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Politie Lanaken-Maasmechelen (5853) - Dr. Haubenlaan 2 - 3630 Maasmechelen 

 

 
 

POLITIERAAD LANAKEN-MAASMECHELEN 
 

NOTULEN 
 

ZITTING VAN : dinsdag 20 oktober 2020 om 20u00 
PLAATS : digitale vergadering via Zoom 
   
AANWEZIG : Marino Keulen - burgemeester-voorzitter 

Raf Terwingen – burgemeester 
 
Gerardus Colson, Christel De Cuyper, Eren Dokmeci, Ingrid Gutshoven, 
Zehra Kolkiran, Joseph Lambrichts, Georges Lenssen, Elvire Martens, 
Inge Opsteijn, Mario Quagliara, Ronny Westhovens, Jean-Pierre 
Hermans, Anita Jeurissen, Leonardus Joosten, Sarah Loubele, Rudi 
Mechels, Jeroen Moors, Dirk Opsteyn, Viviane Schellingen – 
politieraadsleden 
 
Sabine Bervaes - secretaris 
Jacques Philippaerts - korpschef  
 

VERONTSCHULDIGD : Annemarijn Pannemans (vertrouwenspersoon van raadslid Dirk Opsteyn) 

Bij aanvang van de zitting heeft de burgemeester-voorzitter via naamafroeping de aanwezigheid 
van de raadsleden laten bevestigen via het digitaal conferencingsysteem. 

 
Openbare zitting 
 
 

Organisatieondersteuning - B & C 

 

1.  Bijzondere schikkingen voor de organisatie van de politieraad van 20.10.2020. 

 
Punt ter zitting toegevoegd met algemeen akkoord. 
 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de verspreiding van het Covid-19 virus (coronavirus) binnen Europa en België; 
 
Gelet op de introductie van "social distancing"-maatregelen die door alle supranationale 
gezondheidsorganisaties ondersteund worden en in verschillende landen genomen worden; 
 
Gelet op het ministerieel besluit dd. 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase 
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus Covid-19; 
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Gelet op het ministerieel besluit dd. 13 maart 2020 houdende de dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus te beperken; en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het ministerieel besluit dd. 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus COVID-19 te beperken; en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het ministerieel besluit dd. 18.10.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus COVID-19 te beperken; 
 
Overwegende dat er maatregelen moeten worden genomen om de verdere verspreiding van het 
Covid-19 virus tegen te gaan in het kader van de bescherming van de openbare gezondheid; 
 
Overwegende dat deze maatregelen noodzakelijk zijn om te vermijden dat de gezondheidszorg onder 
zodanig zware druk komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig in het gedrang komt; 
 
Gelet op de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Veiligheid en Preventie 
m.b.t. de organisatie van de politieraden op https://www.besafe.be/nl/nieuws/covid-19-
aanbevelingen-voor-de-organisatie-van-de-politieraden. 
 
Overwegende dat de burgemeester-voorzitter zich genoodzaakt ziet om bijkomende maatregelen te 
nemen ten einde de verspreiding van het coronavirus op het grondgebied van de gemeenten Lanaken 
en  Maasmechelen tegen te gaan en in de mate van het mogelijke in te perken; 
 
Dat wat betreft de aanwezigheid van de raadsleden tijdens de politieraad, de raadzaal van het 
gemeentehuis Maasmechelen weliswaar groot is, maar dat de vaste opstelling van de tafels niet 
optimaal is om de zaal efficiënt her in te delen voor een voltallige politieraad met het oog op de te 
respecteren regels van social distancing; 
 
Overwegende dat het dan ook aangewezen is om de politieraad te organiseren zonder dat een fysieke 
verplaatsing van de raadsleden nodig is; dat de burgemeester-voorzitter voorstelt de vergadering 
digitaal te organiseren via een conferencing-systeem; 
 
Overwegende dat de politieraad openbaar blijft en toegankelijk is voor pers en publiek; dat de 
burgemeester-voorzitter op grond van artikel 25/6 en 25/8 WGP zich het recht voorbehoudt over te 
gaan tot een besloten zitting, indien blijkt dat de naleving van de social distancing-maatregelen niet 
meer gegarandeerd kan worden in geval van een talrijke publieke opkomst; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad bekrachtigt het voorstel van de burgemeester-voorzitter om huidige politieraad digitaal 
te houden d.m.v. een conferencingsysteem. 
 
Artikel 2 
Huidige politieraad blijft openbaar en fysiek toegankelijk voor publiek. Als blijkt dat de naleving van de 
social distancing maatregelen niet meer gegarandeerd kan worden, zal de burgemeester-voorzitter 
overgaan tot behandeling van de punten in besloten zitting. 
 

 
 

 

https://www.besafe.be/nl/nieuws/covid-19-aanbevelingen-voor-de-organisatie-van-de-politieraden
https://www.besafe.be/nl/nieuws/covid-19-aanbevelingen-voor-de-organisatie-van-de-politieraden
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2.  Goedkeuring vorig verslag. 

 
Het verslag van de zitting op dinsdag 23 juni 2020 wordt goedgekeurd. 
 
 

3.  Toestemmingsaanvraag voor de plaatsing en het gebruik van dronecams, bodycams, 
dashcams op het grondgebied van de politiezone Lanaken-Maasmechelen - Kennisname. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet op het politieambt die het gebruik regelt van alle types van camera’s die de politie 
inzet voor haar bestuurlijke en gerechtelijke politieopdrachten; 
 
Overwegende dat de politiezone : 

 beschikt over een eigen drone met dronecam; 

 vanaf 2021 bodycams operationeel in gebruik wil nemen; 

 toekomstgericht mogelijks ook dashcams/combicams in gebruik wenst te nemen; 
 

Overwegende dat, op basis van de wet op het politieambt, de korpschef van de politiezone een 
aanvraag dient te doen aan de gemeenteraden van de politiezone om bodycams, dashcams en 
dronecams te mogen gebruiken in niet-besloten plaatsen en besloten plaatsen desgevallend beperkt 
tot de duur van een interventie voor de plaatsen waarvan de politiediensten niet de beheerder zijn 
(artikel 25/4, §1, 1° en artikel 25/3 WPA); 
 
Overwegende dat in deze toestemmingsaanvraag het type camera, de doeleinden, de 
gebruiksmodaliteiten, de plaats en een impact- en risicoanalyse op het vlak van de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer en op operationeel niveau dient te worden beschreven; 
 
Gelet op het feit dat de beslissing tot toestemming ter kennis gebracht moet worden van de 
procureur des Konings; 
 
Gelet op de vraag van de korpschef tot agendering van zijn toestemmingsaanvraag op de 
gemeenteraden van de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone. 
 
BESLUIT : 
 
Enig artikel 
De politieraad neemt kennis van de vraag van de korpschef tot agendering van de 
toestemmingsaanvraag voor de plaatsing en het gebruik van dronecams, bodycams, dashcams op het 
grondgebied van de Politiezone, op de gemeenteraden van de gemeenten die deel uitmaken van de 
politiezone. 
 
 

4.  Advies politieraad m.b.t. voorstel wijziging huidige GAS-verordening. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 119 en 119bis van de 
nieuwe gemeentewet; 
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Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
 
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 
 
Gelet op het decreet van 26 april 2019 houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk, 
voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Maasmechelen van 17 december 2019 2016 
houdende de GAS-verordening; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Lanaken van 23 december 2019 houdende de GAS-
verordening; 
 
Gelet op het voorstel tot wijziging van artikel 14 en artikel 40 van de huidige GAS-verordeningen;  
 
Gelet op de overlegmomenten die hieromtrent hebben plaatsgevonden tussen beide 
gemeentebesturen en de lokale politie; 
 
Gelet op de in te winnen adviezen bij politie- en jeugdraad. 
 
Gelet op het gunstig advies van de politie Lanaken-Maasmechelen van 08 oktober 2020 met 
betrekking tot het voorstel tot wijziging van artikel 14 en artikel 40; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad gaat akkoord met het voorstel tot wijziging van de huidige GAS-verordening als volgt : 

 Artikel 14 
“Het is verboden vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, of 
carbuurkanonnen af te vuren. 
In afwijking van het eerste lid kan de gemeente voor uitzonderlijke gebeurtenissen vooraf de 
toestemming verlenen om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een beperkte 
periode vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen of carbuurkanonnen af te 
vuren. De gemeente bepaalt de voorwaarden voor het aanvragen en afleveren van die 
toestemming.” 
 

 Artikel 40 
“Het is, behoudens toestemming van de lokale overheid, verboden graffiti op roerende of 
onroerende goederen aan te brengen. Naast de toepassing van een administratieve boete 
moet de overtreder de zaken op orde brengen en de goederen overeenkomstig hun 
oorspronkelijke staat reinigen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor dit te doen en 
zullen deze kosten teruggevorderd worden aan de overtreder. 
Voorwaarden: 
° het materiële nadeel is kleiner of gelijk aan 1.000  euro zoals blijkt uit hetzijde aanvankelijke 
aangifte, hetzij de gevoegde stukken (facturen, kastickets, bestekken, …), hetzij een initiële 
raming 
° de feiten lijken niet te kaderen in een ruimere strafrechtelijke problematiek zoals bv. 
interfamiliaal geweld, het georganiseerd karakter van de feiten, recidive… 

 
Artikel 2 
De politieraad gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen uit artikel 1 supra. 
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Artikel 3 
De politieraad gaat akkoord met verdere agendering op de gemeenteraad van Maasmechelen op 23 
november 2020 en Lanaken op 30 november 2020. 
 
 
 

Organisatieondersteuning - FIN 

 

5.  Rekening 2019 : goedkeuring door toezichthoudende overheid - Kennisname. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op ons besluit van 18 juni 2019 waarbij de jaarrekening van de meergemeentepolitiezone 
Lanaken-Maasmechelen voor het dienstjaar 2018 bestaande uit de begrotingsrekening, de balans per 
31 december 2018 en de resultatenrekening werd geverifieerd; 
 
Gelet op de artikelen 34, 77 en 78 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie, inzonderheid de artikelen 66 tot en met 72; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 
september 2001;  
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 28bis van 23 december 2002 betreffende de aanvullende 
onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting 2003 en een onderrichting voor het 
opmaken van de politierekening 2002 ten behoeve van de politiezone; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 38 en 38bis van 17 maart 2005 en 5 oktober 2005 
betreffende het afsluiten van de jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones en een 
analoge toepassing van deze omzendbrieven kan worden gemaakt voor de navolgende jaren; 
 
Gelet op het krachtens artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet - van toepassing verklaard bij artikel 
27 van de wet op de geïntegreerde politiedienst - voorschreven syntheseverslag dat bij de rekening 
gevoegd is; 
 
Gelet op het goedkeuringsbesluit voor de jaarrekening dienstjaar 2019, van de gouverneur van de 
provincie Limburg van 27 augustus 2020. 
 
BESLUIT : 
 
Enig artikel 
De politieraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de jaarrekening van de 
meergemeentepolitiezone Lanaken-Maasmechelen voor het dienstjaar 2019 bestaande uit de 
begrotingsrekening, de balans per 31 december 2019 en de resultatenrekening, van de gouverneur 
van de provincie Limburg van 27 augustus 2020.  
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6.  Begroting 2020 : begrotingswijziging I - Goedkeuring. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op het ontwerp van de begrotingswijziging I (gewone en buitengewone dienst) voor de 
politiezone Lanaken-Maasmechelen voor het dienstjaar 2020; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, hierna verkort tot WGP; 
 
Gelet op de gemeentewet en het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de boekhouding van 
de lokale politie (ARPC); 
 
Gelet op het advies van de begrotingscommissie dd 7 oktober 2020, waarvan sprake in artikel 11 van 
het ARPC; 

 
BESLUIT : 
 
Artikel 1   
De politieraad gaat akkoord met de begrotingswijziging I (gewone en buitengewone dienst), 
dienstjaar 2020 voor de politiezone Lanaken-Maasmechelen volgens samenvatting in bijlage: 
 

 Voor begrotingswijziging BW Na begrotingswijziging 

Gewone Dienst 
Ontvangsten: 
Uitgaven: 
Saldo: 
 
Buitengewone Dienst 
Ontvangsten: 
Uitgaven: 
Saldo: 
 

 
15.639.144 
15.639.144 

0 
 
 

908.550 
866.400 
42.150 

 
447.324 
447.324 

0 
 
 

0 
0 
0 
 

 
16.086.468 
16.086.468 

0 
 
 

908.550 
866.400 
42.150 

 
Artikel 2 
De politieraad maakt de begrotingswijziging I (gewone en buitengewone dienst), dienstjaar 2020,  
voor goedkeuring over aan de hogere overheid. 
 
 

7.  Zetel Oude Burelen - 1ste inrichting: mandaatverlening aan gemeente Maasmechelen - 
bekrachtiging besluit politiecollege 26 augustus 2020. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeentewet, artikel 234; 
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale 
sectoren; 
 
Overwegende dat de commissariaten DH en KA verouderd en te klein zijn en gemeente Maasmechelen 
voorziet om de locatie Oude Burelen te verbouwen met nieuwbouw naar een volwaardig 
politiecommissariaat waarvan de verhuis voorzien is voor 2023; 
 
Overwegende dat gemeente Maasmechelen bouwheer is  en eigenaar blijft van het gebouw waarbij  
politiezone Lanaken-Maasmechelen het  volwaardige politiecommissariaat zal huren van de gemeente 
volgens de bestaande “all inclusive” formule; 
 
Gelet op het feit dat er voor de eerste inrichting in de meerjarenplanning van begroting 2020 een 
bedrag van 800.000 euro geraamd werd in dienstjaar 2022, dat naar voor geschoven zal worden voor 
opname in begroting 2021; 
 
Gelet  dat gemeente Maasmechelen voor het ontwerp van de verbouwing en bijbehorende 
nieuwbouw alsook de aanschaf van middelen een ontwerper heeft aangesteld, nl B+ architecten, 
Zagerijstraat 39 bus 1 te 3600 Genk; 
 
Overwegende dat er tijdens de uitvoering van de opdracht naar voren is gekomen dat de verbouwing, 
de nieuwbouw en de inrichting (zowel meubilair als technische uitrusting) eigenlijk als een geheel 
beschouwd dient te worden; 
 
Overwegende dat het opportuun is om de aanschaf van de middelen voor eerste uitrusting uit te 
besteden, waarvan noodzaak blijkt  in het bijzonder uit volgende punten:  
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 De zone beschikt reeds over meerdere, al dan niet technische uitrustingsstukken die men 
blijvend wil behouden, bij uitbreiding, bij voorkeur met dezelfde elementen.  We hebben geen 
garantie dat de raamcontracten waarop we ons hiertoe in het nabije verleden gebaseerd 
hebben, dan nog beschikbaar zullen zijn. 

 Meerdere uitrustingsstukken zijn dermate gespecialiseerd dat ze niet in de standaard 
raamcontracten van politie voorkomen.   

 Een groot deel van het meubilair is dermate verweven met de technische uitrusting dat de 
keuze ervan in een 1-op-1 relatie staat met deze technische uitrusting (lees technieken) 
zelf.  De zone heeft als huurder van het gebouw, geen kennis/ impact op de technieken die de 
architect van de bouwheer zal weerhouden.  

 Het aanbod en de inhoud van de raamcontracten politie, voor de aanschaf eerste 
uitrustingsstukken op ogenblik van afwerking van het gebouw, is momenteel een onbekende 
parameter.   

 Door de eerste uitrusting samen met bouw/ verbouwing te plaatsen, kunnen we genieten van 
de controlefunctie van de architect op de kwaliteit en de keuze van deze goederen, conform 
het gebouw (bouwnormen),  de codex (arbeidspreventie), …. 

 
Overwegende dat de ontwerper van de verbouwing/nieuwbouw deze bijkomende opdracht mee kon 
opnemen in het aanbestedingsdossier van de gemeente en hiervoor een ontwerpkost van 7% van de 
investeringskost vraagt, wat neerkomt op 56.000 euro dat voorzien wordt in begroting 2020; 
 
Overwegende dat zowel het opdrachtgevend bestuur als de politiezone vragende partij waren om deze 
aanvullende opdracht toe te kennen aan de huidige architect; 
 
Overwegende dat het opstellen van een nieuw dossier geen optie is voor beide partijen daar dit 
vertragend zou werken en geen meerwaarde is voor de coördinatie binnen de gehele opdracht; 
 
Overwegende dat gezamenlijke aankopen kunnen leiden tot aanzienlijke besparingen en 
administratieve vereenvoudiging; 
 
Overwegende dat een verandering van dienstverlener niet mogelijk is om technische redenen, de 
aanvullende diensten interoperabel zijn met de bestaande diensten die in het kader van de 
oorspronkelijke opdracht zijn verworven en die tot aanzienlijke kostenstijgingen zou leiden voor beide 
partijen; 
 
Overwegende dat deze aanvullende diensten niet opgenomen werden in de oorspronkelijke 
aanbesteding van gemeente Maasmechelen; 
 
Overwegende dat gemeente Maasmechelen hiertoe een aanvulling diende te doen aan hun 
oorspronkelijke aanbesteding; 
 
Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 
bestek met nr. 15/022 van gemeentebestuur Maasmechelen; 
 
Overwegende dat aan gemeentebestuur Maasmechelen het mandaat gegeven diende te worden om 
op te treden als aankoopcentrale waarbij zij  in naam van de zone de procedure zal voeren en de 
opdracht zal gunnen; 
 
Overwegende dat de architect niet verder kon werken en het project “on hold” stond; 
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Overwegende dat het principieel akkoord voor de mandaatstelling ten laatste op 28 augustus 2020 
aan het gemeentebestuur Maasmechelen overgemaakt diende te worden en  er geen politieraad 
plaatsvond vóór deze datum; 
 
Overwegende we geen verdere vertragingen wensten te genereren; 
 
Overwegende de onvoorzienbaarheid dat bij aanvang van het project de verwevenheid tussen 
ontwerp en eerste inrichting niet dermate ingeschat kon worden wegens omvang van bouw/verbouw; 
 
Gelet op het politiecollegebesluit van 26 augustus 2020 houdende de beslissing tot mandaatverlening 
aan gemeentebestuur Maasmechelen, bij hoogdringendheid en onvoorzienbaarheid, aangezien 
duidelijk kon aangetoond worden dat het geringste uitstel onbetwistbare vertragingen zou 
veroorzaken, volgens artikel 34 WGP en artikel 236 NGW); 
 
Gelet op het besluit van het college van Burgemeester en Schepenen gemeentebestuur Maasmechelen 
van 4 september 2020 houdende huisvesten hoofdpost + zetel lokale politie Lanaken-Maasmechelen 
Oude burelen: ontwerper – goedkeuring verrekening 2. 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad bevestigt dat er voor de middelen eerste uitrusting een budget van 800.000 euro 
voorzien zal worden in begroting 2021. 
 
Artikel 2 
De politieraad gaat akkoord met het uitbesteden van de aanschaf van middelen voor de eerste 
uitrusting tegen een ontwerpkost van 7%, zijnde 56.000 euro dat voorzien wordt in begroting 2020. 
 
Artikel 3 
De politieraad neemt kennis van en bekrachtigt het politiecollegebesluit van 26 augustus 2020 om aan 
gemeentebestuur Maasmechelen bij hoogdringendheid en onvoorzienbaarheid het mandaat te 
verlenen om voor de uitvoering van de opdracht op te treden als aankoopcentrale waarbij zij in naam 
van de zone de procedure zal voeren en de opdracht zal gunnen. 
 
Artikel 4 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan het gemeentebestuur Maasmechelen. 
 
 

8.  Interzonaal samenwerkingsprotocol FOCUS met PZ Antwerpen - Goedkeuring/Bekrachtiging 
besluit politiecollege 26 augustus 2020. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeentewet, artikel 234; 
 
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
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Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale 
sectoren; 
 
Gelet op het feit dat met de ingebruikname van het FOCUS@GPI-platform vanaf 2019, het startsein 
werd gegeven voor het gebruik van politietoepassing vanaf mobile devices (smartphone en tablet); 
 
Gelet op het feit dat de PZ LaMa sinds begin 2020 gebruik maakt van FOCUS@GPI; 
 
Gelet op het feit dat er met federale middelen tien politie-apps (zowel bruikbaar voor de federale als 
voor de lokale politie) ter beschikking gesteld werden en dat ze momenteel zowel op smartphone als 
in sync op desktop in gebruik zijn door elke medewerker PZ LaMa; 
 
Gelet op het feit dat het FOCUS@GPI platform een afgeslankte versie van het FOCUS-platform betreft 
dat werd ontwikkeld door ICT PZ Antwerpen via eigen middelen; 
 
Gelet op het feit dat PZ Antwerpen hierbij op vraag van DRG/DRi (de federale ICT regulator die 
eveneens de lokale zones bediend), via federale middelen opgetreden is als maakorganisatie van 
FOCUS@GPI heeft uitgewerkt; 
Gelet op het feit dat dit budgettair werd geregeld via een basisconvenant en een financieel protocol 
dat in december 2018 werd afgesloten tussen PZ Antwerpen en DGR/DRi; 
Gelet op het feit dat er voor apps eigen aan de lokale of eigen aan de federale politie, in 2020 (en zullen 
blijkbaar voor de komende jaren) geen federale middelen vrijgemaakt worden; 
 
Gelet op het feit dat deze momenteel gereserveerd zijn voor het in stand houden en de opwaardering 
van de bestaande apps of voor nieuwe, nationaal dekkende apps; 
 
Overwegende dat de “digitale woonstcontrole” één van de topbehoefte eigen aan de lokale politie 
was omdat de webbased toepassingen die aangeboden worden door diverse leveranciers niet 
geïntegreerd zijn met de bestaande politietoepassingen en politie opmerkingen over de 
toegangsbeveiliging had; 
 
Gelet op het feit dat vanaf april 2019 vanuit PZ LaMa contact werd gezocht met de ICT-afdeling PZ 
Antwerpen teneinde de “digitale woonstcontrole”, onder FOCUS@GPI en geïntegreerd met de 
bestaande politie-databanken en toepassingen, ter beschikking te stellen; 
 
Gelet op het feit dat vanaf september 2019 in samenwerking met de Vaste Commissie van de Lokale 
Politiediensten (VCLP) een stuurgroep werd opgericht bestaande uit Vlaamse, Waalse en Brusselse 
zones aangevuld met ICT PZ A, teneinde via autofinanciering, een dergelijke app te ontwikkelen; 
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Gelet op het feit dat de app de naam WOCODO (woonstcontrole – contrôle domicile) kreeg; 
Overwegende dat voor deze eerste interzonale samenwerking met de ICT PZ Antwerpen, in de context 
van FOCUS, een nieuw financieringsprotocol diende opgesteld, gebaseerd op het bestaande convenant 
en samenwerkingsprotocol tussen DGR/DRI en PZ Antwerpen; 
 
Overwegende dat dit interzonaal samenwerkingsprotocol (cfr infra), ontstaan door het WOCODO 
initiatief, dermate werd opgesteld dat voor de toekomst: 

 dergelijke nieuwe initiatieven eveneens gedekt worden, 

 binnen PZ Antwerpen in gebruik zijnde bestaande FOCUS-apps, eveneens kunnen 
aangeschaft door overige zones en onder het FOCUS@GPI platform gebruikt; 

 
Overwegende dat de ingang van de WOCODO-applicatie voorzien was op 1 oktober 2020 en er voor 
deze datum geen politieraad plaatsvond; 
 
Gelet op het feit dat het politiecollege om deze reden, de goedkeuring heeft gegeven aan het 
interzonaal samenwerkingsprotocol voor deze applicatie, bij hoogdringendheid, volgens artikel 34 
WGP en artikel 236 NGW); 
 
Overwegende dat PZ Antwerpen voor de WOCODO-app, conform dit interzonaal 
samenwerkingsprotocol PZ Antwerpen een éénmalige investeringskost van 3.174,00 euro en een 
jaarlijkse kost van 222,00 euro aanrekent, hetgeen reeds goedgekeurd en gegund werd door het 
politiecollege; 
 
Overwegende dat er aan de politieraad gevraagd wordt om het interzonaal samenwerkingsprotocol 
met PZ Antwerpen met bijbehorend financieel protocol goed te keuren zowel voor de WOCODO-app 
als voor toekomstige applicaties.  
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad bekrachtigt het politiecollegebesluit van 26 augustus 2020 waar bij hoogdringendheid 
goedkeuring werd gegeven aan het interzonaal samenwerkingsprotocol met PZ Antwerpen van 
29/06/2020 voor de aanschaf van de app WOCODO. 
Artikel 2 
De politieraad gaat, om in de toekomst gebruik te kunnen maken van alle aangeboden 
samenwerkingsmogelijkheden in de context van de aanschaf/ontwikkeling van FOCUS-apps, akkoord 
met : 

 het convenant van 19/12/2017, 

 het bijhorend financieel protocol van 8/12/2018, 

 het interzonaal samenwerkingsprotocol PZ Antwerpen van 29/06/2020,  
alle drie hierbij gevoegd als geïntegreerde bijlage. 

 
 

Organisatieondersteuning - ICT 

 

9.  Aankoop laptops en port replicators - Goedkeuring. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; 
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Gelet op de gemeentewet, artikel 234; 
 
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale 
sectoren; 
 
Gelet op het feit dat het aantal mobile office licenties in onze zone in 2020 opgetrokken werd van 39 
naar  55; 
 
Gelet op het feit dat de huidige verdeling van de licenties uit 4 vaste pc’s bestaat die vast ingebouwd 
zijn in politie combi  en de rest van de mobile office-toestellen uit laptops; 
 
Overwegende de nood om meer aan telewerken te doen toeneemt en we daarom het aantal laptops 
wensen uit te breiden; 
 
Overwegende dat 4 vaste pc’s vervangen zullen worden door mobile office laptops met port 
replicators, waarbij apart scherm, toetsenbord en muis zal gebruikt kunnen worden; 
 
Overwegende dat we ook 6 laptops wensen te voorzien die gebruikt kunnen worden indien mobile 
office nodig is bij verplaatsing of telewerk; 
 
Overwegende de behoefte er is om een laptop te voorzien voor team Infotech; 
 
Overwegende dat team Infotech deze zal gebruiken om mobile devices uit te lezen op verplaatsing met 
XRY software; 
 
Overwegende dat wij dus in totaal wensen over te gaan tot de aankoop van 11 laptops en 4 port 
replicators; 
 
Overwegende dat deze aankoop zal gerealiseerd worden via onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking volgens specificaties bijgevoegd in bijlage; 
 
Overwegende dat er 5 firma’s zullen worden aangeschreven om een offerte aan te bieden; 
 
Overwegende dat er ook gevraagd zal worden om de garantie periode uit te breiden tot 3 jaar; 
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Overwegende dat deze aankoop voorzien is in begroting 2020 onder artikel 330/742-53 voor een 
geraamd bedrag van € 15.000,00 incl. btw. 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad gaat akkoord met de aankoop van 11 laptops met 4 bijbehorende port replicators en de 
uitbreiding van garantie tot 3 jaar. 
 
Artikel 2 
De politieraad gaat akkoord met de aankoop van deze laptops via onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking volgens specificaties bijgevoegd in bijlage. 
 
Artikel 3 
De uitgave van deze opdracht voor deze aankoop van laptops vermeld onder artikel 1 bedraagt 
€ 15.000,00 incl. btw en wordt voorzien onder artikel 330/742-53 van het begrotingsjaar 2020. 
 
 

10.  Uitbreiding telefooncentrale – Goedkeuring. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeentewet, artikel 234; 
 
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten in het bijzonder artikel 42 § 1, 4°, 
b); 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale 
sectoren; 
 
Gelet op het intake project waarmee we de dienstverlening van het onthaal binnen onze politiezone 
willen verbeteren; 
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Gelet op het feit dat er op dit ogenblik in het commissariaat te Lanaken geen telefoongesprekken 
kunnen opgenomen worden vanuit de wachtrij van het algemeen (centraal) telefoonnummer; 
 
Overwegende dat we dit in de toekomst wel zouden kunnen laten doen door de installatie van een 
operator-PC op het commissariaat Maastrichterweg; 
 
Overwegende dat we deze aankoop en installatie willen doen via onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking; 
 
Gelet op het feit dat de huidige telefooncentrale met bijbehorend onderhoudscontract in 2011 
aangekocht werd bij de firma Nextel nv, Koralenhoeve 15, 2160 Wommelgem; 
 
Overwegende dat er doorheen de jaren al verschillende aanpassingen en herstellingen gedaan werden 
aan de telefooncentrale; 
  
Overwegende de complexiteit van de aanpassing en het niet opportuun is om deze werken te laten 
uitvoeren door een andere leverancier; 
 
Overwegende dat we daarom de firma Nextel nv deze werken willen laten uitvoeren; 
 
Gelet op het feit dat de firma Nextel nv vanaf 1 november 2019 een dochtervennootschap is van 
Telenet bvba, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen en verder werkt onder deze naam;  
 
Overwegende dat deze aankoop/aanpassing voorzien is in begroting 2020 onder artikel 330/742-53 
voor een geraamd bedrag van 14.500,00 euro incl. btw; 
 
Gelet op het lopende onderhoudscontract met Telenet nv waarvan de gunning loopt tot 31 december 
2021; 
 
Overwegende dat we dit onderhoudscontract wensen uit te breiden met huidige aankoop/aanpassing  
alsook tegelijkertijd te verlengen tot 31 december 2023; 
 
Overwegende dat de meerkost van het bestaande onderhoudscontract (€ 7.408,00 – incl.) geraamd 
wordt op 250,00 euro inclusief BTW waardoor de totale jaarlijkse kost geraamd wordt op 7.658,00 
euro (incl. BTW) vanaf begroting 2021 voorzien op artikel 330/123-13; 
 
Overwegende dat de politieraad haar goedkeuring moet geven voor deze aankoop/aanpassing, 
uitbreiding en verlenging van het onderhoudscontract. 
 
BESLUIT: 
Artikel 1 
De politieraad gaat akkoord met de uitbreiding van de huidige telefonieomgeving met een extra 
operator-pc : 

 via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, 

 tegen  éénmalige investeringskost van € 14.500,00 incl. btw, 

 voorzien onder artikel 330/742-53 van het begrotingsjaar 2020. 
Artikel 2 
De politieraad gaat akkoord met de uitbreiding en verlenging tot 31 december 2023 van het huidige 
onderhoudscontract : 

 waarbij de totale jaarlijkse kost inclusief de uitbreiding € 7.658,00 incl. btw zal bedragen, 

 voorzien onder artikel 330/123-13 vanaf begrotingsjaar 2021. 
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11.  Deelname raamovereenkomst aankoop ict-infrastructuur - Goedkeuring. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeentewet, artikel 234; 
 
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten in het bijzonder artikelen 2, 6°, 43, 
§ 1, tweede lid en 47 ; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale 
sectoren; 
 
Gelet op de principiële beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 25/07/2019 tot gunning via 
een openbare procedure van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit “Aankoop van 
ICT-infrastructuur”; 
 
Gelet op de in uitvoering van deze beslissing door de raad van bestuur van Cipal dv goedgekeurde 
opdrachtdocumenten, inzonderheid  

 het bestek waar het stelt (punt 4.5): “Cipal dv zal in de zin van artikel 2, 6° van de Wet van 17 
juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, in het kader van onderhavige opdracht kunnen 
optreden als aankoopcentrale voor alle deelnemers in de dienstverlenende vereniging Cipal 
waarbij deze besturen zullen zich, net als hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten, op 
de aankoopcentrale kunnen beroepen om ICT-infrastructuur in het kader van de te sluiten 
raamovereenkomst die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht, af te nemen, zonder dat zij 
verplicht zijn af te nemen via deze raamovereenkomst. Cipal dv zal in het kader van 
onderhavige opdracht tevens kunnen optreden als opdrachtencentrale voor (zonder dat deze 
entiteiten verplicht zijn af te nemen via deze raamovereenkomst), dit voor alle Vlaamse 
politiediensten. 

 het bestek waar het stelt (punt 4.6): “Cipal dv oefent de overkoepelende leiding van en het 
overkoepelend toezicht op de uitvoering van de raamovereenkomst uit, terwijl de afnemer de 
leiding van en het toezicht op de levering van de door de afnemer geplaatste bestelling 
uitoefent.” 
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 het bestek waar het stelt (punt 4.3): “Gezien de raamovereenkomst niet exclusief is, behoudt 
de opdrachtgever – net als elke andere afnemer – steeds de vrijheid om een bepaalde aankoop 
niet via het raamcontract maar volgens de gewone procedures, die de wet op de 
overheidsopdrachten toelaat, te voeren. In voorkomend geval wordt dit niet als een wijziging 
van de opdracht beschouwd”; 

 
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 25/7/2019 waarbij voornoemde 
opdracht wordt gegund aan Centralpoint België nv met maatschappelijke zetel te Wingepark 5B, 3110 
Rotselaar; 
 
Overwegende dat de voornoemde opdracht van Cipal dv “Aankoop van ICT Infrastructuur” (Bestek nr. 
CSMRTINFRA19)een raamovereenkomst is met één leverancier en Cipal dv treedt hierbij op als 
opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2,6° en 47 van de wet van 17 juni 2016; 
 
Overwegende dat de politiezone van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst via de 
opdrachtencentrale gebruik maken waardoor zij/het krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 17 juni 
2017 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren; 
 
Overwegende dat het is aangewezen dat wij gebruik maken van de opdrachtencentrale om volgende 
redenen: 

 de in de opdrachtencentrale voorziene ICT-infrastructuur voldoen aan de behoefte; 

 wij zelf geen gunningsprocedure moeten voeren wat een besparing aan tijd en geld 
betekent; 

 Cipal dv beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aankoop van ICT-
infrastructuur door aanbestedende overheden; 

 
Overwegende dat er geen verplichting is tot enige afname van de raamovereenkomst;  
 
Overwegende dat er hiertoe een verwerkingsovereenkomst opgesteld dient te worden tussen de zone 
en Cipal dv; 
 
Overwegende dat de goedkeuring van de politieraad nodig is. 
 
BESLUIT :   
 
Enig artikel  
De politieraad gaat akkoord met de aanvraag tot het mogen gebruik maken van de opdrachtencentrale 
van Cipal dv voor de aankoop van ICT-infrastructuur aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop 
van ICT-Infrastructuur” (Bestek nr. CSMRTINFRA19) en geeft opdracht tot ondertekening van de 
verwerkingsovereenkomst. 
 
 

Organisatieondersteuning - LOG 

 

12.  Aankoop van twee elektronische sleutelkasten - Goedkeuring. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; 
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Gelet op de gemeentewet, artikel 234; 
 
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten; in het bijzonder artikel 42 §1, 4° 
lid b; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale 
sectoren; 
 
Gelet op ons besluit van 15 oktober 2019 houdende goedkeuring tot aankoop van intelligente 
radiokasten; 
 
Overwegende dat momenteel de sleutels van de voertuigen  verspreid liggen bij de teamcoaches van 
verschillende diensten waarbij soms de sleutels niet terug op hun plaats gelegd worden of dat het 
soms niet duidelijk is wie in het bezit is van en sleutel; de noodzaak zich opdringt om sleutels op 
éénzelfde plaats te bewaren; 
 
Overwegende dat we daarom 2 elektronische sleutelkasten wensen aan te kopen met een 
reservatie-optie; 
 
Overwegende dat de nodige personeelsgegevens, software, en opleiding dezelfde is als deze van de 
intelligente radiokasten; 
 
Overwegende dat een uitbreiding op de aankoop van de intelligente radiokasten een besparing 
oplevert in installatiekosten en tijd; 
 
Overwegende dat we een aanvulling wensen te doen aan de aankoop van de intelligente 
radiokasten; 
 
Overwegende dat deze  uitgave wordt geraamd op 35.000,00 euro incl BTW voor twee sleutelkasten 
met reservatie-optie, voorzien vanaf datum ingebruikname op artikel 330/744-51; 
 
Overwegende dat we voor iedere sleutelkast een licentie nodig hebben; 
 
Overwegende dat deze licenties geraamd worden op 1.800 euro per jaar, voorzien in het budget 
vanaf 2020 op artikel 330/123-13; 
 
Overwegende dat we deze licenties voor 5 jaar willen aangaan. 
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BESLUIT :   
 
Artikel 1 
De politieraad stemt in met de aankoop van 2 sleutelkasten, door een aanvulling te doen op de 
aankoop van intelligente radiokasten van 15 oktober 2019, voor een geraamd bedrag van 35.000 
euro incl BTW, voorzien op artikel 330/744-51 in het budget van 2020. 

 
Artikel 2 
De politieraad stemt in met de aankoop van software licentie per sleutelkast, voor een  geraamd 
bedrag van 1800 euro per jaar, gedurende 5 jaar, voorzien op artikel 330/123-13 vanaf datum 
ingebruikname. 

 
Artikel 3 
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit. 
 
 

13.  Aankoop bodycams, dockingstations en bevestigingssystemen - Goedkeuring. 

 
DE POLITIERAAD 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeentewet, artikel 234; 
 
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale 
sectoren; 
 
Overwegende dat we het veiligheidsgevoel bij de operationele collega’s willen verhogen; 
 
Overwegende dat we een testfase gedurende 4 weken hebben doorlopen en dat deze positief werd 
ervaren; 
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Overwegende dat we 14 bodycams, 2 dockingstations en bevestigingssystemen wensen aan te 
kopen; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen via raamcontract van Politie Antwerpen, 
LPA/2017/295 – “beveiliging en onthaalwerking”; 
 
Overwegende dat in het bestek opgenomen werd dat een volledige producten- en dienstencatalogus 
een verplichte optie is; 
 
Overwegende dat uit nader onderzoek blijkt dat bodycams en toebehoren hierin opgenomen zijn; 
 
Overwegende dat deze  uitgave wordt geraamd op 19.000,00 euro incl BTW voor 14 bodycams, 2 
dockingstations en bevestigingssystemen voor de teams interventie, verkeer en opsporingen; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2020 van de politie, 
op artikel 330/744-51; 
 
Overwegende dat we een onderhoudscontract wensen af te sluiten voor de nodige licenties en 
software gedurende 5 jaar; 
 
Overwegende het geraamde bedrag van 6.000,00 euro incl. BTW voorzien op artikel 330/124 vanaf 
datum van ingebruikname. 
 
BESLUIT:   
 
Artikel 1 
De politieraad gaat akkoord met de aankoop van 14 bodycams, 2 dockingstations en 
bevestigingssystemen met bijbehorend onderhoudscontract voor licenties en software gedurende 5 
jaar via het raamcontract van LPA/2017/295 – ‘Beveiliging en onthaalwerking’ van Politie Antwerpen 
en gaat akkoord met de bestekvoorwaarden. 
 
Artikel 2 
Het investeringsbedrag voor de 14 bodycams, 2 dockingstations en bevestigingssystemen wordt 
geraamd op 19.000,00 euro incl BTW voorzien op artikel 330/744-51 van begroting 2020. 
 
Artikel 3 
De kosten voor het onderhoudscontract wordt geraamd op 6.000,00 euro incl btw dat voorzien 
wordt op artikel 330/124-12 vanaf datum ingebruikname. 
 
Artikel 4 
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit. 
 
 

14.  Aankoop van een anoniem voertuig voor team beleid - Goedkeuring. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeentewet, artikel 234; 
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Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale 
sectoren; 
 

Gelet op het feit dat in het kader van de opdracht van leveringen: ‘Aankopen personenwagens 
(berlines en stationwagens) – meerdere percelen’, een bestek met nr. 2018/HFB/OP/33764 werd 
opgesteld door de Vlaamse Gemeenschap als opdrachtencentrale waarin de politiezones opgenomen 
zijn als begunstigde; 
 

Overwegende dat de Vlaamse Gemeenschap heeft gekozen voor de openbare procedure; 
 

Overwegende dat we één anoniem voertuig voor team beleid wensen aan te kopen; 
 

Overwegende dat dit overeenkomt voor perceel 2 – ‘Middenklassers’; 
 

Overwegende dat deze  uitgave wordt geraamd op 25.900,00 euro incl BTW voor één anoniem 
voertuig voor team beleid; 
 

Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze aankoop; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2020 van de politie, 
op artikel 330/743-52 en de financiële dienst hiervoor een gunstig advies heeft geformuleerd; 
 
BESLUIT :    
 
Artikel 1 
De politieraad stemt in met de aankoop van één anoniem voertuig voor team beleid, via 
raamcontract van Vlaamse Gemeenschap voor aanneming van leveringen: ‘Aankopen 
personenwagens (berlines en stationwagens) – meerdere percelen’  voor een geraamd bedrag van 
25.900,00 euro incl. BTW. 
 
Artikel 2 
De politieraad gaat akkoord met de voorwaarden van besteknr. 2018/HFB/OP/33764: ‘Aankopen 
personenwagens (berlines en stationwagens) – meerdere percelen’ . 
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Artikel 3 
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2020, op artikel 330/743-52 
van de buitengewone dienst. 
 
Artikel 4 
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit. 
 
 
 

Organisatieondersteuning - HRM 

 

15.  Vacantverklaring via mobiliteit van één functie inspecteur interventie - Goedkeuring. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op 2 niveaus; 
 
Gelet op het KB van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten, inzonderheid de bepalingen inzake de aanwerving en de mobiliteit; 
 
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van 
het personeel van de politiediensten; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de 
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de 
lokale overheden in de politiezones; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, 
inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen 
houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de 
externe werving van Calogpersoneel van de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus en 
betreffende bepaalde interne verschuivingen; 
 
Gelet op ons besluit van 12 december 2017 houdende de wijziging van de personeelsformatie van 
het operationeel kader waarin de personeelsformatie voor het operationeel kader werd vastgesteld 
op 128 personeelsleden, waarvan 97 inspecteurs; 
 
Overwegende dat het operationeel kader op 1 oktober 2020 uit 127 manschappen bestaat waarvan 
er 92 tot het basiskader behoren; 
 
Gelet op ons besluit van 26 juni 2018 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 november 2018 en dat vanaf dan de 
loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie; 
 
Gelet op ons besluit van 17 maart 2020 houdende toekenning rustpensioen aan deze eerste 
inspecteur met ingang van 1 november 2020; 
 
Gelet op ons besluit van 3 oktober 2018 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 januari 2019 en dat vanaf dan de 
loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie; 
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Gelet op ons besluit van 17 maart 2020 houdende toekenning rustpensioen aan deze eerste 
inspecteur met ingang van 1 december 2020; 
 
Gelet op ons besluit van 3 oktober 2018 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 februari 2019 en dat vanaf dan de 
loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie; 
 
Gelet op ons besluit van 15 oktober 2019 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 maart 2020 en dat vanaf dan de 
loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie; 
 
Gelet op ons besluit van 23 juni 202 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 november 2020 en dat vanaf dan de 
loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie; 
 
Gelet op ons besluit van 15 oktober 2019 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 3 functies 
inspecteur interventie (werfreserve); 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 6 mei 2020 houdende aanwerving via 
aspirantenmobiliteit van 1 inspecteur interventie – Aanstelling kandidaat (1); 
 
Overwegende dat dit personeelslid zijn functie op 1 oktober 2020 heeft opgenomen; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 6 mei 2020 houdende aanwerving via 
aspirantenmobiliteit van 1 inspecteur interventie – Aanstelling kandidaat (2); 
 
Overwegende dat de kandidaat in principe op 1 november 2020 haar functie zal opnemen, na slagen 
in de basisopleiding; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 7 oktober 2020 houdende aanwerving via mobiliteit 
van 1 inspecteur interventie – Aanstelling kandidaat (1); 
 
Overwegende dat de kandidaat in principe op 1 januari 2021 zijn functie zal opnemen; 
 
Gelet op ons besluit van 10 december 2019 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
inspecteur interventie (werfreserve); 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 7 oktober 2020 houdende aanwerving via mobiliteit 
van 1 inspecteur interventie – Aanstelling kandidaat (2); 
 
Overwegende dat de kandidaat in principe op 1 januari 2021 zijn functie zal opnemen; 
 
Gelet op ons besluit van 17 maart 2020 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
inspecteur interventie (werfreserve); 
 
Gelet op ons besluit van 23 juni 2020 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 2 functies 
inspecteur interventie; 
 
Overwegende dat deze 3 functies via aspirantenmobiliteit worden aangeboden en dat deze 
procedure lopende is; 
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Gelet op het besluit van het politiecollege van 1 juli 2020 houdende aanwerving via mobiliteit van 1 
inspecteur opsporingen – Aanstelling kandidaat; 
 
Overwegende dat de kandidaat hierdoor op 1 november 2020 mobiliteit maakt van team interventie 
naar team opsporingen; 
 
Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van de vrijgekomen functie 
noodzakelijk is; 
 
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is 1 functie van inspecteur van politie vacant te 
verklaren conform artikel 9 van het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 
 
Overwegende dat wij deze functie expliciet wensen te voorzien voor team interventie; 
 
Overwegende dat voor de selectie van de kandidaten voor inspecteur interventie, overeenkomstig de 
ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001, geopteerd wordt voor het in aanmerking 
nemen van het advies van een plaatselijke selectiecommissie ad hoc; 
 
Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid/ 
vormvereisten door de plaatselijke selectiecommissie; 
 
Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden 
en de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriterium: het 
advies inwinnen van een selectiecommissie; 
 
Overwegende dat de selectiecommissie kan beslissen een voorafgaandelijke schriftelijke proef in te 
lassen die uitsluitend werkt;  
 
Overwegende dat de kandidaten 60% moeten halen in het geheel der proeven om als geschikt 
beschouwd te worden; 
 
Gelet op artikel VI.II.15 5° RPPol dat stelt dat de politieraad, op advies van de korpschef, beslist over 
de samenstelling van de bevoegde selectiecommissie; 
 
Overwegende dat de selectiecommissie moet samengesteld worden; 
 
Overwegende dat de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot 
kandidaatstelling van de tweede navolgende mobiliteitscyclus opgenomen worden in een 
wervingsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit; 
 
Overwegende dat indien de functie niet via de gewone mobiliteit ingevuld kan worden wij de 
mogelijkheid van de aspirantenmobiliteit wensen te voorzien. 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
1 FTE inspecteur interventie wordt via mobiliteit vacant verklaard. 
 
Artikel 2 
De politieraad gaat akkoord met de volgende samenstelling van de selectiecommissie : 
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• Patrick Buskens, eerste commissaris, voorzitter 
(plaatsvervanger Mathieu Bunkens, eerste commissaris) 

• Marc Dewitte, eerste hoofdinspecteur 
(plaatsvervanger Patrick Steegen, eerste hoofdinspecteur) 

• Wim Bosmans, commissaris, PZ Limburg Regio Hoofdstad 
(Bert Piron, commissaris, plaatsvervanger, PZ Limburg Regio Hoofdstad) 

• Linda Cox, eerste adviseur, secretaris 
(plaatsvervanger Kaatje Boelen, consulent of Mariëlle Leenders, eerste assistent) 

 
Artikel 3 
Indien de klassieke mobiliteit niet toelaat de functie in te vullen kan de korpschef beslissen de functie 
aan te bieden via de aspirantenmobiliteit. 

 
 

Besloten zitting 
 
Er wordt één minuut stilte gehouden naar aanleiding van het overlijden van hoofdinspecteur op rust 
Luc Dewitte. 
 

Organisatieondersteuning - HRM 

 

16.  Formele voordracht van de waarnemend bijzonder rekenplichtige – bekrachtiging besluit 
politiecollege 26 augustus 2020. 

17.  Toekenning non-activiteit voorafgaand aan de pensionering aan een eerste inspecteur. 

 

18.  Toekenning rustpensioen aan een eerste inspecteur. 

 

 
Openbare zitting 
 
 

Organisatieondersteuning - HRM 

 

19.  Eedaflegging waarnemend bijzonder rekenplichtige. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op 2 niveaus, inzonderheid de artikelen 30, 32 en 137; 
 
Gelet op ons besluit van 20 oktober 2020 houdende de formele voordracht van de waarnemend 
bijzonder rekenplichtige – bekrachtiging besluit politiecollege 26 augustus 2020; 
 
Overwegende dat de waarnemend bijzonder rekenplichtige opgeroepen is in openbare vergadering 
de volgende eed af te leggen in handen van de heer Marino Keulen, voorzitter van het politiecollege: 
 
"Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het 
Belgische volk". 
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BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad neemt akte van de eedaflegging van de heer Tom Huysmans als waarnemend 
bijzonder rekenplichtige van de politie zone Lanaken-Maasmechelen. 
 
Artikel 2 
De akte van eedaflegging wordt door de burgemeester-voorzitter en de waarnemend bijzonder 
rekenplichtige ondertekend. 
 
 
 

Raadslid Dirk Opsteyn, stelt aan het einde van de zitting volgende mondelinge vragen : 

 
1. In tal van andere sectoren is er een verhoogde werkloosheid ingevolge de coronapandemie. 

De politie Lanaken-Maasmechelen kampt met een personeelstekort.  Kan dit tekort niet 
worden ingevuld door de rekrutering te richten op de werklozen uit bedoelde sectoren ? 

2. In hoeverre is het personeelsbestand in onze politiezone een weerspiegeling van de diversiteit 
in onze samenleving ?  

 
De korpschef heeft de vragen ter zitting beantwoord. 
 

 
Namens de politieraad 

 
de secretaris de burgemeester-voorzitter 
Sabine Bervaes Marino Keulen 


