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Gerechtelijk arrondissement 

BRUGGE 

 

Politiezone 
BLANKENBERGE-ZUIENKERKE 

- 5445 - 

PROCES-VERBAAL POLITIERAAD 
van 15 maart 2022 

 

 

Aanwezig: Tom Adam, Jill Broos, Sandy Buysschaert, Patrick M.M. De Meulenaere, 
Daphné Dumery, Alain De Vlieghe, Eddy Goethals, Kathleen Haegeman, 
Christine Jonckheere, Philip Konings, Dennis Monte, Michèle Pauwels, 
Jeannine Puype, Norbert Wallaert, politieraadsleden;  
Dirk Plompen, bijzonder rekenplichtige 
Wouter Lapeirre, secretaris 

Verontschuldigd: Björn Prasse, voorzitter; 
Hans Quaghebeur, korpschef afwezig voor 6,7 
Tom Adam, politieraadslid afwezig voor 1; 
Dennis Monte, politieraadslid afwezig voor 1, 2, 3, 4, 5 
Anneke Crevits, Sandra Storme, politieraadsleden  

  

De heer De Vlieghe A., burgemeester Zuienkerke, opent de vergadering om 18:02 uur. 

 

OPENBARE ZITTING 

1 Mededelingen van de voorzitter. 

De heer De Vlieghe Alain deelt mee dat dhr. Prasse Björn, voorzitter en mevrouw Storme Sandra zich 
laten verontschuldigen. Anderzijds heeft mevrouw Crevits Anneke via een schrijven aan de voorzitter 
van de politieraad laten weten ontslag te nemen als politieraadslid. 

2  Personeel. Uitreiking eretekens. 

Aan diverse personeelsleden (actief en gepensioneerd) wordt een ereteken uitgereikt.

3 Personeel. Voorstelling nieuwe collega’s. 

Drie nieuwe inspecteurs –interventie stellen zich voor aan de leden van de politieraad.

4 Proces-verbaal politieraad dd. 15 februari 2022. Goedkeuring. Stemming. 

Het proces-verbaal van 15 februari 2022 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

5 Aankoop. Twee combi’s. Goedkeuring. Stemming. 

DE POLITIERAAD: 

Gelet op de Richtlijn 2014/24/EU van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten klassieke sectoren; 

Gelet op de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen; 
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Gelet op 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 en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren; 

Gelet op de Wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politiedienst, in bijzonder artikelen 
33 en 34; 

Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex 
over het welzijn op het werk; 

Gelet op het raamcontract voertuigen van de federale politie, gekend onder nummer 2021 R3 
026, Perceel 53 “Combi (mobiel bureau) – Diesel” waarbij aan de lokale politiezones de 
mogelijkheid wordt geboden om in te stappen in dit raamcontract, waardoor aan de bepalingen 
inzake de wet op de overheidsopdrachten wordt voldaan; 

Gelet op het bovenvermelde raamcontract waarbij de politiezone een Mercedes Vito Combi 
diesel kan aankopen bij Mercedes-Benz Belgium, Tollaan 68 in 1200 Brussel, zonder de 
ombouw naar de behoeften van de politie, voor een totaalbedrag van 30.435,13 euro, BTW 
inbegrepen; 

Gelet op het feit dat hetzelfde raamcontract de mogelijkheid biedt een onderhouds- en 
reparatiecontract af te sluiten voor het voertuig, als de politie uitrusting, gedurende de periode 
van 10 jaar of 100.000 km; 

Overwegende dat dat er 2 combi’s in 2022 aan vervanging toe zijn; 

Overwegende dat op de buitengewone begroting 2022 onder artikel 33001/743-52 er voldoende 
krediet is voorzien voor de aankoop van 2 combi’s; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Met eenparigheid van stemmen 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

De politieraad keurt de aankoop van 2 combi’s (Mercedes Vito Combi L53D1 Type1 diesel) voor 

een totaalbedrag van 60.870,26 euro, BTW inbegrepen goed. 

Artikel 2:  

De politieraad keurt het afsluiten van een onderhouds- en reparatiecontract voor de twee 

voertuigen, als de politie uitrusting, gedurende de periode van 10 jaar of 100.000 km voor een 

totaalbedrag van 11.367,7 euro, BTW inbegrepen goed. 

Artikel 3:  

Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan:  

- De Heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Federale Dienst Politionele 
Veiligheid FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge. 

- FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheids-Preventiebeleid, Handelsstraat 96, 
1040 Brussel. 
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GEHEIME ZITTING 

6 Personeel. Mandaat Korpschef. Kennisname evaluatieverslag. Verzoek aan 
Politiecollege om advies over verlenging mandaat. Goedkeuring. Stemming. 

7 Personeel. Mandaat Korpschef. Gemotiveerd advies over verlenging mandaat. 
Goedkeuring. Stemming. 

8 Personeel. Oppensioenstelling hoofdinspecteur. Goedkeuring. Stemming. 
9 Personeel. Geldelijke anciënniteit CALog B. Goedkeuring. Stemming. 
10 Personeel. Geldelijke anciënniteit CALog C.Goedkeuring. Stemming. 

OPENBARE ZITTING 

11 Verscheidene 

Mevrouw D. Dumery: 

Op de politieraad van 15 februari 2022 werd het bestek UTV voor strandpatrouilles goedgekeurd. 
Tijdens de zitting werd gewezen dat er foute verwijzingen in het bestek stonden. Graag had ik een 
stand van zaken vernomen. Kan het voertuig tijdig besteld worden? 

De heer korpschef H. Quaghebeur: 

De gegeven opmerking tijdens de vorige zitting van de politieraad was terecht en de foute 
verwijzingen werden uit het bestek gehaald zoals afgesproken. Gezien het enkel het aanpassen van 
de verwijzing naar stad Blankenberge betrof in plaats van de politiezone Blankenberge/Zuienkerke, 
was de politieraad van 15 februari 2022 komt het bestek hier niet meer aan bod. De 
aankoopprocedure is lopende. 

 

 

Gezien en goedgekeurd in zitting van dinsdag 26 april 2022. 

 

 

 


