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Notulen politieraad van woensdag 19 juni 2019 om 19.30 uur 

Politiecentrum – Van Steenestraat 10 – 8300 Knokke-Heist 

 

Aanwezig 

Joachim Coens: Voorzitter. 

Piet De Groote: Wnd. Burgemeester van Knokke-Heist. 

Katrien Cauwels, Geert Cherlet, Neil Couhysder, Kelly De Plecker, 

Kris Demeyere, Lut Fockedey, Isabelle Goeminne, Katleen Lanckriet-

Van Steen, Fabienne Pottier, Olivier Van Caeyzeele, Annie Vandenbussche, 

Els Vanneste, Anne Vervarcke-Pattyn, Philippe Vlietinck: Politieraadsleden. 

Steve Desmet: Korpschef. 

Stefan Lanckriet: Secretaris 

Verontschuldigd 
Graaf Leopold Lippens: Voorzitter. 

Christel Bedert, Jos Millecam: Politieraadsleden 

Afwezig:  

 

OPENBARE ZITTING 

1. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Notulen politieraad 24 april 2019 - Goedkeuring 
 

Aan de politieraad worden de notulen van de politieraad van 24 april 2019 voor goedkeuring 

voorgelegd. 

 

Staande huidige vergadering geven deze notulen geen aanleiding tot opmerkingen of bezwaren. 

 

De notulen worden in overeenstemming met artikel 27 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie 

van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP) als goedgekeurd beschouwd en 

ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

2. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Verkoop politiepost Middelburgsesteenweg 19, 8340 Damme - Verdere oriëntering 
 

De politieraad neemt hiervan kennis. 
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3. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Veiligheid - Dienst Politiezorg - Openverklaring van 2 voltijdse 

betrekkingen van inspecteur van politie (interventie) via mobiliteitscyclus 2019-03 

- Samenstelling selectiecommissie 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP), in het bijzonder op de artikelen 56 en 128; 

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder artikel VI.II.15 betreffende de procedurevoorschriften; 

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder de artikels VI.II.21 en VI.II.22 over de wijze van selectie; 

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder de artikels VI.II.61 en VI.II.62 over de samenstelling van de 

selectiecommissie; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit van 13 december 2001 over de vaststelling van de personeelsformatie 

en het effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van het lokaal 

politiekorps van de politiezone Damme/Knokke-Heist en de latere aanvullingen en wijzigingen in de 

politieraad van 10 oktober 2002, 12 juni 2003, 29 oktober 2008, 10 december 2009, 8 december 2011, 14 

juni 2012, 24 juni 2014, 10 december 2014 en 9 februari 2017; 

 

Gelet op de brief van 28 februari 2017 van de gouverneur betreffende de goedkeuring van het 

politieraadsbesluit van 9 februari 2017 wijziging (nr. 8) van de personeelsformatie van het 

operationeel en van het administratief en logistiek personeel van het lokaal politiekorps van de 

politiezone Damme/Knokke-Heist en de toekenning van een klassebepaling aan de niveau A-functies, 

in het kader van het specifiek bijzonder toezicht; 

 

Overwegende dat er 2 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie (interventiepolitie) dienen te 

worden voorzien om te anticiperen op toekomstige uitdagingen en naar aanleiding van de 

pensionering van twee inspecteurs van politie: Stijn RUYSSCHAERT en Fernand VOSSAERT; 

 

Overwegende dat de politieraad de leden van de plaatselijke selectiecommissie voor het basiskader 

van de lokale politie aanwijst; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 
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Artikel 1. 

2 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie bij de Directie Veiligheid – Dienst Politiezorg 

worden open verklaard via mobiliteitscyclus 2019-03. 

 

Art. 2. 

De selectiecommissie bestaat uit: 

 

Voorzitter: 

= De korpschef of de door hem aangewezen officier 

Voorzitter 

Steve DESMET 

Hoofdcommissaris van politie 

Korpschef 

 

Plaatsvervanger 

Nog nader te bepalen 

 

Twee bijzitters 

1. een officier van een korps van de lokale politie 

 

 

 

 

 

2. een personeelslid van het operationeel kader van een 

korps van de lokale politie dat ten minste bekleed is met 

de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking 

en die over de bekwaamheden beschikt die voor de te 

begeven betrekking vereist zijn.  

Bijzitter (1) 

Philippe VANIDERENDONCK 

Commissaris van politie 

Directie Veiligheid 

 

Plaatsvervanger (1) 

Nog nader te bepalen 

Bijzitter (2) 

Bart HUNGENAERT 

Hoofdinspecteur van politie 

Directie Veiligheid 

 

Plaatsvervanger (2) 

Nog nader te bepalen 

 

Secretaris 

- aangewezen door de korpschef. 

Secretaris 

Magali VELTHOF 

Adviseur 

Directie Personeel&Organisatie 

 

Plaatsvervanger 

Medewerker Directie 

Personeel&Organisatie 

 

 

Art. 3 

Indien de mobiliteit 2019-03 geen of onvoldoende kandidaten oplevert, worden deze betrekkingen 

opnieuw in een navolgende mobiliteitsronde openverklaard. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 
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4. - Directie Financiën & Logistiek - Dienst Financieel Beheer: 

Rekening van het dienstjaar 2018 - Vaststelling 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

Gelet op de wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus 

(WGP), in het bijzonder op de artikelen 25/3, 26/1, §2, 27, 34 en 77 tot en met 80; 

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet (NGW), in het bijzonder op artikel 240; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001, houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de lokale politie (ARPC), in het bijzonder op de artikelen 66 tot en met 72; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 21 februari 2019 houdende hervaststelling van de 

stemverhouding in het politiecollege en de politieraad in overeenstemming met de artikelen 24, 25 en 

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

op twee niveaus; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 januari 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 

september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de boekhouding van de Politiezone (ARPC); 

 

Overwegende dat de jaarrekening, de begrotingsrekening (aangevuld met een lijst van de over te 

dragen kredieten en nog te innen rechten), de balans en de resultatenrekening omvat; 

 

Overwegende dat voor de vaststelling van de jaarrekening de vertegenwoordigers van Knokke-Heist 

beschikken over 91/100 van de stemmen; 

 

Overwegende dat voor de vaststelling van de jaarrekening de vertegenwoordigers van Damme 

beschikken over 9/100 van de stemmen; 

 

Gelet op de voorgelegde jaarrekening van de politiezone Damme/Knokke-Heist voor het dienstjaar 

2018; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

Gelet op de vraag van de heer voorzitter aan de aanwezige politieraadsleden om de artikelen aan te 

duiden waarover zij een afzonderlijke stemming wensen het ontkennend antwoord hierop; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1 

De beginbalans per 1 januari 2018 wordt vastgesteld als volgt: 
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 Saldi 

 Debet Credit 

Actief 4.936.477,32 euro  

Passief  4.936.477,32 euro 

 

Art. 2 

De politierekening van het dienstjaar 2018 wordt vastgesteld als volgt: 

 

1. De begrotingsrekening over het dienstjaar 2018 

 

Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst) 19.637.149,56 euro 

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 18.095.417,85 euro 

Begrotingsresultaat (gewone dienst) 1.541.731,71 euro 

Over te dragen vastgestelde uitgaven (gewone dienst) 93.876,79 euro 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst) 1.635.608,50 euro 

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst) 1.637.503,51 euro 

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 974.288,00 euro 

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst) 663.215.51 euro 

Over te dragen vastgestelde uitgaven (buitengewone dienst) 427.942,90 euro 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst) 1.091.158,41 euro 

   

 

2. De balansrekeningen per 31 december 2018 

 

Vaste activa: 2.138.434,64 euro Eigen vermogen: 4.449.242,74 euro 

Vlottende activa: 3.919.821,64 euro Schulden: 1.609.013,54 euro 

Totaal activa: 6.058.256,28 euro Totaal passiva: 6.058.256,28 euro 

 

 

3. De resultatenrekening per 31 december 2018 

 

Exploitatieresultaat:  285.974,84 euro 

Uitzonderlijk resultaat: 55.962,92 euro 

Resultaat van het dienstjaar: 341.937,73 euro 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

5. - Directie Financiën & Logistiek - Financieel beheer: 

Begrotingswijziging nr. 1 van het dienstjaar 2019 - Vaststelling 
 

De politieraad in openbare zitting, 
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Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus (WGP), in het bijzonder op de artikelen 26, 27, 34 en 40;  

 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende het Algemeen Reglement op de 

boekhouding van de lokale Politie (ARPC) en de latere wijzigingen, in het bijzonder op de artikelen 5, 

8, 11, 14 en 41; 

 

Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het 

kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de wet van 7 december 1998; 

 

Gelet op de politiebegroting 2019 zoals vastgesteld in de politieraad van 18 oktober 2018, 

goedgekeurd door gouverneur in het kader van het specifiek bijzonder toezicht op 11 december 2018; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 21 februari 2019 betreffende Legislatuur 2019-2024 – 

Stemverhouding in politiecollege en politieraad – Hervaststelling; 

 

Gelet op het ontwerp van de begrotingswijziging nr. 1 van het dienstjaar 2019 van de politiezone 

Damme/Knokke-Heist;  

 

Gelet op het advies van 28 mei 2019 van de begrotingscommissie van de politiezone Damme/Knokke-

Heist; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

Gelet op de uitdrukkelijke vraag van de voorzitter aan de aanwezige raadsleden of zij vragen dat over 

een of meerdere artikelen afzonderlijk wordt gestemd en het ontkennend antwoord hierop; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

De politieraad stelt de begrotingswijziging nr. 1 van het dienstjaar 2019 vast. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

6. - Directie Financiën & Logistiek - Dienst Financieel Beheer: 

Proces-verbaal van het driemaandelijks onderzoek van de kas van de bijzondere 

rekenplichtige - 4de kwartaal van het dienstjaar 2018 - Kennisname 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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

gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder op artikel 34; 

 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder op artikel 131, §1; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de lokale politie (ARPC), in het bijzonder op artikel 74; 

 

Gelet op het proces-verbaal van 31 december 2018 van het onderzoek van de kastoestand op 31 

december 2018; 

 

NEEMT AKTE: 

Enig artikel. 

Van het proces-verbaal van 31 december 2018 van het onderzoek van de kastoestand van 31 december 

2018, waaruit een verantwoord vermogen van drie miljoen tweehonderd tweeënvijftig duizend 

achtenzeventig euro en tweeënveertig eurocent (3.252.078,42 euro) blijkt. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

7. - Directie Financiën & Logistiek - Dienst Financieel Beheer: 

Proces-verbaal van het driemaandelijks onderzoek van de kas van de bijzondere 

rekenplichtige - 1ste kwartaal van het dienstjaar 2019 - Kennisname 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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

gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder op artikel 34; 

 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder op artikel 131, §1; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de lokale politie (ARPC), in het bijzonder op artikel 74; 

 

Gelet op het proces-verbaal van 31 maart 2019 van het onderzoek van de kastoestand op 31 maart 

2019; 

 

NEEMT AKTE: 

Enig artikel. 

Van het proces-verbaal van 31 maart 2019 van het onderzoek van de kastoestand van 31 maart 2019, 

waaruit een verantwoord vermogen van twee miljoen achthonderdachtenvijftig en drieëntachtig euro 

en vijfenvijftig eurocent (2.858.083,55 euro) blijkt. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

8. - Directie Financiën & Logistiek - Dienst Logistiek Beheer: 

Overheidsopdrachten - Operationele leasing van 3 politievoertuigen voor een 

periode van 5 jaar - Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling  
 

De politieraad in openbare zitting, 
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Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33; 

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 de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de 

goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet); 

 

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

de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 

 

Gelet op het besluit van het politiecollege van 5 juni 2019 betreffende de principiële goedkeuring van 

de opdracht “Operationele leasing van 3 (politie)voertuigen voor de politiezone Damme/Knokke-

Heist voor een periode van 5 jaar.” tegen een initieel geraamd bedrag van € 134.710,74 excl. btw of 

€ 163.000,00 incl. 21% btw; 

 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2019/16 werd opgesteld door de 

dienst logistiek beheer; 

 

Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

* Perceel 1 (Operationele leasing van 1 voertuig voor de wachtofficier.), raming: € 66.115,70 excl. btw 

of € 80.000,00 incl. 21% btw; 

* Perceel 2 (Operationele leasing van 2 voertuigen voor de directie mobiliteit.), raming: € 68.595,04 

excl. btw of € 83.000,00 incl. 21% btw; 

 

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 134.710,74 excl. btw of 

€ 163.000,00 incl. 21% btw; 

 

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

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

 

Overwegende dat 19 juli 2019 om 10.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen van 

de offertes; 

 

De uitgave voor deze opdracht zal worden voorzien in het budget van 2020 en de daarop volgende 

jaren, op artikel 330/127-12 van de gewone dienst; 

 

BESLUIT: 
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Artikel 1. 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/16 en de raming voor de opdracht 

“Operationele leasing van 3 (politie)voertuigen voor de politiezone Damme/Knokke-Heist voor een 

periode van 5 jaar.”, opgesteld door de dienst logistiek beheer. De lastvoorwaarden worden 

vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 134.710,74 excl. btw of € 163.000,00 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3. 

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking: 

- CIACFLEET bvba, BRUSSELSESTEENWEG 506 te 9050 Ledeberg; 

- J & T AUTOLEASE NV, Noordersingel  19 te 2140 Antwerpen (Borgerhout); 

- BELFIUS AUTO LEASE NV, Rogierplein 11 te 1210 Sint-Joost-ten-Noode; 

- D'Ieteren Lease NV/SA, Leuvensesteenweg 679 te 3071 Erps-Kwerps. 

 

Artikel 4. 

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 19 juli 2019 om 10.00 uur. 

 

Artikel 5. 

De uitgave voor deze opdracht zal worden voorzien in het budget van 2020 en de daarop volgende 

jaren, op artikel 330/127-12 van de gewone dienst. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

9. - Directie Financiën & Logistiek - Dienst Logistiek Beheer: 

Overheidsopdrachten - Aankoop van een livescan met onderhoudscontract - 

Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling en gunning 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33; 

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 de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° d) ii) (de 

opdracht kan slechts door één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om redenen van: 

mededinging ontbreekt om technische redenen), en inzonderheid artikels 2, 6° en 47 §2 die de 

aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren 

wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale en artikel 43; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het besluit van het politiecollege van 5 juni 2019 betreffende de principiële goedkeuring van 

de opdracht “Aankoop van een livescan met onderhoudscontract via afname van federale 

raamovereenkomst 2017 R3 157” tegen een initieel geraamd bedrag van € 97.935,84 incl. btw; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 80.938,71 excl. btw of 

€ 97.935,84 incl. 21% btw, opgesplitst in aankoop livescan, opleiding en onderhoud voor de komende 

10 jaar; 

 

Overwegende dat de opdracht wordt gegund via afname van de raamovereenkomst 2017 R3 157 van 

de federale politie; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voor de aankoop van de livescan voorzien is in het 

budget van 2019, op artikel 33004/744-51 van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt 

met subsidies; 

 

Overwegende dat de uitgave van deze opdracht voor de opleiding horende bij de livescan bij de 

budgetwijziging zal worden voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/123-17 van de gewone 

dienst; 

 

Overwegende dat de uitgave van deze opdracht voor het onderhoud van de livescan voor het 1ste jaar 

deels is voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/123-13 van de gewone dienst en ook de 

daaropvolgende jaren zal worden voorzien in het budget; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Goedkeuring wordt verleend aan de voorwaarden en wijze van gunnen en gunning van de opdracht 

“Aankoop van een livescan met onderhoudscontract via afname van federale raamovereenkomst 2017 

R3 157”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek opgesteld door de 

Federale Politie en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten 

De raming bedraagt € 80.938,71 excl. btw of € 97.935,84 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van afname van de raamovereenkomst van de 

federale politie. 
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Artikel 3. 

Bovengenoemde opdracht gebeurt via afname van een raamovereenkomst van de federale politie, bij 

de firma Sopra Steria Benelux, 15-23 Avenue Arnaud Fraiteurlaan te 1050 Brussel, tegen het 

nagerekende bedrag van € 80.938,71 excl. btw of € 97.935,84 incl. 21% btw. 

 

Artikel 4. 

De uitgave voor deze opdracht wordt als volgt voorzien: 

- Voor de aankoop van de livescan in het budget van 2019, op artikel 33004/744-51 van de 

buitengewone dienst 

- Voor de opleiding horende bij de livescan zal bij de eerstvolgende budgetwijziging krediet 

worden voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/123-17 van de gewone dienst 

- Voor het onderhoud van de livescan voor het 1ste jaar deels in het budget van 2019, alsook de 

daaropvolgende jaren, op artikel 330/123-13 van de gewone dienst. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

10. - Directie Financiën & Logistiek - Dienst Logistiek Beheer: 

Overheidsopdrachten - Aankoop van nieuwe signalisatiejassen voor de 

operationele korpsleden van de politiezone Damme/Knokke-Heist die voldoen 

aan de norm ‘EN ISO 20471 KLASSE 3’- Voorwaarden en wijze van gunnen - 

Vaststelling 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33; 

 

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 de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de 

goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet); 

 

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

de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 

 

Gelet op het besluit van het politiecollege van 5 juni 2019 betreffende de principiële goedkeuring van 

de opdracht “Aankoop van nieuwe signalisatiejassen voor de operationele korpsleden van de 

politiezone Damme/Knokke-Heist die voldoen aan de norm ‘EN ISO 20471 KLASSE 3’” tegen een 

initieel geraamd bedrag van € 57.000,00 incl. btw; 
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Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2019/10 werd opgesteld door de 

dienst logistiek beheer; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 47.107,44 excl. btw of 

€ 57.000,00 incl. 21% btw; 

 

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

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

 

Overwegende dat 19 juli 2019 om 10.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen van 

de offertes; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019 op artikel 

330/124-05 van de gewone dienst; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/10 en de raming voor de opdracht “Aankoop 

van nieuwe signalisatiejassen voor de operationele korpsleden van de politiezone Damme/Knokke-

Heist die voldoen aan de norm ‘EN ISO 20471 KLASSE 3’”, opgesteld door de dienst logistiek beheer. 

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 47.107,44 excl. btw of 

€ 57.000,00 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3. 

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking: 

- Sioen nv, Fabriekstraat 23 te 8850 Ardooie; 

- VAN UFFELEN BVBA, Basseliersstraat 57 te 2100 Deurne(Antw); 

- Jomex NV, Ferrerlaan 76 te 9000 Gent. 

 

Artikel 4. 

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 19 juli 2019 om 10.00 uur. 

 

Artikel 5. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019 op artikel 330/124-05 van de 

gewone dienst. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 
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11. - Directie Financiën & Logistiek - Dienst Logistiek Beheer: 

Overheidsopdrachten - Huur van een track & trace systeem en personal trackers 

met lokalisatie via webapplicatie en module voor het sturen van primaire en 

secundaire (optioneel) opdrachten - Voorwaarden en wijze van gunnen - 

Vaststelling 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33; 

 

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 de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de 

goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet); 

 

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

de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 

 

Gelet op het besluit van het politiecollege van 5 juni 2019 betreffende de principiële goedkeuring van 

de opdracht “Huur van een track & trace systeem en personal trackers met lokalisatie via 

webapplicatie en module voor het sturen van primaire en secundaire (optioneel) opdrachten” tegen 

een initieel geraamd bedrag van € 107.941,68 incl. btw; 

 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2019/18 werd opgesteld door de 

dienst logistiek beheer; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 89.208,00 excl. btw of 

€ 107.941,68 incl. 21% btw; 

 

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

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

 

Overwegende dat 19 juli 2019 om 11.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen van 

de offertes; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019, op artikel 

330/123-13 van de gewone dienst; 
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BESLUIT: 

Artikel 1. 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/18 en de raming voor de opdracht “Huur 

van een track & trace systeem en personal trackers met lokalisatie via webapplicatie en module voor 

het sturen van primaire en secundaire (optioneel) opdrachten”, opgesteld door de dienst logistiek 

beheer. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 

de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 89.208,00 excl. btw 

of € 107.941,68 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3. 

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking: 

- Fleet Complete, Xavier de Cocklaan 66/7 te 9830 Sint-Martens-Latem; 

- Rauwers Controle nv, Navezstraat 78-86 te 1000 Brussel; 

- RAM MOBILE DATA(BELGIUM) NV, Woluwelaan 148-150 te 1831 Diegem. 

 

Artikel 4. 

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 19 juli 2019 om 11.00 uur. 

 

Artikel 5. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/123-13 van de 

gewone dienst en zal de daaropvolgende jaren worden voorzien. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

12. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Eedafleggingen 
 

Inspecteur van politie Stephanie VAN DER ELSTRAETEN en hoofdinspecteur van politie Bjorn 

LEGEIN werden uitgenodigd om in handen van de voorzitter van het politiecollege de wettelijk 

voorgeschreven eed af te leggen. 

 

Vooraleer over te gaan tot de eedaflegging stelt de korpschef hen kort voor.  

 

Na de eedaflegging worden zij door de politieraadsleden en het aanwezige publiek onthaald met een 

warm applaus. 
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GEHEIME ZITTING 

13. - Directie Personeel & Organisatie - Directie Personeel: 

Politiecollegebesluit van 05 juni 2019 betreffende ontbinding 

arbeidsovereenkomst - ontslag contractueel bediende  - Kennisname 
 

14. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Gebiedsgebonden Politie - Dienst Wijkteam - Team Damme - 

Pensionering van 1 eerste inspecteur van politie met ingang van 1 januari 2020 
 

15. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Operationeel kader - Arbeidsongeval van 22 november 2016 - Blijvende 

arbeidsongeschiktheid - Toekenning rente 
 

 

 

De vergadering wordt gesloten om 20.05 uur 

 

 

Secretaris, Voorzitter, 

 


