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Notulen politieraad van woensdag 21 oktober 2020 om 19.30 uur 

Digitale vergadering vanuit het Politiecentrum 

 

Aanwezig 

Graaf Leopold Lippens: Voorzitter. 

Joachim Coens: Burgemeester van Damme. 

Christel Bedert, Katrien Cauwels, Geert Cherlet, Neil Couhysder, 

Piet De Groote, Kelly De Plecker, Kris Demeyere, Lut Fockedey, 

Isabelle Goeminne, Katleen Lanckriet-Van Steen, Jos Millecam, 

Fabienne Pottier, Olivier Van Caeyzeele, Annie Vandenbussche, Els Vanneste, 

Anne Vervarcke-Pattyn, Philippe Vlietinck: Politieraadsleden. 

Steve Desmet: Korpschef. 

Stefan Lanckriet: Secretaris 

Verontschuldigd  

Afwezig: 

Lut Fockedey: Politieraadslid afwezig voor agendapunt 1, 2, 3. 

Anne Vervarcke-Pattyn: Politieraadslid afwezig voor agendapunt 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

BESLOTEN ZITTING (punten die onder normale omstandigheden openbaar zouden worden 

geagendeerd) 

1. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Notulen politieraad 24 juni 2020 - Goedkeuring 
 

Aan de politieraad worden de notulen van de politieraad van 24 juni 2020 voor goedkeuring 

voorgelegd. 

 

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

 

De notulen worden in overeenstemming met artikel 27/1 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 ex-politiepost Oosthoek - Notariële akte 
 

De politieraad keurde in vergadering van 18 december 2019 de onderhandse verkoop (in het kader 

van algemeen nut) van de ex-politiepost Oosthoek, Rijkswachtlaan 42, 8300 Knokke-Heist aan het 

Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist (AGSO Knokke-Heist) tegen het bedrag 

van 1.275.000 euro, goed. 
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Na een klein uitstel door de coronacrisis, werd de notariële akte op 1 juli 2020 ondertekend.  

De betaling van het bedrag van 1.275.000 euro door notaris Thomas DUSSELIER aan de politiezone 

Damme/Knokke-Heist is gebeurd. Hiermee is de ex-politiepost verkocht aan AGSO Knokke-Heist. 

In het najaar van 2020 zal de politiezone Damme/Knokke-Heist de gefinaliseerde akte van de notaris 

ontvangen. 

 

Deze uitzonderlijke ontvangst van 1.275.000 euro zal vanaf 2021 voor de komende vijf jaren als 

compensatie gebruikt worden voor het wegvallen van de jaarlijkse investeringssubsidie van beide 

gemeenten ten bedrage van 250.000 euro. 

 

De politieraad neemt hiervan akte. 

 

3. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Gezamenlijke verkoop gebouwen Middelburgsesteenweg 19 en 19 A-D, 8340 

Damme - Aanvulling verkoopsvoorwaarden - Goedkeuring 
 

De politieraad in besloten zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 

 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP), in het bijzonder op artikel 33; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit van 8 oktober 2015 betreffende Kabinet van de korpschef – Verkoop 

politiepost Moerkerke (Damme-Noord) gelegen Middelburgsesteenweg 19, 8340 Damme – Principiële 

goedkeuring; 

 

Overwegende dat noch de openbare verkoop via een notaris, noch de onlineverkoop via FED-net tot 

een verkoop van de ex-politiepost gelegen Middelburgsesteenweg 19, 8340 Damme (Moerkerke) heeft 

geleid, waardoor nu wordt overgestapt naar een gezamenlijke verkoop met de Regie der Gebouwen – 

Vlaanderen Regio West – Ketelvest 26/201 – 9000 Gent; 

 

Gelet op het politiecollegebesluit van 22 augustus 2019 betreffende Kabinet van de korpschef – 

Gezamenlijke verkoop gebouwen Middelburgsesteenweg 19 en 19 A-D door de politiezone Damme/Knokke-Heist 

en de Regie der Gebouwen – Schattingsverslag ‘Stadim’ – Principieel akkoord bij hoogdringendheid; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit van 23 oktober 2019 waarbij het hierboven vermelde 

politiecollegebesluit van 22 augustus 2019 wordt bekrachtigd; 

 

Overwegende dat de politieraad in vergadering van 23 oktober 2019 bijgevolg akkoord ging met de 

gezamenlijke verkoop met de Regie der Gebouwen van de onroerende goederen gelegen 

Middelburgsesteenweg 19, 8340 Damme (eigendom van de politiezone) en Middelburgsesteenweg 19, 

8340 (eigendom Belgische Staat); 
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Overwegende dat de raming van de verkoopopbrengst werd bepaald op 909.000 euro met een 

verdeelsleutel van 29 % (= 265.000 euro) voor de politiezone Damme/Knokke-Heist en 71% (= 644.000 

euro) voor de Belgische Staat; 

 

Overwegende dat op 17 september 2020 een digitaal overleg heeft plaatsgevonden tussen de 

politiezone Damme/Knokke-Heist en de Regie der Gebouwen voor het vaststellen van de verdere 

modaliteiten voor de gezamenlijke verkoop van de gebouwen Middelburgsesteenweg 19 en 19A-D, 

8340 Damme; 

 

Overwegende dat nog enkele modaliteiten voor deze verkoop door de politieraad moeten worden 

vastgesteld; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1. 

Indien de schattingsprijs (=instelprijs) van 265.000 euro voor het eigendom van de politiezone 

Damme/Knokke-Heist niet wordt behaald, kunnen de gevolmachtigde ambtenaren beslissen om de 

verkoop toe te wijzen met een maximum afwijkingspercentage in min van 10% op de schattingsprijs. 

 

Art. 2. 

De voorzitter van het politiecollege Graaf Leopold LIPPENS en de secretaris van de politieraad, Stefan 

LANCKRIET, zijn bevoegd voor de ondertekening van de documenten n.a.v. de verkoop. 

 

Bij afwezigheid of verhindering van de burgemeester van Knokke-Heist, Graaf Leopold LIPPENS, 

wordt de burgemeester van Damme, Joachim COENS, en bij diens afwezigheid of verhindering de 

waarnemend burgemeester van Knokke-Heist aangesteld als gevolmachtigde ambtenaar. 

 

Bij afwezigheid of verhindering van de secretaris van de politieraad, Stefan LANCKRIET, wordt 

consulent Martine HAZEBROUCK of, indien nodig, een ambtenaar ad hoc aangeduid door het 

politiecollege, gemachtigd om de documenten te ondertekenen n.a.v. de verkoop. 

 

Art. 3. 

Het politiecollege wordt gelast met de verdere uitvoering van dit dossier. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

4. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Begroting van het dienstjaar 2020 - Goedkeuring door de gouverneur in het kader 

van het specifiek bijzonder toezicht - Aktename 
 

De begroting voor het dienstjaar 2020 van de lokale politie Damme/Knokke-Heist werd in de 

politieraad van 23 oktober 2019 vastgesteld. 
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Wegens een interne reden bij de diensten van de gouverneur heeft de politiezone Damme/Knokke-

Heist de goedkeuring van de begroting 2020 niet ontvangen van de gouverneur. 

De goedkeuringstermijn van 45 dagen door de gouverneur werd hiermee overschreden waardoor bij 

ontstentenis van de goedkeuring de beslissing van de politieraad van 23 oktober 2019 is goedgekeurd. 

 

Bij mail van 28 september 2020 bezorgt de gouverneur alsnog een voor eensluidend verklaard 

afschrift van zijn besluit van 12 december 2019 waarbij voormelde politiebegroting en de daarin 

vermelde gemeentelijke dotaties in het kader van het specifiek bijzonder toezicht wordt goedgekeurd. 

 

De politieraad neemt hiervan akte. 

 

5. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Interzonaal samenwerkingsprotocol Focus - Goedkeuring 
 

De politieraad in besloten zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 

 

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

gestructureerd op twee niveaus; 

 

Gelet op de wet op het politieambt, inz. art 7/1, dat in het bijzonder het gezamenlijk optreden van 

verschillende korpsen van lokale politie definieert; 

 

Gelet op de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, inz. artikel 31, dat een “niet-

geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking” voorziet voor onderstaand samenwerkingsmodel 

zonder dat er voor deze samenwerking een marktprocedure moet worden opgezet; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 27 van 4 november 2002 inzake de intensifiëring en 

bevordering van de interzonale samenwerking; 

 

Gelet op het Basisconvenant FOCUS@GPI van 16 december 2017 tussen de politiezone Antwerpen en 

de federale politie, met het akkoord van het Coördinatiecomité van de geïntegreerde politie (CCGPI), 

ondertekend op 19 december 2017; 

 

Gelet op het Financieel protocol PZ Antwerpen – DGR/DRI voor het programma Focus, ondertekend 

op 8 december 2018; 

 

Gelet op het ontwerp van Interzonaal samenwerkingsprotocol Focus; 

 

Overwegende dat FOCUS uitgroeit tot een breed inzetbaar operationeel platform voor de 

geïntegreerde politie door het realiseren van projecten die in aanmerking komen volgens de missie 

van de samenwerking; 
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Overwegende dat in uitvoering van artikel 3 van het Basisconvenant en artikel 3.3.4 van het Financieel 

Protocol politiezones hun wensen voor lokale projecten of maatwerk gerealiseerd kunnen zien in het 

Focus platform; 

 

Overwegende dat de politiezones om deze reden, op de wijze en onder de voorwaarden zoals bepaald 

in het Samenwerkingsprotocol, zullen samenwerken om eigen projecten op te starten ten einde 

specifieke noden in te vullen; 

 

Overwegende dat de afspraken vastgelegd in het Basisconvenant en het Financieel Protocol die 

betrekking hebben op deze projecten mee deel uitmaken van huidig Samenwerkingsprotocol; 

 

Overwegende dat de politieraad bij de eerste deelname van een politiezone aan een Project of 

ingebruikname van een opgeleverde Softwarecomponent, eerst huidig Samenwerkingsprotocol moet 

goedkeuren samen met het Basisconvenant en het Financieel protocol; 

 

Overwegende dat de politiezones ervoor moeten zorgen dat de nodige budgetten worden vrijgemaakt 

zodat het maatwerk dat vereist is in het Project, kan worden gerealiseerd; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deelname aan FOCUS-projecten of gebruik van FOCUS-producten 

door de politiezone Damme/Knokke-Heist telkens op de politiebegroting zal worden voorzien; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel. 

De politieraad keurt de volgende documenten van FOCUS@GPI goed: 

- het Interzonaal samenwerkingsprotocol FOCUS; 

- het Basisconvenant FOCUS@GPI van 16 december 2017 tussen de politiezone Antwerpen en 

de federale politie, met het akkoord van het Coördinatiecomité van de geïntegreerde politie 

(CCGPI), ondertekend op 19 december 2017; 

- het Financieel protocol PZ Antwerpen – DGR/DRI voor het programma Focus, ondertekend 

op 8 december 2018. 
 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

6. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Veiligheid - Dienst Politiezorg - Team Interventiepolitie - 

Openverklaring van 4 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie 

(interventie) via aspirantenmobiliteit 2020-A2 - Samenstelling selectiecommissie 
 

De politieraad in besloten zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 
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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 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, 9 februari 2017 en 18 december 2019; 

 

Gelet op de brief van 14 januari 2020 van de gouverneur betreffende de goedkeuring van het 

politieraadsbesluit van 18 december 2019 wijziging (nr. 9) 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; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding 

van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten – inzameling van de behoeften 

2020-A2 (DRP-DPP-2020/10363); 

 

Overwegende dat de politiezone Damme/Knokke-Heist de voorbije mobiliteitscycli geen of te weinig 

(geschikte) kandidaten vond voor het invullen van de vacatures voor het basiskader (inspecteur van 

politie – interventie); 

 

Overwegende dat de lokale politiezones de kans krijgen om deze vacatures alsnog snel in te vullen via 

de aspiranten-mobiliteit 2020-A2; 

 

Overwegende dat deze aspirantenmobiliteit wordt voorgelegd op 11 september 2020  aan de aspirant-

inspecteurs van politie die hun opleiding begonnen zijn op 01 maart, april, mei of juni 2020; 

 

Overwegende dat de politiezone Damme/Knokke-Heist 7 vacatures had openverklaard in 

aspirantenmobiliteit 2020-A1 (politieraadsbesluit 26 februari 2020) waarvan er maar 5 werden 

ingevuld en waardoor deze 2 resterende plaatsen automatisch opnieuw worden openverklaard in 

aspirantenmobiliteit 2020-A2; 
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Overwegende dat dit voor de lokale politiezone Damme/Knokke-Heist om 4 plaatsen inspecteur van 

politie (interventie), die niet via de klassieke mobiliteitscyclus (2020-02 & 2020-03) werden ingevuld, 

gaat; 

 

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

van de lokale politie aanwijst; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

4 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie (interventie) bij de Directie Veiligheid – Dienst 

Politiezorg – Team Interventiepolitie) worden open verklaard via mobiliteitscyclus 2020-A2.  

 

In totaal zijn er, met de resterende 2 plaatsen vanuit aspirantenmobiliteit 2020-A1, 6 vacante plaatsen 

inspecteur van politie (interventie) bij de Directie Veiligheid – Dienst Politiezorg – Team 

Interventiepolitie om open te zetten in aspirantenmobiliteit 2020-A2. 

 

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 VANDIERENDONCK 

Commissaris van politie 

Directie Veiligheid  

 

Plaatsvervanger (1) 

Nog nader te bepalen 

Bijzitter (2) 

Carolien TUYPENS 

Commissaris van politie 

Directie Veiligheid  

 

Plaatsvervanger (2) 

Bart HUNGENAERT 

Hoofdinspecteur van politie 

Directie Veiligheid 
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Secretaris 

- aangewezen door de korpschef. 

Secretaris 

Magali VELTHOF 

Adviseur 

Directie Personeel & Organisatie 

 

Plaatsvervanger 

Medewerker Directie Personeel & 

Organisatie 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

7. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Gebiedsgebondenpolitie - Dienst Wijkteam - Openverklaring van 2 

voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie (wijk) via mobiliteitscyclus 

2020-A2 - Samenstelling selectiecommissie 
 

De politieraad in besloten zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 

 

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, 9 februari 2017 en 18 december 2019; 

 

Gelet op de brief van 14 januari 2020 van de gouverneur betreffende de goedkeuring van het 

politieraadsbesluit van 18 december 2019 wijziging (nr. 9) 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; 
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Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding 

van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten – inzameling van de behoeften 

2020-A2 (DRP-DPP-2020/10363); 

 

Overwegende dat de politiezone Damme/Knokke-Heist de voorbije mobiliteitscycli geen of te weinig 

(geschikte) kandidaten vond voor het invullen van de vacatures voor het basiskader (inspecteur van 

politie – wijk); 

 

Overwegende dat de lokale politiezones de kans krijgen om deze vacatures alsnog snel in te vullen via 

de aspiranten-mobiliteit 2020-A2; 

 

Overwegende dat deze aspirantenmobiliteit wordt voorgelegd op 11 september 2020  aan de aspirant-

inspecteurs van politie die hun opleiding begonnen zijn op 01 maart, april, mei of juni 2020; 

 

Overwegende dat de politiezone Damme/Knokke-Heist 3 vacatures had openverklaard in 

aspirantenmobiliteit 2020-A1 (politieraadsbesluit 26 februari 2020) waarvan er maar 1 werd ingevuld 

en waardoor deze 2 resterende plaatsen automatisch opnieuw worden openverklaard in 

aspirantenmobiliteit 2020-A2; 

 

Overwegende dat de lokale politiezone Damme/Knokke-Heist 2 plaatsen inspecteur van politie (wijk), 

die niet via de klassieke mobiliteitscyclus (2020-03) werden ingevuld, wenst op te verklaren in de 

aspirantenmobiliteit; 

 

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

van de lokale politie aanwijst; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1. 

2 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie (wijk) bij de Directie Gebiedsgebondenpolitie – 

Dienst Wijkteam worden open verklaard via mobiliteitscyclus 2020-A2. 

 

In totaal zijn er, met de resterende plaats vanuit aspirantenmobiliteit 2020-A1, 3 vacante plaatsen 

inspecteur van politie (wijk) bij de Directie Gebiedsgebondenpolitie – Dienst Wijkteam om open te 

zetten in aspirantenmobiliteit 2020-A2. 
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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 

 een officier van een korps van de lokale politie 

 

 

 

 

 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) 

Frederic NEIRYNCK 

Commissaris van politie 

Directie Gebiedsgebondenpolitie 

Plaatsvervanger (1) 

Nog nader te bepalen 

 

 

Bijzitter (2) 

Nog nader te bepalen 

Plaatsvervanger (2) 

Nog nader te bepalen 

 

Secretaris - aangewezen door de korpschef Secretaris 

Magali VELTHOF 

Adviseur 

Directie Personeel & Organisatie 

Plaatsvervanger 

Medewerker Directie Personeel & Organisatie 

 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

8. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Kabinet van de Korpschef - Dienst Secretarie van de politiezone- Openverklaring 

van 1 voltijdse betrekking van consulent (niveau B - gemene graad) via 

mobiliteitscyclus 2020-05 en externe statutaire werving - Samenstelling 

selectiecommissie 
 

De politieraad in besloten zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 
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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 56, 118, tweede lid en 128; 

 

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

van de politiediensten (RPPol), in het bijzonder op de artikelen IV.I. 37, VI.II.15, VI.II.21, VI.II.63, 

VI.II.64,  

 

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 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, 9 februari 2017 en 18 december 2019; 

 

Gelet op de brief van 14 januari 2020 van de gouverneur betreffende de goedkeuring van het 

politieraadsbesluit van 18 december 2019 wijziging (nr. 9) 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; 

 

Gelet op het functieprofiel van consulent secretarie (niveau B – gemene graad); 

 

Overwegende dat er 1 voltijdse betrekking van consulent (niveau B – gemene graad) bij het Kabinet 

van de Korpschef – Dienst Secretarie van de politiezone bij mobiliteit kan openverklaard worden in 

uitvoering van de personeelsformatie;  

 

Overwegende dat de politieraad de leden van de plaatselijke selectiecommissie voor het niveau B  van 

de lokale politie aanwijst; 

 

Overwegende dat de uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen voor de mobiliteit 

2020-05 door de Algemene Directie Personeel van de federale politie wordt bepaald; 

 

Overwegende dat de procedure van externe statutaire werving kan worden opgestart wanneer de 

aanwerving via de mobiliteitscyclus onsuccesvol blijkt te zijn; 

 

Overwegende dat de politieraad bij een externe statutaire werving bevoegd is om te bepalen of: 

- de plaatsaanbieding wordt afgesloten wanneer een bepaald aantal kandidaten wordt bereikt; 

- er een werfreserve wordt aangelegd voor een volstrekt identieke functionaliteit zonder de 

geldigheidsduur van twee jaar te overschrijden; 
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- het aangeworven CALog-personeelslid een aantal jaren nuttige ervaring dat in de privésector 

werd gewerkt, in andere overheidsdiensten of als zelfstandige (type 3) kan laten erkennen als 

geldelijke anciënniteit. 

 

Overwegende dat de politiezone de procedure voor externe contractuele werving ook al wil voorzien 

om in een tijdige overgave-overname te voorzien en zo het rekruteringsproces zelf in handen zal 

nemen; 

 

Overwegende dat deze contractuele betrekking wordt gefinancierd door tijdelijke en wisselende 

middelen; 

 

Overwegende dat de kandidaten zullen onderworpen worden aan een selectie-interview met een 

selectiecommissie; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

Mobiliteitsprocedure 

Artikel 1.  

1 voltijdse betrekking van voltijds consulent (niveau B – gemene graad) bij de Directie Kabinet van de 

Korpschef – Dienst Secretarie van de politiezone wordt via  mobiliteit 2020-05 vacant verklaard. 

 

Art. 2. 

De plaatselijke selectiecommissie bestaat uit: 

 

Voorzitter: 

 

Voorzitter 

Steve DESMET 

 

Plaatsvervanger 

Nader te bepalen 

Twee bijzitters 

1. een officier of lid van het niveau A van het CALog van 

een korps van de lokale politie 

 

 

 

 

 

2. een personeelslid van het CALog 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). 

Stefan LANCKRIET 

 

Plaatsvervanger (1) 

Nader te bepalen 

 

 

Bijzitter (2) 

Nader te bepalen 

 

Plaatsvervanger (2) 

Nader te bepalen 
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Een secretaris Secretaris 

Magali VELTHOF en medewerker 

Directie Personeel & Organisatie 

 

Plaatsvervanger 

Nader te bepalen 

 

 

Externe statutaire werving 

Art. 3. 

De procedure van externe statutaire werving wordt opgestart wanneer de aanwerving via de 

mobiliteitsprocedure onsuccesvol blijkt te zijn. 

 

Art. 4. 

De plaatsaanbieding via externe statutaire werving wordt afgesloten wanneer het quotum van  

10 kandidaten wordt bereikt. 

 

Art. 5. 

In het kader van de externe statutaire werving wordt een wervingsreserve aangelegd met een 

geldigheidsduur van 24 maanden vanaf de dag waarop het proces-verbaal van de selectiecommissie 

werd opgesteld. 

 

Art. 6 

Het aangeworven CALog-personeelslid kan maximum 9 jaren nuttige ervaring dat in de privésector 

werd gewerkt, in andere overheidsdiensten of als zelfstandige (type 3), door de politieraad of bij 

delegatiebeslissing door het politiecollege, kan laten erkennen als geldelijke anciënniteit. 

 

Externe contractuele werving 

 

Art. 7 

De procedure van externe contractuele werving wordt opgestart wanneer de aanwerving via de 

mobiliteitsprocedure onsuccesvol is & de externe statutaire werving te tijdrovend blijkt te zijn om 

tijdig in een overgave-overname te voorzien. 

 

Art. 8 

Het aangeworven personeelslid ontvangt een contract van onbepaalde duur. 

 

Art. 9 

De selectiemodaliteit zal bestaan uit een selectie-interview met de plaatselijke selectiecommissie: 
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Effectief lid Plaatsvervanger 

Steve DESMET, 

Hoofdcommissaris van politie, 

Korpschef 

 

Nog te bepalen 

Stefan LANCKRIET, 

Eerste adviseur 

 

Nog te bepalen 

--- 

 

Nog te bepalen 

 

Art. 10 

In de plaatsaanbieding wordt vermeld dat: 

- de plaatsaanbieding wordt afgesloten wanneer het quotum 10 kandidaten wordt bereikt. 

- het inwinnen van het advies van een plaatselijke selectiesommissie is voorzien. 

- een wervingsreserve wordt aangelegd met een geldigheidsduur van 24 maanden vanaf de dag 

waarop het proces-verbaal van selectie is opgesteld 

- het aangeworven CALog-personeelslid maximum negen gewerkte jaren in de privésector, in 

andere overheidsdiensten of als zelfstandige (type 3), bij delegatiebeslissing door het 

politiecollege kan laten erkennen als geldelijke anciënniteit indien deze professionele ervaring 

binnen de 12 maanden nà de indiensttreding kan worden bewezen aan de hand van 

stavingsstukken.  

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

9. - Directie Financiën & Logistiek - Financieel beheer: 

Begrotingswijziging nr. 1 van het dienstjaar 2020 - Vaststelling 
 

De politieraad in besloten zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 

 

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 2020 zoals vastgesteld in de politieraad van 23 oktober 2019, 

goedgekeurd door gouverneur in het kader van het specifiek bijzonder toezicht op 12 december 2019; 
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Gelet op het politieraadsbesluit 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 2020 van de politiezone 

Damme/Knokke-Heist;  

 

Gelet op het advies van 28 september 2020 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 2020 vast. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

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

Begroting van het dienstjaar 2021 - Vaststelling 
 

De politieraad in besloten zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 

 

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

(WGP), in het bijzonder op de artikelen 26, 26/1, 26/2, 27, 34 en 40; 

 

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

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

8, 11 en 41; 

 

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

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

 

Gelet op de omzendbrief PLP 29 van 7 januari 2003 houdende de begroting van de politiezone - 

gemeentelijke dotaties aan de politiezones; 

 

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

Stemverhouding in politiecollege en politieraad – Hervaststelling; 

 

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

beschikken over 9/100 van de stemmen; 

 



Notulen politieraad van 21/10/2020 

 

16 

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

beschikken over 91/100 van de stemmen; 

 

Gelet op het ontwerp van politiebegroting 2021 van de politiezone Damme/Knokke-Heist;  

 

Gelet op het advies van 1 oktober 2020 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: 

Enig artikel 

De politiebegroting voor het dienstjaar 2021 wordt vastgesteld als volgt: 

 

Gewone dienst 

 

Ontvangsten eigen dienstjaar 18.499.030,00 euro 

Uitgaven eigen dienstjaar 19.245.547,13 euro 

 

Ontvangsten vorige dienstjaren 394.421,47 euro 

Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 euro 

 

Ontvangsten overboekingen 0,00 euro 

Uitgaven overboekingen 1.182.185,33 euro 

 

Het geraamd begrotingsresultaat van het dienstjaar 2021, gewone dienst, bedraagt 0,00 euro. 

 

Buitengewone dienst 

 

Ontvangsten eigen dienstjaar 2.025.000,00 euro 

Uitgaven eigen dienstjaar 1.976.000,00 euro 

 

Ontvangsten vorige dienstjaren 83.755,72 euro 

Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 euro 

 

Ontvangsten overboekingen 1.182.185,33 euro 

Uitgaven overboekingen 1.275.000,00 euro 

 

Het geraamd begrotingsresultaat van het dienstjaar 2021, buitengewone dienst, bedraagt 0,00 euro. 

 

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

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

rekenplichtige - 2de kwartaal van het dienstjaar 2020- Aktename 
 

De politieraad in besloten zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 

 

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 30 juni 2020 van het onderzoek van de kastoestand op 30 juni 2020; 

 

BESLUIT: 

Enig artikel. 

De politieraad neemt akte van het proces-verbaal van 30 juni 2020 van het onderzoek van de 

kastoestand van 30 juni 2020, waaruit een verantwoord vermogen van twee miljoen achthonderd 

achtenzestigduizend achthonderdzevenenzeventig euro en achtentwintig eurocent, 2.868.877,28 euro 

blijkt. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

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

Overheidsopdrachten - Migratie van gsm abonnementen naar nieuw FORCMS - 

GSM- 117 contract voor een periode van 3 jaar - Goedkeuring voorwaarden en 

wijze van gunnen en gunning 
 

De politieraad in besloten zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 

 

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; 
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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 € 139.000,00 niet), 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; 

 

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°; 

 

Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp: “Migratie van gsm 

abonnementen naar nieuw FORCMS - GSM- 117 contract voor een periode van 3 jaar”; 

 

Overwegende dat de initiële raming van deze opdracht bij benadering € 60.000,00 incl. btw; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2020, op artikel 

330/123-11 van de gewone dienst;  

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1. 

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

“Migratie van gsm abonnementen naar nieuw FORCMS - GSM- 117” contract voor een periode van 3 

jaar voor een bedrag indicatief geraamd op € 60.000,00 incl. btw. 

 

Artikel 2. 

Bovengenoemde opdracht gebeurt via afname vanhet raamcontract FORCMS-GSM-117 die werd 

gegund aan Proximus.  

 

Artikel 3. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2020, op artikel 330/123-11 van de 

gewone dienst. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

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

Overheidsopdrachten - Raamcontract FORCMS GSM 112- Vandenabeele - 

Goedkeuring voorwaarden en wijze van gunnen en gunning  
 

De politieraad in besloten zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 

 

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

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33;  
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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 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 € 139.000,00 niet), 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; 

 

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°; 

 

Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp: “Raamcontract FORCMS 

GSM 112- Vandenabeele aan de firma Vandenabeele,  Kortrijkstraat 174 te 8770 Ingelmunster”; 

 

Overwegende dat de initiële raming van deze opdracht bij benadering € 136.500,00 incl. btw bedraagt; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2020 op artikel 

33001/123-48 van de gewone dienst. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1. 

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

Raamcontract FORCMS GSM 112- Vandenabeele” voor een bedrag indicatief geraamd op € 136.500,00 

incl. btw. 

 

Artikel 2. 

Bovengenoemde opdracht gebeurt via afname van het raamcontract FORCMS-GSM-112-die werd 

gegund aan Vandenabeele, Kortrijksestraat 174 te 8770 Ingelmunster. 

 

Artikel 3. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2020 op artikel 33001/123-48 van de 

gewone dienst. 

Voldoende krediet zal de komende jaren voorzien worden in de politiebegroting. 

 

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

Overheidsopdrachten - Aankoop van Al-Software voor de verwerking van de 

camerabeelden - Goedkeuring voorwaarden en wijze van gunnen en gunning 
 

De politieraad in besloten zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 

 

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); 

 

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 8 oktober 2020 betreffende de principiële goedkeuring 

van de opdracht “Aankoop van Al-Software voor de verwerking van de camerabeelden” tegen een 

initieel geraamd bedrag van € 129.735,23 incl. btw; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 107.219,20 excl. btw of 

€ 129.735,23 incl. 21% btw; 

 

Overwegende dat de opdracht door één bepaalde ondernemer kan worden uitgevoerd om technische 

redenen, werd een offert opgevraagd bij de firma Tein Technology, Weldoenersplein 7 te 1030 Brussel;  

 

Overwegende dat offerte 1PQ19-0129 werd ontvangen van de firma Tein Technology, 

Weldoenersplein 7 te 1030 Brussel voor een bedrag van 107.219,20 euro excl. btw of 129.735,23 incl. 

btw. 

 

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

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2020, op artikel 

33020/744-51 voor een bedrag van 80.000,00 euro van de buitengewone dienst en dat de financiering 

gebeurt met een extra toelage van de gemeente Knokke-Heist in het kader van het project 

camerabewaking. 

 

Overwegende dat het saldo van de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2020, op 

artikel 330/742-53 voor een bedrag van 32.207,41 euro van de buitengewone dienst en dat de 

financiering gebeurt met een extra toelage van de gemeente Knokke-Heist in het kader van het project 

camerabewaking. 

 

Overwegende dat de uitgave voor het onderhoudscontract  voorzien zal worden in het budget van 

2021, op artikel 33020/124-06 voor een bedrag van 17.527,82 euro van de gewone dienst en dat de 

financiering gebeurt met een extra toelage van de gemeente Knokke-Heist in het kader van het project 

camerabewaking. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1. 

Goedkeuring wordt verleend aan de offerte 1PQ19-0129 van Tein Technology, Weldoenersplein 7 te 

1030 Brussel  voor de opdracht “Aankoop van Al-Software voor de verwerking van de 

camerabeelden” tegen het nagerekende bedrag van € 107.219,20 excl. btw of € 129.735,23 incl. 21% 

btw. 

 

Artikel 2. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2020, op artikel 33020/744-51 voor een 

bedrag van 80.000,00 euro van de buitengewone dienst en de financiering gebeurt met een extra 

toelage van de gemeente Knokke-Heist in het kader van het project camerabewaking. 

 

Artikel 4.  

Het saldo van de uitgave van deze opdracht is voorzien in het budget van 2020, op artikel 330/742-53 

voor een bedrag van 32.207,41 euro van de buitengewone dienst en de financiering gebeurt met een 

extra toelage van de gemeente Knokke-Heist in het kader van het project camerabewaking. 

 

Artikel 5.  

De uitgave voor het onderhoudscontract zal voorzien worden in het budget van 2021, op artikel 

33020/124-06 voor een bedrag van 17.527,82 euro van de gewone dienst en de financiering gebeurt met 

een extra toelage van de gemeente Knokke-Heist in het kader van het project camerabewaking. 

 

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

Overheidsopdrachten - Vervanging van access-switches in computernetwerk- 

Goedkeuring voorwaarden en wijze van gunnen 
 

De politieraad in besloten zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 

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 € 139.000,00 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 8 oktober 2020 betreffende de principiële goedkeuring 

van de opdracht “Vervanging van access-switches in computernetwerk” tegen een initieel geraamd 

bedrag van € 119.790,00 incl. btw; 

 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2020/27 werd opgesteld door de 

dienst financieel beheer; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 99.000,00 excl. btw of 

€ 119.790,00 incl. 21% btw; 

 

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

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

 

Overwegende dat wordt voorgesteld om de plaatsingsprocedure op te starten en de uitnodigingen tot 

offerte op 22 oktober 2020 te verzenden; 

 

Overwegende dat voorgesteld wordt volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: 

- All Professional Services NV, Brandstraat 4 te 9160 Lokeren; 

- Hanssens Telecom NV, Kachtemsestraat 290-B te 8800 Roeselare; 

- Orange Cyberdefense, Uilenbaan 80 te 2160 Wommelgem. 
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Overwegende dat 12 november 2020 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 2020, op artikel 

330/742-53 van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/27 en de raming voor de opdracht 

“Vervanging van access-switches in computernetwerk”, opgesteld door de dienst financieel beheer. 

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

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 99.000,00 excl. btw of 

€ 119.790,00 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: 

- All Professional Services NV, Brandstraat 4 te 9160 Lokeren; 

- Hanssens Telecom NV, Kachtemsestraat 290-B te 8800 Roeselare; 

- Orange Cyberdefense, Uilenbaan 80 te 2160 Wommelgem. 

 

Artikel 4. 

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 12 november 2020 om 10.00 uur. 

 

Artikel 5. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2020, op artikel 330/742-53 van de 

buitengewone dienst. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

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

Overheidsopdrachten - Aankoop van een politievoertuig voor dubbel gebruik als 

commandovoertuig en bureelvoertuig voor de politiezone Damme/Knokke-Heist - 

Goedkeuring voorwaarden en wijze van gunnen, en gunning van perceel 1 
 

De politieraad in besloten zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 

 

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

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33;  
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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 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 € 139.000,00 niet), 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 (specifiek 

van toepassing op perceel 1 – het voertuig); 

 

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 8 oktober 2020 betreffende de principiële goedkeuring 

van de opdracht “Aankoop van een politievoertuig voor dubbel gebruik als commandovoertuig en 

bureelvoertuig voor de politiezone Damme/Knokke-Heist” tegen een initieel geraamd bedrag van 

€ 100.000,00 incl. btw; 

 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht op 1 oktober 2020 een bestek met nr. 2020/22 werd 

opgesteld door de dienst Logistiek beheer; 

 

Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

* Perceel 1 (Het voertuig), raming: € 32.994,50 excl. btw of € 39.923,35 incl. 21% btw; 

* Perceel 2 (De ombouw), raming: € 50.730,12 excl. btw of € 61.383,45 incl. 21% btw; 

 

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 83.724,62 excl. btw of 

€ 101.306,80 incl. 21% btw; 

 

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

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

 

Overwegende dat perceel 1 gegund wordt aan Fluvius tegen het nagerekende bedrag van € 32.994,50 

excl. btw of € 39.923,35 incl. 21% btw volgens ingediende offerte; 

 

Overwegende dat 1 december 2020 om 10.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen 

van de offertes voor perceel 2; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2020, op artikel 

33010/743-52 van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met subsidies; 

 

Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging met € 

15.000,00; 
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BESLUIT: 

Artikel 1. 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/22 van 1 oktober 2020 en de raming voor de 

opdracht “Aankoop van een politievoertuig voor dubbel gebruik als commandovoertuig en 

bureelvoertuig voor de politiezone Damme/Knokke-Heist”, 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 € 83.724,62 excl. btw 

of € 101.306,80 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3. 

Perceel 1 wordt gegund aan Fluvius tegen het nagerekende bedrag van € 32.994,50 excl. btw of 

€ 39.923,35 incl. 21% btw volgens ingediende offerte. 

 

Artikel 4. 

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking voor perceel 2: 

- Somati Vehicles nv, Industrielaan 17A te 9320 Erembodegem; 

- AB Technics, Antwerpsesteenweg 115 te 2390 Malle; 

- Mecelcar, Avenue Albert Einstein 12 te 1348 Louvain-La-Neuve. 

 

Artikel 5. 

De offertes voor perceel 2 dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 1 december 2020 om 10.00 uur. 

 

Artikel 6. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2020, op artikel 33010/743-52 van de 

buitengewone dienst. 

 

Artikel 7. 

Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging met € 15.000,00. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

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

Overheidsopdrachten - Operationele leasing van 6 (politie)voertuigen voor de 

politiezone Damme/Knokke-Heist - Goedkeuring voorwaarden en wijze van 

gunnen 
 

De politieraad in besloten zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 
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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 36; 

 

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 8 oktober 2020 betreffende de principiële goedkeuring 

van de opdracht “Operationele leasing van 6 (politie)voertuigen voor de politiezone Damme/Knokke-

Heist” tegen een initieel geraamd bedrag van € 386.286,18 incl. btw; 

 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2020/21 werd opgesteld door de 

dienst Logistiek beheer; 

 

Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

 Perceel 1 (Operationele leasing van 2 snelle interventievoertuigen), raming: € 142.424,77 excl. 

btw of € 172.333,97 incl. 21% btw; 

 Perceel 2 (Operationele leasing van 2 wijkvoertuigen ), raming: € 88.410,00 excl. btw of 

€ 106.976,10 incl. 21% btw; 

 Perceel 3 (Operationele leasing van 2 politievoertuigen voor algemeen gebruik), raming: 

€ 88.410,00 excl. btw of € 106.976,10 incl. 21% btw; 

 

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 319.244,77 excl. btw of 

€ 386.286,17 incl. 21% btw; 

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure; 

 

Overwegende dat deze raming de limieten van de Europese bekendmaking overschrijdt; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien zal worden in het budget van 2021 en de 

daaropvolgende 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. 2020/21 en de raming voor de opdracht 

“Operationele leasing van 6 (politie)voertuigen voor de politiezone Damme/Knokke-Heist”, 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 € 319.244,77 excl. btw of € 386.286,17 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

 

Artikel 3. 

De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 

 

Artikel 4. 

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees 

niveau. 

 

Artikel 5. 

De uitgave voor deze opdracht zal worden voorzien in het budget van 2021 en de daaropvolgende 

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

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

18. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Voorstelling nieuwe personeelsleden en eedafleggingen 
Naar aanleiding van de digitale vergadering werd dit agendapunt verdaagd. 

V1. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Varia 
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GEHEIME ZITTING 

19. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Operationeel kader - Eerste inspecteur van politie - Arbeidsongeval van 23 juli 

2018 - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Toekenning rente 

20. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Opsporing - Dienst Jeugd, Gezin & Slachtofferbejegening - Pensionering 

van 1 eerste hoofdinspecteur van politie met ingang van 1 mei 2021 - Aktename 
 

21. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Gebiedsgebonden politie - Dienst Wijkteam - Team Heist - Pensionering 

van 1 eerste inspecteur van  politie met ingang van 1 februari 2021 - Aktename 
 

22. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Opsporing- Dienst Lokale Recherche- Sectie 4 - Pensionering van 1 eerste 

inspecteur van politie met ingang van 1 juni 2021- Aktename 

V2. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Varia 
 

 

 

De agenda is uitgeput. De vergadering wordt gesloten om 20.05 uur 

 

 

Secretaris, Voorzitter, 

 


