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Notulen politieraad van woensdag 24 april 2019 om 19.30 uur 

Politiecentrum – Van Steenestraat 10 – 8300 Knokke-Heist 

 

Aanwezig 

Graaf Leopold Lippens: Voorzitter. 

Joachim Coens: Burgemeester van Damme. 

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

Piet De Groote, Kelly De Plecker, Lut Fockedey, Katleen Lanckriet-Van Steen, 

Jos Millecam, Fabienne Pottier, Olivier Van Caeyzeele, Annie Vandenbussche, 

Els Vanneste, Anne Vervarcke-Pattyn: Politieraadsleden. 

Steve Desmet: Korpschef. 

Stefan Lanckriet: Secretaris 

Verontschuldigd Kris Demeyere, Isabelle Goeminne, Philippe Vlietinck: Politieraadsleden 

Afwezig:  

 

 

OPENBARE ZITTING 

1. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Notulen politieraad 21 februari 2019 - Goedkeuring 
Aan de politieraad worden de notulen van de politieraad van 21 februari 2019 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: 

FED-net vzw - Verkoop politiepost Middelburgsesteenweg 19, 8340 Damme - 

Stand van zaken 
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3. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Kabinet van de korpschef - Dienst Communicatie - Openverklaring van 1 voltijdse 

betrekking van communicatieconsulent (niveau B - bijzondere graad) via 

contractuele werving buiten de personeelsformatie - 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, in het bijzonder op het artikel 118, tweede lid;  

 

Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 

personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de 

politiediensten, in het bijzonder art. 26; 

 

Overwegende dat om de continuïteit van de dienst, n.a.v. oa. het vrijwillig ontslag van communicatie 

assistent Maite BAELDE en de gestegen werklast, te blijven verzekeren het noodzakelijk is dat er 1 

voltijds contractueel communicatieconsulent (niveau B – bijzondere graad) buiten de 

personeelsformatie wordt aangeworven voor het Kabinet van de Korpschef – Dienst Communicatie; 

 

Overwegende dat deze betrekking wordt gefinancierd door tijdelijke en wisselende middelen; 

 

Overwegende dat de kandidaten zullen onderworpen worden aan verschillende voorrondes en de 10 

hoogst gerangschikte kandidaten onderworpen zullen worden aan een selectie-interview met een 

selectiecommissie; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1. 

Eén voltijdse betrekking van contractueel communicatieconsulent (niveau B – bijzondere graad) bij het 

Kabinet van de Korpschef – Dienst Communicatie wordt vacant verklaard via de procedure van 

contractuele werving buiten de personeelsformatie 

 

Art. 2. 

Het aangeworven personeelslid ontvangt een contract van onbepaalde duur. 

 

Art. 3. 

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 

Isolde VAN EENOOGHE, 

Communicatieconsulent, 

Kabinet van de Korpschef 

 

Nog te bepalen 

Magali VELTHOF 

Adviseur 

Directie Personeel & Organisatie 

Nog te bepalen 

 

Art. 4. 

In de plaatsaanbieding wordt vermeld dat: 

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

eliminerende voorrondes. Maximum 10 kandidaten worden toegelaten tot het eigenlijke 

selectiegesprek 

- 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), 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. 

4. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Financiën & Logistiek - Dienst Logistiek Beheer - Openverklaring van 1 

voltijdse betrekking van vakman via contractuele werving buiten de 

personeelsformatie - 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, in het bijzonder op het artikel 118, tweede lid;  

 

Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 

personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de 

politiediensten, in het bijzonder art. 26; 
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Overwegende dat om de continuïteit van de dienst n.a.v. oa. de gestegen en verschoven werklast te 

blijven verzekeren het noodzakelijk is dat er 1 voltijds contractueel vakman (niveau D) buiten de 

personeelsformatie wordt aangeworven voor de Directie Financiën & Logistiek - Dienst Logistiek 

Beheer; 

 

Overwegende dat deze 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: 

 

Artikel 1. 

Eén voltijdse betrekking van contractueel vakman (niveau D) bij de Directie Financiën & Logistiek - 

Dienst Logistiek Beheer wordt vacant verklaard via de procedure van contractuele werving buiten de 

personeelsformatie 

 

Art. 2. 

Het aangeworven personeelslid ontvangt een contract van onbepaalde duur.. 

 

Art. 3. 

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

 

Effectief lid Plaatsvervanger 

Steve DESMET, 

Hoofdcommissaris van politie, 

Korpschef 

 

Nog te bepalen 

Els DESCHEPPER, 

Adviseur 

Directeur Middelen 

 

Nog te bepalen 

Nog te bepalen  Nog te bepalen 
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Art. 4. 

In de plaatsaanbieding wordt vermeld dat: 

- Maximum 10 kandidaten worden toegelaten tot het eigenlijke selectiegesprek en dit op basis van 

een algemene screening. 

- 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. 

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

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

politiezone Damme/Knokke-Heist voor een periode van 5 jaar - 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 op artikel 33;  

 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op het artikel 234; 

 

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 11 april 2019 betreffende de principiële goedkeuring 

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

Heist voor een periode van 5 jaar” tegen een initieel geraamd bedrag van € 285.076,19 excl. btw of 

344.942,20 incl. btw; 
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Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2019/13 werd opgesteld door de 

dienst logistiek beheer; 

 

Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

* Perceel 1 (Operationele leasing van 1 anoniem voertuig voor de weekofficier), raming: € 41.322,31 

excl. btw of € 50.000,00 incl. 21% btw; 

* Perceel 2 (Operationele leasing van 3 voertuigen, waarvan 1 voor het doelgroepenteam, 1 voor 

wijkteam Damme en 1 voor wijkteam Heist), raming: € 131.305,50 excl. btw of € 158.879,66 incl. 21% 

btw; 

* Perceel 3 (Operationele leasing van 1 anoniem voertuig voor JGS), raming: € 29.803,75 excl. btw of 

€ 36.062,54 incl. 21% btw; 

* Perceel 4 (Operationele leasing van 1 voertuig voor interventie), raming: € 82.644,63 excl. btw of 

€ 100.000,00 incl. 21% btw; 

 

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 285.076,19 excl. btw of 

€ 344.942,20 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 is in het budget van 2019, op artikel 

330/127-12 van de gewone dienst en de daarop volgende jaren zal worden voorzien; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1. 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/13 en de raming voor de opdracht 

“Operationele leasing van 6 (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 € 285.076,19 excl. btw of € 344.942,20 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. 
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Artikel 5. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/127-12 van de 

gewone dienst en zal voor volgende jaren voorzien worden. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

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

Overheidsopdrachten - Brandstof voor dienstvoertuigen via afname van de 

raamovereenkomst FORCMS-POMP-108 - 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 op artikel 33;  

 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op het artikel 234; 

 

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 € 221.000,00 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, 2°; 

 

Gelet op het besluit van het politiecollege van 11 april 2019 betreffende de principiële goedkeuring 

van de opdracht “Brandstof voor dienstvoertuigen via afname van de raamovereenkomst FORCMS-

POMP-108” tegen een initieel geraamd bedrag van € 43.500,00 incl. btw; 

 

Overwegende dat de jaarlijkse uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 35.950,41 excl. btw of 

€ 43.500,00 incl. 21% btw; 

 

Overwegende dat de opdracht wordt gegund via afname van de raamovereenkomst FORCMS-POMP-

108, via de firma Belgian Shell SA, Cantersteen 47 te 1000 Brussel; 
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019, op artikel 

330/127-03 van de gewone dienst en de financiering gebeurt met eigen middelen; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1. 

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

“Brandstof voor dienstvoertuigen via afname van de raamovereenkomst FORCMS-POMP-108”. De 

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek opgesteld in de raamovereenkomst 

en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 

bedraagt jaarlijks indicatief  € 35.950,41 excl. btw of € 43.500,00 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van afname van een raamovereenkomst. 

 

Artikel 3. 

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

FORCMS-POMP-108, bij de firma Belgian Shell SA, Cantersteen 47 te 1000 Brussel. 

 

Artikel 4. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/127-03 van de 

gewone dienst. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

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

Overheidsopdrachten - Beroep op de Vlaamse Gemeenschap als 

opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst(en) voor 

‘Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en 

provinciale besturen’ (Besteknr. 2017/HFB/OPMB/33326) – 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 op artikel 33; 

 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op het artikel 234; 

 

Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2,4° en 15 van de wet 

van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten; 
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Gelet op de principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 (zie document VR PV 

2017/13 - punt 0029) tot gunning via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking van de 

overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit "Het aanbieden van een breed gamma van 

telecommunicatiediensten, bestaande uit spraaktelefonie (vast en mobiel) en marketingnummers, 

datacommunicatie (vast, mobiel en inclusief "Machine to Machine" of "Internet of Things") en virtuele 

telefooncentrales (Cloud PBX)" verdeeld over de volgende 4 percelen: 

 Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie, 

 Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik, 

 Perceel 3: Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen ("Machine to Machine" en 

"Internet of Things"), 

 Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX); 

Gelet op het in uitvoering van deze beslissing door de projectleider Telecommunicatie goedgekeurde 

bestek nr. 2017/HFB/OPMB/33326, inzonderheid waar het Basiscontract stelt: 

o punt 4.1: De Raamovereenkomsten wordt geplaatst door de Vlaamse Gemeenschap, 

vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering bij delegatie, in de persoon van de Vlaamse 

minister bevoegd voor bestuurszaken, hierna genoemd “Het Bestuur” 

De Vlaamse Gemeenschap treedt daarbij op: 

• enerzijds voor zichzelf (en dus voor de in 5.1.1 bedoelde entiteiten); 

• anderzijds ook als opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, 4° van de Wet van 15 

juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten voor de in punt 5.1.2 bedoelde entiteiten welke krachtens 

artikel 15 van de voormelde Wet van 15 juni 2006, bij afname vrijgesteld zijn van de 

verplichting om zelf een gunningsprocedure te volgen. 

o punt 4.2 : het Bestuur is bevoegd voor het opvolgen en bijsturen van de wijze waarop de 

Dienstverlener de Raamovereenkomst uitvoert en het wijzigen en beëindigen van de 

Raamovereenkomst, terwijl een Klant de leiding en het toezicht (zoals bedoeld in art. 11 KB 

Uitvoering) uitoefent op de uitvoering van een door die Klant bestelde Dienst of Project. 

In dit Basiscontract wordt duidelijk aangegeven wie (Bestuur of Klant) welke beslissing kan 

nemen. 

o punt 6 : Dienstverlener heeft geen exclusief recht op het leveren van de Dienstenpakketten. 

Dit betekent o.a. dat voor wat betreft een locatie die (gebouw dat) door het Bestuur of een Klant 

in gebruik wordt genomen na toetreding tot de Raamovereenkomst, het Bestuur/de Klant de 

mogelijkheid heeft om een beroep te doen op (een) alternatieve operator(en)/dienstverleners. 



Notulen politieraad van 24/04/2019 

 

10 

Dit betekent tevens dat de verschillende Klanten, evenwel met inachtneming van de bepalingen 

zoals vastgelegd in punt 16.6 (en in het bijzonder de naleving van een opzegperiode van drie (3) 

maanden), er kunnen voor opteren bepaalde Dienstenpakketten niet of niet meer af te nemen 

indien ze van mening zijn dat ze dit zelf of via een andere dienstverlener voor een betere 

prijs/kwaliteitverhouding kunnen krijgen. Dienovereenkomstig geeft het Bestuur geen enkele 

garantie wat betreft volume, noch qua trafiek, noch qua aantal abonnementen. 

o Punt 16.6 : Aangezien, in overeenstemming met punt 6 , binnen deze opdracht geen 

exclusiviteit wordt verleend aan de Dienstverlener, kan elke Klant tijdens de volledige duur van 

de Raamovereenkomst, op elk ogenblik en onder de voorwaarden van dit punt zonder kosten en 

zonder reden, ervoor opteren om alle of bepaalde Diensten niet meer af te nemen. 

In afwijking van de vorige alinea, zal de Klant die de afname stopzet van een Dienst waarvoor 

door de Dienstverlener een fysieke installatie op de klantenlocatie werd gerealiseerd, niettemin 

verplicht zijn tot het betalen van de maandelijkse prijs gedurende een totale periode van 

(maximum) 24 maanden te rekenen vanaf de eerste ingebruikname; en dit als vergoeding voor 

de door de Dienstverlener gemaakte kosten voor de fysieke installatie. 

Een Klant die wenst af te zien van verdere afname, zal de Dienstverlener daarvan via een 

aangetekende brief op de hoogte brengen en moet een opzegtermijn van drie (3) maanden 

respecteren. 

Alle bepalingen met betrekking tot de te nemen Exit maatregelen bij het einde van de 

Raamovereenkomst vastgesteld in punt 16.3.2en met betrekking tot de Bijstand na beëindiging 

van de Raamovereenkomst vastgesteld in punt 16.5, gelden eveneens bij een Deelexit. 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 waarbij voornoemde opdracht 

gegund wordt aan: 

o Wat betreft perceel 1 Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie: 

▪ Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-

laan 27 

o Wat betreft perceel 2 Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel 

gebruik: 

▪ Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-

laan 27 

o Wat betreft perceel 3 Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen 

(“Machine to Machine” en “Internet of Things”): 

▪ Orange Belgium NV met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel, Bourgetlaan 3 

o Wat betreft perceel 4 Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX): 

▪ Nextel NV, met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Koralenhoeve 15 

▪  
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Gelet op het besluit van het politiecollege van 11 april 2019 betreffende de principiële goedkeuring 

van de opdracht “Beroep op de Vlaamse Gemeenschap als opdrachtencentrale voor afname van de 

raamovereenkomst(en) voor ‘Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale 

en provinciale besturen’ (Besteknr. 2017/HFB/OPMB/33326)”; 

Overwegende hetgeen volgt: 

 Als gevolg van de gunning van voormelde percelen, werd door de Vlaamse Gemeenschap voor 

elk perceel met de gekozen dienstverlener  een raamovereenkomst met één dienstverlener in de 

zin van de wet van 15 juni 2006 gesloten waarbij de Vlaamse Gemeenschap telkens optreedt als 

opdrachtencentrale in de zin van de artikelen 2, 4) en 15 van de wet van 15 juni 2006; 

 De politiezone kan van de mogelijkheid tot afname van één of meerdere raamovereenkomsten via 

de opdrachtencentrale gebruik maken waardoor zij krachtens artikel 15 van de wet van 15 juni 

2006 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren; 

 Het is aangewezen dat de politiezone gebruik maakt van deze door de opdrachtencentrale 

aangeboden raamovereenkomst(en) om volgende redenen:  

o de in deze raamovereenkomst(en) voorziene telecommunicatiediensten voldoen aan de 

behoefte van de politiezone; 

o de politiezone moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en 

geld betekent; 

o de Vlaamse overheid beschikt over know-how of technische expertise inzake 

telecommunicatiediensten; 

 De politiezone is niet verplicht tot afname van diensten; 

 De politiezone heeft de keuze af te nemen van perceel 1 en/of 2 en/of 3 en/of 4 van voornoemde 

opdracht; 

 De nodige budgetten zullen beschikbaar zijn; 

Besluit: 

 

Artikel 1. 

De politiezone Damme/Knokke-Heist doet een beroep op de opdrachtencentrale van de Vlaamse 

Gemeenschap voor afname van telecommunicatiediensten aangeboden via de Raamovereenkomst 

(Besteknr. 2017/HFB/OPMB/33326) gesloten voor de volgende percelen: 

 Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie, 

 Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik, 

 Perceel 3: Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen ("Machine to Machine" en 

"Internet of Things"), 

 Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX). 
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Art. 2. 

Het politiecollege wordt belast met de uitvoering. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

V1. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Varia 
 

GEHEIME ZITTING 

D1. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Personeel & Organisatie - Dienst Organisatie - 1 betrekking van 

commissaris van politie via mobiliteitscyclus 2019-01 - Aanwijzing en benoeming 

met ingang van 01 juli 2019 

8. - Directie Personeel & Organisatie - Personeelsbeheer: 

Heropneming ambt door statutair inspecteur van politie met ingang van 01 juni 

2019 

9. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Gebiedsgebonden Politie - Dienst Wijkteam - Team Knokke - Vrijwillig 

ontslag statutair personeelslid 

10. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Kabinet van de korpschef - Dienst Communicatie - Ontbinding 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur - Vrijwillig ontslag contractueel 

assistent (niveau C) - Kennisname van politiecollegebesluit van 04 april 2019 

V2. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Varia 
 

 

De vergadering wordt gesloten om 19.45 uur 

 

 

Secretaris, Voorzitter, 

 


