar de 4 buitenantennes voor herstellingen en onderhoud 
o verplaatsingen naar leveranciers voor afhaling materialen 
o verplaatsingen naar garages voor onderhoud/herstel voertuigenpark 
o vervoer van klein en groot materiaal 
o verplaatsing van onder andere de aanhangwagen, tekstkar, behendigheidspark voor scholen,… 
o ophaling/vervoer grote en kleine inbeslagnames in opdracht van operationeel leidinggevenden 
o vervoeren materialen voor opleidingen op locatie, teambuildings, fietsritten in groep,… 
o vervoer fietsen en bromfietsen 
o sporadisch gebruik door andere diensten voor (anonieme) opdrachten of bij een gebrek aan 

een ander vrij voertuig; 
 
Dit voertuig beschikt na 14 jaar over ongeveer 122.000 gereden kilometers en begint mankementen te 
vertonen, te wijten aan de leeftijd van het voertuig.  Een vervanging van het voertuig dringt zich op 
teneinde stijgende herstellingskosten en uitval van het voertuig te vermijden. 
 
De huidige camionette is volledig anoniem en zonder sirene en lichtbalk en  dit zal zo behouden blijven 
voor het nieuwe voertuig. 
 
Volgende vereisten worden gesteld voor de nieuwe camionette :   

 
o Lichte vracht – 3 zitplaatsen vooraan. 
o Bestuurbaar met gewoon rijbewijs C 
o Manuele versnellingsbak 
o Trekhaak 
o Fossiele brandstof – geen elektrische om enerzijds budgettaire redenen (reeds 

prijsherzieningen doorgevoerd in de zomermaanden op de raamcontractprijzen van +/- 15%) 
en anderzijds geen afdoende elektrische camionette in de federale raamcontracten en deze 
van Creat. 

o Het voertuig dient over voldoende PKs / trekkracht te beschikken om een gevulde grote 
aanhangwagen, behendigheidspark, tekstkar enz te kunnen trekken. 

o Houten vloerbescherming in laadbak 
o Sjorrails voor zijwanden 
o Achteruitrijcamera 
o Ingebouwde GPS 

 
Er zijn verder geen opvallende bijzonderheden gewenst noch nodig qua ombouw.  Om deze reden werd 
voor dit voertuig geen voertuigencommissie samengesteld en wordt dit dossier verder uitgewerkt door de 
dienst logistiek (mits de nodige voorlegging van het concrete voorstel vooraf aan de korpsleiding, interne 
preventieadviseur en vakbondsafgevaardigden ter toetsing en advies). 
 
Binnen de federale raamcontracten zijn maar een beperkt aantal geschikte percelen beschikbaar waaruit 
een gemotiveerde keuze zal worden gemaakt.   
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Het dossier zal gegund worden op het Politiecollege van november 2022.  De prijsraming van de anonieme 
camionette inclusief de beperkte nodige opties en toebehoren bedraagt 40.000 € (incl btw). 

 
Deze aankoop zal door het politiecollege gegund worden via federale raamovereenkomst DGS/DSA 2021 
R3 : “Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud van politie en 
anonieme voertuigen in aankoopcentrale”. 
Deze Raamovereenkomst werd afgesloten met meerdere inschrijvers naargelang de verschillende percelen 
met allerhande types voertuigen.  De geldigheid van de raamovereenkomst loopt tot 30 november 2025. 
 
De keuze van de ombouwer betreft de firma Somati Vehicles NV – Industrielaan 17A te 9320 Erembodegem 
(Zuid III).  De prijsraming voor één volledig uitgeruste anonieme camionette (rijbewijs C + 3 zitplaatsen)  
voor de PZ Vlaamse Ardennen (incl toebehoren en beperkte politionele ombouw van het voertuig) 
bedraagt 40.000 € (incl btw). 
 
De nodige kredieten werden voorzien op de buitengewone dienst van de politiebegroting dienstjaar 2022, 
op artikelnummer 330/743-52 (aankoop van auto’s en bestelwagens). 
 
De prijsraming voor een omnium autoverzekering voor één nieuwe camionette bedraagt 2.500 € per jaar 
(incl btw).  De nodige kredieten voor de omnium autoverzekering voor de camionette werden voorzien op 
de gewone dienst van de politiebegroting 2022, op artikelnummer 330/127-08. (verzekering van 
voertuigen). 

 
BESLISSING 
 
Over te gaan tot de aankoop van 1 anonieme camionette (lichte vracht) met drie zitplaatsen ( rijbewijs Cà 
voor de politiezone  Vlaamse Ardennen. 
 
Deze aankoop wordt geraamd op 40.000 EUR incl. BTW.  De nodige kredieten zijn voorzien op de 
buitengewone dienst van de politiebegroting 2022, artikelnummer 330/743-52 (aankoop van auto’s en 
bestelwagens). 
 
 
Deze aankoop door het politiecollege zal gebeuren via Federale raamovereenkomst : DGS/DSA 2021 R3 : 
“Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud van politie en 
anonieme voertuigen in aankoopcentrale”. Deze Raamovereenkomst werd afgesloten met meerdere 
inschrijvers naargelang de verschillende percelen met allerhande types voertuigen. 
 
Als ombouwer wordt de firma Somati Vehicles NV, Industrielaan 17A te 9320 Erembodegem (Zuid III) 
gekozen.  
 
 
Dit raamcontract is geldig tot en met 30/11/2025 en toegankelijk door onze politiezone. 
 
Er zal eveneens overgegaan worden tot het afsluiten van omnium autoverzekering voor één nieuwe 
anonieme camionette waarvan de prijsraming 2.500 € per jaar (incl btw) bedraagt.  De nodige kredieten 
voor de omnium autoverzekering voor de anonieme camionette werden voorzien op de gewone dienst van 
de politiebegroting 2022, op artikelnummer 330/127-08 (verzekering van voertuigen). 
 
De gunning zal pas geagendeerd worden op het politiecollege van november 2022.   
 
 

9. Logistiek : Principebeslissing én gunningsbeslissing : Aankoop van 4 bodycams (uitbreiding 

aankoop 2021 – via raamcontract) 

 

Een bodycam is een draagbare camera die op of aan het lichaam wordt bevestigd en die videobeelden en 
audio kan registreren en opslaan, waarbij de camera gemakkelijk aan de kleding of uitrusting kan 
bevestigd worden.  Het politioneel  cameragebruik is integraal geregeld in de WPA sinds 25 mei 2018. 

Het gebruik van bodycams (in deze context te beschouwen als zichtbare mobiele camera’s) door politie is 
opgenomen in bovenvermelde regelgeving. 
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De politiezone Vlaamse Ardennen is overtuigd van het nut van de bodycam als technisch hulpmiddel in het 
politiewerk.  De verhoopte effecten van het gebruik van bodycams kunnen als volgt samengevat worden : 
ontrading, de-escalatie, ondersteuning van de politionele vaststellingen en verslaggeving (rekenschap 
afleggen) en pedagogische analyse van zowel geweldsincidenten als trainingen (GPI 48). 
 
De aankoop intentie en het gebruik van de bodycams in al zijn facetten werd voorgelegd op het BOC van 
12 maart 2021.  De gemeenteraden van Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem gaven 
reeds principiële toelating voor politioneel cameragebruik, waarbij het gebruik van bodycams deel 
uitmaakt van deze toelating. 
 
De eerste 10 bodycams met toebehoren van het type Edesix VB-400 werden in het late voorjaar van 2021 
aangekocht voor de politiezone Vlaamse Ardennen. 

De aangekochte toestellen beschikken over volgende specificaties: 
o afmetingen: 90 x 75 x 40  mm; 
o snelle toewijzing en registratie via RFID (via badge); 
o gewicht: 244 gram; 
o tot 12 uur opname en tot 48 uur stand-by;  
o opnemen gebeurt in Full HD (1080p); 
o grote knop dubbel indrukken om het filmen te starten en stoppen; 
o ‘marker’-knop om markeringen aan te brengen in je opname zodat je later snel kunt 

‘fast forwarden’ naar een bepaald event; 
o opslagruimte: 64 GB intern geheugen; 
o beeldhoek van 140 graden voor een breder gezichtsveld; 
o de beelden geven ook bij nacht een realistische weergave die overeenstemt met wat 

het menselijk oog kan zien  
o ingebouwde microfoon. 

De praktische bediening van het toestel heeft voorwerp uitgemaakt van een interne opleiding.   
 
Bij de aankoop van de toestellen werd bewust niet gekozen voor infraroodbeelden daar de opnames in 
eerste instantie te beschouwen zijn als een technisch hulpmiddel voor tussenkomend personeel en daarom 
(niet meer en niet minder dan) een realistische weergave dienen te bieden van wat de tussenkomende 
agenten te zien kregen.  Infraroodbeelden bij nacht zijn voor het tussenkomend personeel niet 
waarneembaar. 
 
De aangekochte toestellen beschikken over de functionaliteit waarbij, zodra één van de intervenanten 
begint te filmen, de cams van de collega’s ter plaatse eveneens beginnen op te nemen.  De opnames 
kunnen uiteraard worden gestopt.   
 
Voor de aankoop van de 4 bijkomende bodycams kan nog steeds beroep worden gedaan op een 
raamcontract opgesteld door de lokale politie Antwerpen, eveneens toegankelijk voor de hele 
geïntegreerde politie, waardoor een lokale procedure niet meer nodig is en er geen bestek meer hoeft 
uitgeschreven te worden. Deze kunnen ook nog bijgeplaatst worden in het reeds in 2021 aangekochte 
dockingstation waar plaats is voor 14 bodycams .  Het is immers de bedoeling om nog intensiever dan 
vandaag de bodycams te gebruiken op het terrein.   
 
De prijsraming voor de aankoop van 4 bijkomende bodycams en toebehoren bedraagt 4.500 euro inclusief 
21% BTW.    
 
Dit bedrag werd voorzien binnen de politiebegroting (en -wijziging), dienstjaar 2022 op  begrotingsartikel 
330/744-51. 

 
Overwegende dat de prijsraming voor de bijkomende aankoop van 4 bodycams en toebehoren 4500 euro 
inclusief BTW bedraagt. 
 
Deze aankoop zal gebeuren via raamcontract LPA/2017/295 ‘beveiliging en onthaalwerking’, afgesloten 
met de lokale Politie Antwerpen, Generaal Armstrongweg 1 te 2020 Antwerpen met een geldigheid van 
01/09/2018 tot 31/08/2025. 
 
Het concreet aankoopvoorstel betreft volgende prijzen (exclusief BTW):  

o 4 Bodycams type Edesix VB-440 – 64 Gbyte:   360,70 € / stuk 
o 4 Licenties Software in Bodycams (eenmalig!):   221,68 € / stuk 
o 4 Vaste bevestigingen op Bodycams:    26,30 € / stuk 
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o 4 Software Update verzekeringen vr Bodycams – 36 mnd: 146,98 € / stuk 
o 4 Uitbreiding garantie hardware Bodycams – 24 mnd:  160,00 € / stuk 

De uitbreiding garanties starten na 1 jaar fabrieksgarantie na aankoop. 
 
Volgende prijsopbouw wordt gehanteerd zoals in de offerte concreet weergegeven : 
 

 
 

De leveringstermijn bedraagt  3 à 4 weken en de waarborg op de 4 Bodycams en toebehoren betreft 1 jaar 
fabrieksgarantie.  De totaalprijs voor de 4 extra Bodycams en toebehoren bedraagt 3.662,68 € (excl btw) 
of  4.431,84 € (incl btw). 
 
De nodige kredieten zijn voorzien op de politiebegroting (en -wijziging), dienstjaar 2022, op 
artikelnummer 330/744-51 (exploitatiemateriaal en -uitrusting). 

 
BESLISSING 

 
Over te gaan tot de aankoop van 4 extra bodycams en toebehoren voor de Politiezone Vlaamse Ardennen 
zoals hierboven omschreven. Deze aankoop wordt geplaatst binnen het raamcontract LPA/2017/295 
“beveiliging en onthaalwerking” met de lokale Politie Antwerpen, Generaal Armstrongweg 1 te 2020 
Antwerpen (geldig van 01/09/2018 tot 31/08/2025) bij firma Securitas nv, Sint-Lendriksborre 3 Font Saint-
Landry – 1120 Neder-Over-Heembeek , voor een totaalprijs van 4.431,84 € (incl. 21 % BTW).   

 
Deze aankoop omvat volgende :  

 

 4 Bodycams type Edesix VB-440 – 64 Gbyte:    
 4 Licenties Software in Bodycams (eenmalig!):    
 4 Vaste bevestigingen op Bodycams:     
 4 Software Update verzekeringen vr Bodycams – 36 mnd:  
 4 Uitbreiding garantie hardware Bodycams – 24 mnd:   

 
De nodige kredieten voor de aankoop van 4 bodycams en toebehoren werden voorzien op de buitengewone 
dienst v/d politiebegroting (en -wijziging) dienstjaar 2022, artikelnummer 330/744-51. 
(exploitatiemateriaal en uitrusting) 
 
 

De heer Yurtay vraagt hoe lang een dergelijke batterij meegaat.  De korpschef deelt mee dat een 
bodycam de duur van een shift meegaat.  Met de uitbreiding van het aantal bodycams tot 14 is elke 
interventieshift afgedekt.  
 

10. Personeel : Vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 1 functie van inspecteur verkeer 

hoofdpost Oudenaarde 

 

Binnen de personeelsformatie operationeel kader 2019 werd voorzien dat de verkeerdienst van de 
politiezone Vlaamse Ardennen gecentraliseerd zou worden waarbij bovendien alle agenten van politie bij 
pensionering vervangen worden door inspecteurs van politie welke deel zullen uitmaken van de centrale 
verkeersdienst.  Agent van politie Dhuyvetter Linda in NAVAP gaat op 1 december 2022.   
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Deze functie inspecteur verkeer werd tot op heden nog niet vacant verklaard. 
 
Er is er nood aan versterking van de verkeersdienst teneinde de taken die uitgevoerd werden door de 
agenten van politie in de wijkdiensten uit te voeren zodat de operationaliteit van de politiezone niet in 
het gedrang komt.  Teneinde de continuïteit van de dienst en een goede werking van de politiezone te 
garanderen is  het noodzakelijk de functie van 1 inspecteur verkeer vacant te verklaren.   
 
Daarenboven noopt de nieuwe selectieprocedure om vacantverklaringen niet uit te stellen, gezien de kans 
reëel is dat de functie pas binnen maximum 1 jaar zal worden ingevuld.  Deze functie is voorzien op de 
personeelsbegroting 2022. 
 
De politieraad is  bevoegd om deze betrekking vacant te verklaren en bij de vacature dient te vermelden 
welke selectiemodaliteiten zullen gehanteerd worden. 
 
Als selectiemodaliteit zal beroep worden gedaan op een plaatselijke selectiecommissie met volgende 
samenstelling : 

o Voorzitter : de korpschef of een door hem aangewezen officier; 
o Leden : 

 Een officier van politie – Directie Operaties van de lokale politie aan te wijzen door de 
korpschef 

 Een hoofdinspecteur van politie – teamchef verkeer van een korps van de lokale 
politie aan te wijzen door de korpschef 

 Secretaris : lid van de personeelsdienst 
De functie inspecteur verkeer betreft een gespecialiseerde betrekkingen waaraan een functietoelage is 
gekoppeld bedoeld in artikel XI.III.12 RPPol . 
 
BESLISSING 
 
De volgende betrekking door  toepassing van de mobiliteit vacant te verklaren n.a.v. de mobiliteitscyclus 
2022-05: 
 
- 1 functies van inspecteur van politie – verkeer - hoofdpost Oudenaarde 
 
De functie inspecteur verkeer betreft een 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 in het nieuwe selectiesysteem. 
 
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 verkeer van een korps van de lokale politie aan te wijzen 

door de korpschef 
- Secretaris : lid van de personeelsdienst 
 

11. Algemene jaarvergadering der deelnemers van TMVS dv van 13 december 2022 – goedkeuring 

agenda 

 

De politiezone Vlaamse Ardennen is aangesloten bij TMVS dv.  In de oproepingsbrief voor de buitengewone 
algemene vergadering van TMVS dv op 13 december 2022 werd de agenda meegedeeld.   
 
BESLISSING 
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Goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene vergadering TMVS dv van 13 
december 2022 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten : 

1. Toetreding van deelnemers  
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetredingen 
3. Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023 (cfr. DLB, artikel 432) 
4. Begroting 2023 (cfr. Artikel 432 DLB) 
5. Actualisering presentievergoeding  
6. Statutaire benoemingen  
7. Varia  

 
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger, met name de 
heer Vander Meeren/ de heer Willequet op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met 
betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 13 december 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.  
 
 

VRAGENUURTJE 

 

De heer Lietaer Brecht vraagt wat de openingsuren zijn van de wijkpost Kluisbergen en hoeveel 
personeelsleden hier dagelijks aanwezig zijn.  De korpschef verwijst naar de website van de politiezone, 
waar alle openingsuren voor alle wijkposten te raadplegen zijn, en waar men eveneens op heel 
eenvoudige wijze een afspraak kan maken met de wijkinspecteur. 
 
De heer Yurtay Murat heeft vragen bij toezicht op de verkeerssituatie rondpunt Leupegem 
(Leupegemstraat).  Komende van het rondpunt mag men Diependaele niet inrijden.  Dit gebeurt nog 
steeds en de heer Yurtay vraagt of hier nog geverbaliseerd wordt.  De heer Mas merkt op dat de 
signalisatie op dit punt niet duidelijk is.  De korpschef repliceert dat er twee duidelijke verkeersborden 
aangebracht zijn en dat hierover ruim gecommuniceerd is via de media.  De voorzitter bevestigt dat de 2 
geplaatste verkeersborden heel duidelijk zijn voor het verkeer. 
De heer Yurtay vraagt of er een oplossing kan komen voor deze dagelijkse overtredingen.  De korpschef 
geeft mee dat de genomen maatregel daar zeer nuttig is en de veiligheid bevordert.  80% van de 
chauffeurs die in overtreding gaan, merken het bord wel op, maar negeren het.  Er wordt nog steeds 
geverbaliseerd, en dan vooral tijdens de spits.  De heer Bettens bevestigt dat het merendeel van de 
overtreders de borden niet respecteren.  De voorzitter concludeert dat de controles op dat punt zullen 
blijven gebeuren. 
 
De heer Vandenabeele Luc vraagt of er intenties zijn vanuit Kruisem om tussen de Kruisstraat en 
Oudenaarde een vrachtwagensluis te plaatsen.  Hij vraagt of er hiertoe al plannen zijn.  Het wordt 
inderdaad onderzocht vanuit het ministerie om gewestwegen hiermee uit te rusten.  De site in Kruisem 
betreft een gigantische zone, hetgeen het plaatsen van een vrachtwagensluis tot een moeilijk project 
maakt.  Er heeft een proefproject gedraaid met een mobiele sluis, waarbij men de zone fel verkleind 
heeft, net omwille van het grote aantal geverbaliseerde bewoners.  Het is de wegbeheerder AWV die 
hierover gaat, temeer daar Kruisem heel veel gewestwegen heeft.  De politiezone zal, indien de sluis er 
zou komen, instaan voor de handhaving. 
Burgemeester Verzele merkt op dat dit onderwerp voorgelegd is aan het college van burgemeester en 
schepenen teneinde dit ten gronde te bekijken.  Immers met de komst van een vrachtwagensluis zou een 
oplossing kunnen geboden worden voor het zwaar vervoer dat komt van de E17, maar maakt men 
onrechtstreeks de keuze om de eigen ondernemers te beboeten.  Behoudens de sluis zullen ook nog 
andere alternatieve bekeken worden zoals plaatsen van camera’s,…  Momenteel is er nog geen enkele 
beslissing genomen. 
 

GEHEIME ZITTING 

 

12. Ontslag van een hoofdinspecteur van politie bij de lokale politie Vlaamse Ardennen per 1 

februari  2023, ten gevolge van oppensioenstelling 
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13. Ontslag van een bediende CALOG niveau D bij de lokale politie Vlaamse Ardennen per 1 

januari 2023, ten gevolge van oppensioenstelling 

 
14. Arbeidsongeval – vaststelling van een blijvende arbeidsongeschiktheid – vaststelling van het 

recht op een jaarrente 

 

15. Arbeidsongeval – vaststelling van een blijvende arbeidsongeschiktheid – vaststelling van het 

recht op een jaarrente 

 

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

 

VARIA 

 


