
Vergadering van de politieraad op dinsdag 24 maart 2015 
De vergadering wordt geopend om 20:00 uur 
 
Aanwezig: Fons Verwimp - burgemeester-voorzitter 

Dirk De Vis - burgemeester 
Liesbeth Borejko, Ronald Carmans, Katia Di Lernia, Guido Feyen, Arne 
Mortier, Peter Naegels, Jessica Pauwels, Walter Peelmans, Nancy Sanen, 
Bert Schoofs, Guido Steurs, Ömer Ünlü, Eric Vangeel, Paula Van Sweevelt, 
Abdulkadir Yilmaz - raadsleden 
Bertie Hamaekers - korpschef 
Daniel Carlucci - secretaris 

 
Verontschuldigd: Webers Maurice - burgemeester-voorzitter 

Diepvens Maurice, Eens Karolien, Vanhamel Jan, Vanhoudt Leonie - 
raadsleden 

 
De vergadering is openbaar. 
 
Burgemeester Verwimp verontschuldigt de burgemeester van Beringen wegens ziekte. Hij vermeldt 
verder de verontschuldigde raadsleden. 
 
01. Kennisgeving van de beëindiging van de tijdelijke verhindering van politieraadslid 

Yilmaz Abdulkadir.  
 
DE POLITIERAAD, 
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op 2 niveaus, inzonderheid de artikelen 14, 15, 17 en 20bis, 22; 
Gelet op het besluit van 8 september 2014 van de gemeenteraad van de stad Beringen met 
betrekking tot de tijdelijke verhindering van gemeenteraadslid Yilmaz Abdulkadir wegens 
studieredenen voor de periode van 15.09.2014 tot en met 30.01.2015; 
Gelet op de beslissing van de politieraad van 29 oktober 2014 waarbij de heer Freddy Pirens, als 
eerste opvolger van politieraadslid, werd aangesteld als politieraadslid voor de periode van 
15.09.2014 tot en met 30.01.2015; 
Overwegende dat het lid van de politieraad dat in de gemeenteraad wegens verhindering wordt 
vervangen, van rechtswege wordt vervangen in de politieraad voor dezelfde duur; 
NEEMT KENNIS: 
dat de tijdelijke verhindering van politieraadslid Yilmaz Abdulkadir om als politieraadslid te zetelen met 
ingang van 30.01.2015 beëindigd is. 
 
02. Kennisgeving goedkeuring jaarrekening 2013 door de  gouverneur.  
 
DE POLITIERAAD, 
Neemt kennis dat de gouverneur in het kader van het specifiek administratief toezicht bij besluit van 
18 december 2014 de jaarrekening van het dienstjaar 2013 goedgekeurd heeft met formulering van 
enkele opmerkingen. 
 
03. Kennisgeving goedkeuring begroting dienstjaar 2015  door de gouverneur.  
 
DE POLITIERAAD, 
Neemt kennis dat de gouverneur in het kader van het specifiek administratief toezicht bij besluit van 
29 januari 2015 de politiebegroting voor het dienstjaar 2015 zonder opmerkingen heeft goedgekeurd. 
 
04. Kennisgeving van de problematiek dat presentiegeld en voor politieraadsleden die 

een zelfstandig beroep uitoefenen als een beroepsin komst wordt beschouwd.  
 
DE POLITIERAAD, 
Neemt kennis van de problematiek dat presentiegelden voor politieraadsleden die een zelfstandig 
beroep uitoefenen als een beroepsinkomst wordt beschouwd. 
 



Raadslid Schoofs merkt op dat dit voor de gemeenteraad wel geregeld is, maar dat dit voor de 
politieraad niet het geval is. Dit heeft te maken met het onderscheid tussen de functies. Het mandaat 
van gemeenteraadslid wordt als een politiek mandaat beschouwd, terwijl de functie van politieraadslid 
als een publiek mandaat wordt behandeld. Volgens het raadslid komt dit door een vergetelheid van de 
wetgever die niet voorzien heeft in de expliciete vermelding van het mandaat van politieraadslid 
binnen de regelgeving. Hierdoor valt men onder de algemene interpretatie en kunnen er problemen 
ontstaan voor het toekennen van uitkeringen. 
 
De voorzitter geeft aan dat dit een serieuze hiaat is in de wetgeving. De combinatie van ziekte, 
zelfstandig statuut en politieraadslid komt in de praktijk natuurlijk maar weinig voor. Toch kan het niet 
dat de wetgever hier geen rekening mee houdt. De politiesecretaris stelt dat in voorliggend geval het 
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen eerst wel de bewuste periode gelijk had 
gesteld met ziekte, maar hierop terugkwam nadat bij de belastingdienst bleek dat er presentiegelden 
werden betaald voor het zetelen in de politieraad. 
 
Raadslid Naegels merkt op dat hij ook een vraag heeft gehad om een fiscaal attest in te geven. 
 
Raadslid Mortier vraagt zich af in welke mate een raadslid zijn eigen statutaire situatie moet kennen. 
Raadslid Vangeel merkt op dat er dan een verschil bestaat voor de situatie wanneer men nog actief is 
of niet meer actief is. 
 
De voorzitter geeft aan dat de voorliggende situatie heel specifiek is en voor de meeste van de 
raadsleden geen problemen oplevert. Enkel voor de zelfstandige raadsleden kan deze situatie zich 
voordoen. 
 
Op voorstel van de voorzitter besluit de politieraad een schrijven te richten naar de minister om het 
probleem aan de kaak te stellen. 
 
Raadslid Schoofs bedankt de vergadering om deze situatie ernstig te nemen. 
 
05. P.V. van kasnazicht van het 4e kwartaal 2014.  
 
DE POLITIERAAD, 
Neemt kennis, overeenkomstig artikel 131 van de nieuwe gemeentewet, van het proces-verbaal van 
kasnazicht van het 4e kwartaal 2014. 
Het te verantwoorden en het verantwoorde vermogen bedraagt 3.448.914,63 euro. 
 
06. Kennisname van de gunning bestendige deputatie van  de verzekeringsportefeuille 

van de politiezones provincie Limburg in het algeme en en de politiezone 
Beringen/Ham/Tessenderlo in het bijzonder.  

 
DE POLITIERAAD, 
De politiesecretaris geeft toelichting bij de volgende twee punten. Hij verduidelijkt dat het provinciaal 
initiatief voor het organiseren van een marktbevraging aangaande de verzekeringen van de Limburgse 
politiezones drie fases kende. In een eerste fase werd er een audit van de verzekeringsportefeuilles 
opgemaakt. Hiervoor werd er via een procedure een makelaarskantoor aangesteld. Deze makelaar 
heeft ook de tweede fase begeleid. In deze fase werden de verzekeringen van de Limburgse 
politiezones op de markt gebracht en gegund aan in totaal twee verzekeraars, zijnde Belfius en 
Ethias. Het resultaat leverde betere polisvoorwaarden op tegen een aanzienlijk lager tarief. De 
begeleiding van de fases 1 en 2 werden georganiseerd en gefinancierd door de provincie. De 
makelaar die hiervoor werd ingeschakeld kreeg ook de opdracht voor fase 3 toegekend. In deze fase 
kunnen de politiezones zelf beslissen of ze voor hun werking wensen samen te werken met de 
aangestelde makelaar. De makelaar begeleidt dan enerzijds de overgang naar de nieuwe contracten 
en treedt op als tussenpersoon voor de politiezones naar de verzekeraars toe. De betaling van de 
makelaar in fase 3 is voor rekening van de politiezones die hiervan gebruik wensen te maken. De 
gunning zelf is reeds gebeurd door de provincie. De bedongen voorwaarden voor het makelaarschap 
zijn zeer gunstig te noemen. Het politiecollege wenste dan ook gebruik te maken van deze service. Dit 
biedt extra garanties voor een goed beheer van de verzekeringsportefeuille. 
 



Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
Gelet op de wet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten (en latere wijzigingen), inzonderheid artikel 26 § 2 lid 
3; 
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het KB van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (en latere wijzigingen); 
Gelet op de beslissing van de politieraad d.d. 27.11.2013 aangaande de bekrachtiging van de 
beslissing van het politiecollege van 17.05.2013 houdende het akkoord met de lancering van de 
opdracht waarbij de provincie in naam van de politiezones en voor rekening van de provincie een 
procedure lanceert tot aanduiding van een verzekeringsconsultant voor het uitvoeren van een audit 
(doorlichting) van de verzekeringsportefeuilles van alle Limburgse politiezones waaronder de eigen 
zone; 
Gelet de beslissing van de Bestendige Deputatie d.d. 28.11.2013 houdende de aanstelling van 
Vanbreda Risk & Benefits nv, met zetel gelegen te 2140 Borgerhout, Plantin en Moretuslei 297, als 
onafhankelijke verzekeringsconsultant met navolgende opdrachten: 
1. de analyse en audit van de bestaande verzekeringsportefeuille van de 17 politiezones van de 

provincie Limburg en het afleveren van een auditrapport met aanbevelingen per zone; 
2. het opnemen van een adviserende en ondersteunende rol in de aanbestedingsdossiers 

voortvloeiend uit de auditrapportering, in het bijzonder het uitschrijven van het lastenboek en het 
coördineren en opvolgen van de aanbestedingsprocedure 

3. de opvolging van de afgesloten polissen (makelaarschap). Dit makelaarschap houdt géén 
agentschap en opvolging van de individuele dossiers in doch een controle op de naleving van de 
contractuele bepalingen vervat in de polissen en de markconformiteit van de overeenkomsten 
tijdens de duur ervan. 

Overwegende dat fase 1 van deze gunningsopdracht werd opgestart op 16.12.2013 door een 
coördinatievergadering ten behoeve van alle politiezones. 
Gelet op het auditrapport verzekeringen van Vanbreda risk & benefits; 
Gelet op de beslissing van de politieraad d.d. 28.03.2014 houdende kennisname van de audit van de 
verzekeringsportefeuille van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo in het bijzonder en de 
politiezones provincie Limburg in het algemeen en mandaatverlening aan de provincie Limburg om in 
naam en voor rekening van de politiezone op te treden bij de openbare aanbesteding tot gunning van 
de verzekeringsportefeuille m.b.t. de waarborgen arbeidsongevallen, patrimonium (brand en all risk), 
vloot (incl. omnium dienstverplaatsingen) en burgerlijke aansprakelijkheid (incl. rechtsbijstand); 
Overwegende dat de politiezone zich hierdoor engageerde om: 
- haar volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van fase II (gunning van de 

verzekeringsportefeuille); 
- na afronding van de onderhandelingsprocedure de contracten overeenkomstig de gegunde 

offerte(n) af te sluiten. 
Gelet op het bestek met nr. 2014N008007; 
Gelet op het besluit van de bestendige deputatie d.d. 26.06.2014 tot goedkeuring van de voorwaarden 
en de wijze van gunnen van de opdracht ‘verzekeringen voor de politiezones van de provincie 
Limburg’; 
Gelet op de openingszitting voor de ontvangst van de kandidaatstellingen d.d. 31.07.2014; 
Gelet op het besluit van de bestendige deputatie van 21.08.2014 betreffende de goedkeuring van de 
kwalitatief geselecteerde kandidaten: 
- Ethias nv, met zetel te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 73 
- Axa Belgium nv, met zetel te 1170 Brussel, Vorstlaan 25 
- Belfius insurance nv, met zetel te 1210 Brussel, Galileelaan 5 
- KBC verzekeringen nv, met zetel te 3000 Leuven, Prof. Roger van Overstraetenplein 2; 
Gelet op de indiening van de offertes die ten laatste op 15.09.2014 om 14.00u. het bestuur dienden te 
bereiken; 
Gelet op de indiening van volgende tijdige offertes : 
- Ethias nv, met zetel te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 73 (voor de 4 percelen); 
- Belfius insurance nv, met zetel te 1210 Brussel, Galileelaan 5 (voor de 4 percelen); 
- KBC verzekeringen nv, met zetel te 3000 Leuven, Prof. Roger van Overstraetenplein 2 (voor het 

perceel patrimonium) 



Gelet op de beslissing van de bestendige deputatie d.d. 13.11.2014 waarbij de opdracht 
verzekeringen voor de politiezones provincie Limburg na onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking gegund wordt aan de economisch meest voordelige (rekening houdend 
met de gunningcriteria) bieders, zijnde: 
- Perceel 1 arbeidsongevallen: Belfius insurance nv (93 punten op 100) tegen de voorwaarden en 

prijzen van de goedgekeurde basisofferte en BAFO d.d. 23.10.2014 voor een globaal bedrag van 
€ 1.323.224,94/jaar; 

- Perceel 2 burgerlijke aansprakelijkheid: Belfius insurance nv (91 punten op 100) tegen de 
voorwaarden en prijzen van de goedgekeurde basisofferte en BAFO d.d. 23.10.2014 voor een 
globaal bedrag van € 301.280,00/jaar; 

- Perceel 3 patrimonium (brand en all risk electronica): Belfius insurance nv (98,50 punten op 100) 
tegen de voorwaarden en prijzen van de goedgekeurde basisofferte en BAFO d.d. 23.10.2014 
voor een globaal bedrag van € 30.461,02/jaar; 

- Perceel 4 voertuigen (incl. omnium dienstverplaatsingen): Ethias nv (89,16 punten op 100) tegen 
de voorwaarden en prijzen van de goedgekeurde basisofferte en BAFO d.d. 23.10.2014 voor een 
globaal bedrag van € 276.820,09 /jaar. 

Overwegende dat de opdracht, na respecteren van de stand still gedurende 15 dagen, voor een 
periode van 3 jaren (verlengbaar met 1 jaar) wordt aangegaan vanaf 01.01.2015; 
BESLUIT: 
 
Enig artikel.- Kennis te nemen van het besluit van de bestendige deputatie d.d. 13.11.2014 houdende 
de gunning van de opdracht verzekeringen politiezones Limburg aan de economisch meest voordelige 
(rekening houdend met de gunningcriteria) bieders, zijnde: 
- Perceel 1 arbeidsongevallen: Belfius insurance nv (93 punten op 100) tegen de voorwaarden en 

prijzen van de goedgekeurde basisofferte en BAFO d.d. 23.10.2014 voor een globaal bedrag van 
€ 1.323.224,94/jaar; 

- Perceel 2 burgerlijke aansprakelijkheid: Belfius insurance nv (91 punten op 100) tegen de 
voorwaarden en prijzen van de goedgekeurde basisofferte en BAFO d.d. 23.10.2014 voor een 
globaal bedrag van € 301.280,00/jaar; 

- Perceel 3 patrimonium (brand en all risk electronica): Belfius insurance nv (98,50 punten op 100) 
tegen de voorwaarden en prijzen van de goedgekeurde basisofferte en BAFO d.d. 23.10.2014 
voor een globaal bedrag van € 30.461,02/jaar; 

- Perceel 4 voertuigen (incl. omnium dienstverplaatsingen): Ethias nv (89,16 punten op 100) tegen 
de voorwaarden en prijzen van de goedgekeurde basisofferte en BAFO d.d. 23.10.2014 voor een 
globaal bedrag van € 276.820,09 /jaar. 

 
07. Bekrachtiging van de beslissing van het politiecol lege van d.d. 19.12.2014 houdende 

aanstelling van een verzekeringsmakelaar in het kad er van fase 3 van de openbare 
aanbesteding (raamovereenkomst) van de provincie vo or de aanduiding van een 
onafhankelijke verzekeringsconsulent voor audit (de el l), begeleiding bij de 
aanbesteding (deel 2) en beheer/opvolging (deel 3) van de nieuwe 
verzekeringsportefeuille van de politiezones provin cie Limburg.  

 
DE POLITIERAAD, 
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
Gelet op de wet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten (en latere wijzigingen), inzonderheid artikel 26 § 2 lid 
3; 
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het KB van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (en latere wijzigingen); 
Gelet op de beslissing van de politieraad d.d. 27.11.2013 aangaande de bekrachtiging van de 
beslissing van het politiecollege van 17.05.2013 houdende het akkoord met de lancering van de 
opdracht waarbij de provincie in naam van de politiezones en voor rekening van de provincie een 
procedure lanceert tot aanduiding van een verzekeringsconsultant voor het uitvoeren van een audit 
(doorlichting) van de verzekeringsportefeuilles van alle Limburgse politiezones waaronder de eigen 
zone; 



Gelet de beslissing van de Bestendige Deputatie d.d. 28.11.2013 houdende de aanstelling van 
Vanbreda Risk & Benefits nv, met zetel gelegen te 2140 Borgerhout, Plantin en Moretuslei 297, als 
onafhankelijke verzekeringsconsultant met navolgende opdrachten: 
1. Fase 1: de analyse en audit van de bestaande verzekeringsportefeuille van de 17 politiezones van 

de provincie Limburg en het afleveren van een auditrapport met aanbevelingen per zone; 
2. Fase 2: het opnemen van een adviserende en ondersteunende rol in de aanbestedingsdossiers 

voortvloeiend uit de auditrapportering, in het bijzonder het uitschrijven van het lastenboek en het 
coördineren en opvolgen van de aanbestedingsprocedure; 

3. Fase 3: de opvolging van de afgesloten polissen (makelaarschap). Dit makelaarschap houdt géén 
agentschap en opvolging van de individuele dossiers in doch een controle op de naleving van de 
contractuele bepalingen vervat in de polissen en de markconformiteit van de overeenkomsten 
tijdens de duur ervan; 

Overwegende dat de politiezone in het kader van het gunningsbesluit van de Bestendige Deputatie 
d.d. 28.11.2013 kon overgaan tot de aanduiding van Vanbreda Risk & Benefits nv, met zetel gelegen 
te 2140 Borgerhout, Plantin en Moretuslei 297, als makelaar van de politiezone; 
Overwegende dat dit makelaarschap géén agentschap en opvolging van de individuele dossiers 
inhoudt doch een controle op de naleving van de contractuele bepalingen vervat in de polissen en de 
markconformiteit van de overeenkomsten tijdens de duur ervan; 
Overwegende dat de bijstand van Vanbreda Risk & Benefits nv als tussenpersoon beschreven staat in 
een afzonderlijke overzicht dat de meerwaarde van een makelaar aanduidt op het vlak van 
polisbeheer, schadebeheer en algemene ondersteuning; 
Overwegende dat bij de overgang van één verzekeraar naar een andere de meerwaarde van een 
makelaar onmiskenbaar is; 
Overwegende dat Vanbreda Risk & Benefits nv het gunningsdossier begeleid heeft en door de 
provincie werd aangeduid in kader van fase 3 van de opdracht; 
Overwegende dat de nieuwe polissen een aanvang namen op 01.01.2015 en de begeleiding bij de 
opstart belangrijk was voor het goed verloop van de overdracht; 
Overwegende dat de politiezone ook en regime sterker staat in de contractuele verhouding met de 
verzekeraar wanneer ze kan rekenen op de tussenkomst van een makelaar; 
Overwegende dat het contract geldt voor de duur van 1 jaar en behoudens tegenbericht jaarlijks 
stilzwijgend verlengbaar is waarbij de totale duur evenwel de 4 jaren niet kan overstijgen; 
Overwegende dat de politiezone op deze wijze de mogelijkheid heeft om de samenwerking met 
Vanbreda Risk & Benefits nv als makelaar jaarlijks te evolueren; 
Overwegende dat de kostprijs voor het makelaarschap per verzekeringstak wordt bepaald en dit als 
volgt: 
- Voor arbeidsongevallen heeft elke categorie een aparte premievoet die wordt toegepast op de 

loonmassa (arbeiders, bedienden, gedetacheerd, operationeel personeel); 
- Voor Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand wordt er een forfaitair bedrag per jaar 

aangerekend; 
- Voor patrimonium wordt op het verzekerd kapitaal een vaste premievoet toegepast (zowel qua 

gebouwen als voor de inhoud). Hetzelfde principe geldt voor de elektronica waar er wel een 
onderscheid wordt gemaakt tussen vast en draagbare elektronica; 

- Voor de voertuigverzekering zijn er per waarborg en per voertuigcategorie forfaitaire bedragen 
vastgesteld. Voor de omnium dienstopdracht zijn er ook forfaitaire bedragen vastgesteld. 

Overwegende dat dit voor de toestand van de nettojaarpremie zoals vastgelegd op 2013 een totale 
jaarlijkse kostprijs geeft van 2478,81 EUR; 
Overwegende dat een toename of afname van personeel, aankoop of schrapping van gebouwen of 
voertuigen telkens een wijziging van het absolute bedrag tot gevolg heeft; 
Overwegende dat de bijstand die Vanbreda Risk & Benefits nv als tussenpersoon levert en de 
berekening van de kostprijs in bijlage bij dit besluit zijn opgenomen; 
Gelet op de hoogdringendheid die verbonden was aan de overdracht op 01.01.2015; 
Gelet op de beslissing van het politiecollege van 19.12.2014 houdende aanstelling van Vanbreda Risk 
& Benefits nv, met zetel gelegen te 2140 Borgerhout, Plantin en Moretuslei 297, als makelaar van de 
politiezone onder voorbehoud van bekrachtiging door de politieraad op de eerstvolgende zitting; 
BESLUIT, unaniem: 
 
Artikel 1.- De politieraad bekrachtiging, op basis van het gunningsbesluit van de bestendige deputatie 
d.d. 28.11.2013, de aanstelling van Vanbreda Risk & Benefits nv, met zetel gelegen te 2140 
Borgerhout, Plantin en Moretuslei 297, als makelaar van de politiezone. 
 



Artikel 2.- Het contract wordt voor de duur van 1 jaar aangegaan en is behoudens tegenbericht 
jaarlijks stilzwijgend verlengbaar waarbij de totale duur evenwel de 4 jaren niet kan overstijgen. 
 
08. OPEN AANBESTEDING voor Levering van energie (aardg as en elektriciteit) voor 

provincie Limburg (2016 - 2018) - Deelname Politiez one Beringen/Ham/Tessenderlo -  
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.  

 
DE POLITIERAAD, 
De voorzitter geeft aan dat de mogelijkheid tot deelname ook voor de gemeentes bekend is. 
 
Gelet op de wet van 29 april 1999 die bepaalt dat alle afnamepunten van elektriciteit m.i.v. 1 juli 2003 
volledig vrij dienen te zijn. 
Gelet op de wet van 29 april 1999 bepaalt dat alle afnamepunten van aardgas m.i.v. 1 juli 2003 
volledig vrij dienen te zijn. 
Gelet op het feit dat de bestaande contracten voor levering van aardgas en elektriciteit aflopen op 31 
december 2015. 
Gelet op het feit dat derhalve nieuwe leverancier(s) van aardgas en elektriciteit dienen te worden 
aangesteld. 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25 en 
artikel 26, §1, 2°, a, en inzonderheid artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van 
werken/leveringen/diensten voor rekening van verschillende aanbestedende overheden toelaat; 
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 het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 
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, 
inzonderheid artikel 5, § 3; 
Gelet op het besluit van de Provincieraad van 20 november 2013 waarbij deze stelt dat PROCLIM, de 
opdrachtencentrale van het provinciebestuur van Limburg, als opdrachtencentrale in de procedure tot 
aanstelling van een leverancier voor aardgas en elektriciteit optreedt. 
Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp: “Raamovereenkomst 
levering van energie (aardgas en elektriciteit) voor provincie Limburg (2016-2018)”; 
Overwegende dat de initiële raming van deze opdracht bij benadering 157.500,00 (bedrag voor 3 jaar) 
euro incl. btw bedraagt en verder gespecificeerd zal moeten worden in een bestek; 
Overwegende dat PROCLIM optreedt als opdrachtencentrale, de procedure zal voeren en in naam 
van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo bij de gunning van de opdracht zal optreden; 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen PROCLIM en de politiezone 
Beringen/Ham/Tessenderlo dd. 29 oktober 2014 (datum ondertekening protocol of 
samenwerkingsovereenkomst); 
Gelet op de verbruiken voor het dienstjaar 2014 zoals opgegeven door de respectievelijke 
leverancier(s); 
Gelet op het prijsvoordeel dat redelijkerwijze kan worden bekomen bij een verhoogd volumeaanbod. 
Gelet op het besluit van het politiecollege van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo van 16 
februari 2015; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in de artikelen 330 125 12 (elektriciteit) 
en 330 125 13 (gas) van de begroting (begrotingsgegevens); 
BESLUIT, unaniem: 
 
Artikel 1.- Akkoord te gaan met de deelname van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo in de 
samenaankoop “Raamovereenkomst – levering van energie (aardgas en elektriciteit) voor provincie 
Limburg (2016-2018), voor de leveringsjaren 2016 + 2017 + 2018; 
voor een bedrag indicatief geraamd op 63.000,00 (bedrag voor 3 jaar) euro incl. btw, voor aardgas,  
voor een bedrag indicatief geraamd op 87.000,00 (bedrag voor 3 jaar) euro incl. btw., voor elektriciteit 
MS en voor een bedrag indicatief geraamd op 7.500,00 (bedrag voor 3 jaar) euro incl. btw., voor 
elektriciteit LS. 



 
Artikel 2.- PROCLIM wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van de politiezone 
Beringen/Ham/Tessenderlo bij de gunning van de opdracht op te treden. 
 
Artikel 3.- De lijst met afnamepunten (naam, EAN nummers, leveringsadres, facturatieadres) met de 
vermoedelijke verbruiksaantallen, voor aardgas – elektriciteit HS (MS) - elektriciteit LS, maakt 
onlosmakelijk deel uit van het bestek, en wordt bijgevoegd bij dit besluit. 
 
Artikel 4.- Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan PROCLIM. 
 
Artikel 5.- De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien de artikelen 330 125 12 (elektriciteit) en 
330 125 13 (gas) van de begroting dienstjaren 2016, 2017 en 2018. 
 
09. Aankoop van 2 combi’s en 1 personenauto - Goedkeur ing lastvoorwaarden en 

gunningswijze.  
 
DE POLITIERAAD, 
De politiesecretaris verduidelijkt dat hier om vergangingen gaat. Bij de keuze zal er ook rekenig 
gehouden worden met de huidige werking van het korps en de inzet van de ploegen voor de 
gebiedsgebonden werking en de verkeersdienst. 
 
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 16; 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 3, § 1; 
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 
september 1996, en latere wijzigingen; 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 3 augustus 2007 waarbij de langetermijnvisie inzake de 
vervanging van dienstvoertuigen vastgelegd werd; 
Overwegende dat met het oog op het operationeel houden van het voertuigenpark periodiek moet 
voorzien worden in vervanging van versleten voertuigen; 
Overwegende dat in de Federale Politie – Algemene Directie van de ondersteuning en het beheer – 
Directie van de aankopen, voor de aankoop van voertuigen een overheidsopdracht uitschreeft op 
basis van een bijzonder bestek met nr. DSA 2012 R3 500 volgens de procedure “Algemene 
Offerteaanvraag”; 
Overwegende dat deze procedure geleid heeft tot een kaderovereenkomst gegund aan diverse 
leveranciers, afhankelijk van de kenmerken van de gewenste voertuigen; 
Overwegende dat deze kaderovereenkomst opengesteld werd voor aankopen van de lokale politie en 
loopt tot 15 oktober 2015; 
Overwegende dat huidige deelopdracht is opgedeeld in volgende percelen: 
* Perceel 1 (Levering van twee combi’s met aangepaste politie-uitrusting), raming: € 90.800,00 excl. 
btw of € 109.868,00 incl. 21% btw 
* Perceel 2 (Levering van een personenauto met aangepaste politie-uitrusting), raming: € 36.000 excl. 
btw of € 43.560,00 incl. 21% btw 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 126.800,00 excl. btw of 
€ 153.428,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2015, op artikel 
330/743-52 van de buitengewone dienst; 
BESLUIT, unaniem: 
 
Artikel 1.- Over te gaan tot aankoop van 2 politiecombi’s en 1 personenauto via kaderovereenkomst 
van de Federale Politie. De raming bedraagt € 126.800,00 excl. btw of € 153.528,00 incl. 21% btw. 
 
Artikel 2.- De aankoop zal gebeuren via het contract van de Federale Politie – Algemene Directie van 
de ondersteuning en het beheer – Directie van de Aankopen: DSA 2012 R3 500. 
 



Artikel 3.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2015, op artikel 330/743-52 
van de buitengewone dienst. 
 
Artikel 4.- Het politiecollege opdracht te geven tot uitvoering van dit besluit. 
 
Artikel 5.- Afschrift van dit besluit bij de betalingsbevelen te voegen. 
 
10. ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING voor Pechverhelping -  

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.  
 
DE POLITIERAAD, 
De politiezone maakt gebruikt van een pechverhelpingsdienst. Jaarlijks moet deze dienst een aantal 
maal in actie komen. Het gaat hierbij dan om: problemen met de banden, een voertuig dat zich ergens 
vastrijdt, een voertuig dat niet wil starten,… Het korps vindt het belangrijk dat men in zo’n situaties 
beroep kan doen op de pechverhelping voor herstel of het laten wegslepen van het voertuig. 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
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 het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
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, 
inzonderheid artikel 5, § 4; 
Overwegende dat de huidige overeenkomst voor technische bijstand voor het voertuigenpark vervalt 
op 31 mei 2015 en een vernieuwing van dergelijke overeenkomst wenselijk is; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Pechverhelping” een bestek met nr. 2015/010-van 
werd opgesteld door Politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo; 
Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld: 
* Basisopdracht (Pechverhelping, 1 jaar), raming: € 1.825,00 excl. btw of € 2.208,25 incl. 21% btw 
* Eerste verlenging, 1 jaar, raming: € 1.825,00 excl. btw of € 2.208,25 incl. 21% btw 
* Tweede verlenging, 2 jaar, raming: € 3.650,00 excl. btw of € 4.416,50 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 7.300,00 excl. btw of 
€ 8.833,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2015, op artikel 
33001/127-06 van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren; 
BESLUIT, unaniem: 
 
Artikel 1.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
 
Artikel 2.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015/010-van en de raming voor de 
opdracht “Pechverhelping”, opgesteld door Politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 7.300,00 excl. btw of 
€ 8.833,00 incl. 21% btw. 
 
Artikel 3.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2015, op artikel 33001/127-06 
van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren. 
 
Artikel 4.- Het politiecollege opdracht te geven tot uitvoering van dit besluit. 
 
Artikel 5.- Afschrift van dit besluit bij de betalingsbevelen te voegen. 
 



 
11. Levering van kleurenlaserprinters via kaderovereen komst FOR-CMS - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze.  
 
DE POLITIERAAD, 
De politiesecretaris geeft aan dat het hier gaat om de nodige vervangingen. 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
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 het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
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, 
inzonderheid artikel 5, § 4; 
Overwegende dat om hoge herstellingskosten te vermijden het wenselijk is de laserprinter van de 
antenne Ham met een ouderdom van 5 jaar te vervangen en de laserprinter van recherche met een 
ouderdom van 5 jaar te vervangen; 
Overwegende dat de Federale Overheidsdienst FOR-CMS voor de aankoop van dergelijke printers 
een kaderovereenkomst heeft afgesloten op basis van het bestek FORCMS-COPY-070; 
Overwegende dat vermelde overeenkomst tot 30/09/2015 loopt en toegankelijk is voor aankopen door 
de lokale politie; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.280,06 excl. btw of € 1.548,87 
incl. 21% btw; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2015, op artikel 
330/742-53 van de buitengewone dienst; 
BESLUIT, unaniem: 
 
Artikel 1.- Over te gaan tot aankoop van 2 kleurenlaserprinters. De raming bedraagt € 1.280,06 excl. 
btw of € 1.548,87 incl. 21% btw. 
 
Artikel 2.- De aankoop zal gebeuren via het contract van de Federale Opdrachtencentrale FORCMS- 
COPY-070. 
 
Artikel 3.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2015, op artikel 330/742-53 
van de buitengewone dienst. 
 
Artikel 4.- Het politiecollege opdracht te geven tot uitvoering van dit besluit. 
 
Artikel 5.- Afschrift van dit besluit bij de betalingsbevelen te voegen. 
 
12. Levering van personal computers via kaderovereenko mst FOR-CMS - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze.  
 
DE POLITIERAAD, 
De politiesecretaris geeft aan dat het in hoofdzaak gaat om de nodige vervangingen in het kader van 
het onderhoud van de informatica-apparatuur. 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
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 het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
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, 
inzonderheid artikel 5, § 3; 



Overwegende dat 18 desktop-PC's in het ISLP-netwerk door veroudering aan vervanging toe zijn; 
Overwegende dat de internet-PC van de antenne Ham door veroudering aan vervanging toe is; 
Overwegende dat het wenselijk is voor de 1ste lijnspolitie 1 extra computer te voorzien; 
Overwegende dat de Federale Overheidsdienst FOR-CMS voor de aankoop van desktop-computers 
een kaderovereenkomst heeft afgesloten op basis van het bestek FORCMS-PC-073; 
Overwegende dat vermelde overeenkomst tot 30 april 2016 loopt en toegankelijk is voor aankopen 
door de lokale politie; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 11.924,08 excl. btw of 
€ 14.428,14 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2015, op artikel 
330/742-53 van de buitengewone dienst; 
BESLUIT, unaniem: 
 
Artikel 1.- Over te gaan tot aankoop van personal computers. De raming bedraagt € 11.924,08 excl. 
btw of € 14.428,14 incl. 21% btw; 
 
Artikel 2.- De aankoop zal gebeuren via het contract van de Federale Opdrachtencentrale FORCMS-
PC-073; 
 
Artikel 3.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2015, op artikel 330/742-53 
van de buitengewone dienst. 
 
Artikel 4.- Het politiecollege opdracht te geven tot uitvoering van dit besluit; 
 
Artikel 5.- Afschrift van dit besluit bij de betalingsbevelen te voegen. 
 
13. ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING voor Levering, huur 

en onderhoud van sanitaire voorzieningen en verbrui ksproducten - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze  

 
DE POLITIERAAD, 
De politiesecretaris verduidelijkt dat er binnen het korps op de toiletten handdoekautomaten aanwezig 
zijn en zeepverdelers. Het huidig onderhoudscontract voor levering en onderhoud loopt ten einde. De 
politiezone wenst dan ook een nieuwe contract op te starten. De kans is hierbij zeer groot dat we bij 
dezelfde firma terecht komen aangezien niet iedereen het nodige materiaal kan leveren voor de 
handdoekautomaten. 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° f 
(de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om reden van: technische 
aard); 
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 het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
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, 
inzonderheid artikel 5, § 3; 
Overwegende dat de lopende overeenkomst voor huur en onderhoud van handdoekautomaten en 
handdoeken en de levering van vloeibare handzeep eindigt op 30 april 2015 en het wenselijk is een 
nieuwe overeenkomst aan te gaan; 
Overwegende dat voorgesteld wordt een nieuwe overeenkomst aan te gaan voor 1 jaar, 2 maal 
verlengbaar, één keer voor 1 jaar en tenslotte voor 2 jaar, startend op 1 mei 2015; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering, huur en onderhoud van sanitaire 
voorzieningen en verbruiksproducten” een bestek met nr. 2015/002-van werd opgesteld door 
Politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo; 
Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld: 
* Perceel 1 (Huur en onderhoud van handdoekautomaten en handdoeken), raming: € 2.060,90 excl. 
btw of € 2.493,69 incl. 21% btw 
* Perceel 2 (Levering van vloeibare handzeep), raming: € 240,00 excl. btw of € 290,40 incl. 21% btw 



* Verlenging (Huur en onderhoud van handdoekautomaten en handdoeken), raming: € 2.060,90 excl. 
btw of € 2.493,69 incl. 21% btw 
* Verlenging (Levering van vloeibare handzeep), raming: € 240,00 excl. btw of € 290,40 incl. 21% btw 
* Verlenging (2 Huur en onderhoud van handdoekautomaten en handdoeken), raming: € 4.121,80 
excl. btw of € 4.987,38 incl. 21% btw 
* Verlenging (2 Levering van vloeibare handzeep), raming: € 480,00 excl. btw of € 580,80 incl. 21% 
btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 9.203,60 excl. btw of 
€ 11.136,36 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2015, op artikel 
330/125-06 van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren; 
BESLUIT, unaniem: 
 
Artikel 1.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
 
Artikel 2.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015/002-van en de raming voor de 
opdracht “Levering, huur en onderhoud van sanitaire voorzieningen en verbruiksproducten”, opgesteld 
door Politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 9.203,60 excl. btw of € 11.136,36 incl. 21% btw. 
 
Artikel 3.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2015, op artikel 330/125-06 
van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren. 
 
Artikel 4.- Het politiecollege opdracht te geven tot uitvoering van dit besluit. 
 
Artikel 5.- Afschrift van dit besluit bij de betalingsbevelen te voegen. 
 
14. ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING voor Huur en 

onderhoud van dameshygiëneboxen - Goedkeurig lastvo orwaarden en 
gunningswijze.  

 
DE POLITIERAAD, 
De politiesecretaris geeft mee dat ook in het kader van dit dossier de politiezone een nieuw 
onderhoudscontract wenst aan te gaan. 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 2° 
b (nieuwe werken/diensten, bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken/diensten); 
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 het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 
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, 
inzonderheid artikel 5, § 4; 
Overwegende dat de lopende overeenkomst voor huur en onderhoud van dameshygiëneboxen eindigt 
op 30 april 2015 en het wenselijk is een nieuwe overeenkomst aan te gaan; 
Overwegende dat voorgesteld wordt een nieuwe overeenkomst aan te gaan voor 1 jaar, 2 maal 
verlengbaar, één keer voor 1 jaar en tenslotte voor 2 jaar, startend op 1 mei 2015; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Huur en onderhoud van dameshygiëneboxen” een 
bestek met nr. 2015/014-van werd opgesteld door Politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo; 
Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld: 
* Basisopdracht (Huur en onderhoud van dameshygiëneboxen), raming: € 1.150,00 excl. btw of 
€ 1.391,50 incl. 21% btw 
* Verlenging (Huur en onderhoud van dameshygiëneboxen), raming: € 1.150,00 excl. btw of 
€ 1.391,50 incl. 21% btw 



* Verlenging (2 Huur en onderhoud van dameshygiëneboxen), raming: € 2.300,00 excl. btw of 
€ 2.783,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 4.600,00 excl. btw of 
€ 5.566,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2015, op artikel 
330/125-06 van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren; 
BESLUIT, unaniem: 
 
Artikel 1.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
 
Artikel 2.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015/014-van en de raming voor de 
opdracht “Huur en onderhoud van dameshygiëneboxen”, opgesteld door Politiezone 
Beringen/Ham/Tessenderlo. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 
€ 4.600,00 excl. btw of € 5.566,00 incl. 21% btw. 
 
Artikel 3.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2015, op artikel 330/125-06 
van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren. 
 
Artikel 4.- Het politiecollege opdracht te geven tot uitvoering van dit besluit. 
 
Artikel 5.- Afschrift van dit besluit bij de betalingsbevelen te voegen. 
 
15. Recuperatie kleine bedragen.  
 
DE POLITIERAAD, 
De politiesecretaris stelt dat het sociaal secretariaat graag een andere werkwijze zou willen hanteren 
voor de recuperatie van kleine bedragen in het kader van rechtzettingen. Vandaag moet voor iedere 
kleine rechtzetting apart een brief naar betrokken worden gericht met een afbetalingsvoorstel 
(onmiddellijk betaling of gespreid in stukken). De mogelijk bestaat nu om kleine bedragen onmiddellijk 
te recupereren bij de volgende uitbetaling zonder bijkomende formaliteiten. Dit tot een bedrag van 
maximum 25 EUR. De vakbonden gaan hiermee akkoord. 
 
Op de vraag van de voorzitter wanneer de regel ingaat, stelt de politiesecretaris dat dit vanaf nu zou 
zijn. 
 
Gelet op het Hoog overlegcomité (116) van 20 maart 2013; 
Gelet op het Hoog overlegcomité (119) van 19 juni 2013; 
Gelet op de communicatie van het sociaal secretariaat GPI, uitgiftenummer SSGPI-RIO 2013/1019 
van 21 juni 2013; 
Gelet op het akkoord van het BOC van 18 december 2014 betreffende de recuperatie van kleine 
bedragen van de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo; 
Overwegende dat de politieraad, na overleg te treden met de vakbonden op een syndicaal basis 
overlegcomité, kan beslissen om bedragen tot maximum €25 zonder schuldbrief te recupereren; 
Overwegende dat dit dient te gebeuren in schijven van €10 ingaande vanaf de tweede maand die 
volgt op de aanmaak van het negatief bedrag en dat dit via een mededeling op de loonfiche dient 
gecommuniceerd te worden; 
BESLUIT, unaniem: 
 
Artikel 1.- De politieraad gaat akkoord om bedragen tot maximum €25 zonder schuldbrief te 
recupereren. Dit dient te gebeuren in schijven van €10 ingaande vanaf de tweede maand die volgt op 
de aanmaak van het negatief bedrag. Het personeelslid dient ingelicht te worden via een mededeling 
op zijn loonfiche. 
 
Artikel 2.- De regeling gaat in vanaf 1 april 2015. 
 
Artikel 3.- Dit besluit zal overhandigd worden aan het sociaal secretariaat. 



 
16. Openstelling 1 plaats inspecteur opsporingsdienst via wervingsreserve van de 

mobiliteitscyclus 2014-05.  
 
DE POLITIERAAD, 
De korpschef geeft aan dat er beslist werd om intern een hoofdinspecteur van de opsporingsdienst 
sneller te laten doorschuiven naar een ander dienst. Het organogram voorziet dan dat betrokkene 
binnen de opsporingsdienst vervangen wordt door een inspecteur. Aangezien het hierbij om een 
zogenaamde gespecialiseerde functie gaat, moest de plaats worden opgesteld via mobiliteit. In totaal 
waren er zes kandidaten, waarvan er twee geslaagd waren. Een interne kandidate met de hoogste 
score en een externe kandidaat met ook een goede score. Omdat de externe kandidaat over een 
recherchebrevet beschikt, geniet deze van een voorrangsregel binnen het statuut. Deze kandidaat 
werd dan ook door het politiecollege aangesteld. De interne kandidate werkt momenteel reeds langer 
voor de opsporingsdienst op basis van een interne detachering. Om echter vast binnen deze dienst 
aangesteld te kunnen worden, moest betrokken personeelslid deelnemen aan een mobiliteitscyclus. 
Dit is nu gebeurd. Op basis van haar resultaat kan betrokken nu voor haar huidige plaats ook worden 
aangesteld binnen de lokale recherche. Als de politieraad akkoord gaat men een nieuwe openstelling, 
wordt betrokkene binnen de lokale recherche aangesteld op basis van de wervingsreserve van de 
doorlopen mobiliteitscyclus. Op deze wijze worden zowel de openstaande betrekking binnen de 
opsporingsdienst, als de aanstelling van het reeds langer gedetacheerd personeelslid gerealiseerd 
binnen het vooropgestelde kader. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 
van  de politiediensten; 
Gelet op artikel VI.II.15, artikel VI.II.21, artikel VI.II.23 en VI.II.27bis van het koninklijk besluit van 30 
maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 
Gelet op de omzendbrief GPI 15 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de 
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke 
overheden in de politiezones; 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten 
betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 
Gelet op het politieraadsbesluit van 27 november 2013, waarbij de formatie werd vastgesteld van het 
operationeel-kader en het CALog-personeel; 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 16 februari 2015 betreffende de aanstelling van één 
inspecteur opsporingsdienst; 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 16 februari 2015 betreffende de openstelling van 1 
plaats van inspecteur opsporingsdienst; 
Overwegende dat er in de nieuwe formatie binnen de opsporingsdienst 7 plaatsen van inspecteur en 3 
plaatsen van hoofdinspecteur opgenomen werden; 
Overwegende dat er in de mobiliteitscyclus 2014-05 reeds een externe inspecteur opsporingsdienst 
door het politiecollege werd aangesteld; 
Overwegende dat het politiecollege van 16 februari 2015 besliste om de openstelling van 1 plaats van 
inspecteur opsporingsdienst met invulling uit de wervingsreserve voor te leggen aan de volgende 
politieraad; 
Overwegende dat een functie binnen de opsporingsdienst een gespecialiseerde betrekking is en dat 
dergelijke functies niet via interne verschuivingen kunnen worden begeven aan personeelsleden die 
niet over het vereiste brevet beschikken; 
Overwegende dat deze functie via de mobiliteitsprocedure kan toegekend worden aan een externe 
brevethouder, een externe niet-brevethouder of een interne niet-brevethouder;   
Overwegende dat een brevethouder prioriteit heeft op een niet-brevethouder; 
Overwegende dat er in een wervingsreserve voorzien werd; 
Overwegende dat deze vacante plaats van inspecteur niet prioritair toegewezen wordt aan 
personeelsleden van het operationeel kader die ten minste 40 jaar is en gedurende te minste tien jaar 
is aangewezen voor een betrekking op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
die een betrekking postuleert buiten dit Gewest; 
Overwegende dat deze vacante plaats van inspecteur opsporingsdienst een gespecialiseerde 
betrekking is. 
BESLUIT, unaniem: 



 
Artikel 1.- De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo gaat over tot de openstelling van één plaats van 
inspecteur opsporingsdienst en wenst voor de invulling gebruik te maken van de wervingsreserve, 
mobiliteitscyclus 2014-05, aangelegd voor de functie van inspecteur opsporingsdienst. Het betreft een 
gespecialiseerde betrekking. 
 
Artikel 2.- In de begroting zijn er voldoende kredieten voorzien voor de aanstelling van deze 
inspecteur opsporingsdienst. 
 
Artikel 3. – Een afschrift van dit besluit wordt verstuurd naar de directie mobiliteit en het 
loopbaanbeheer van de federale politie. 
 
Besloten zitting 
 
17. Aanstelling van 1 inspecteur opsporingsdienst uit de wervingsreserve 2014-05.  
 
18. Toekenning rente naar aanleiding van een arbeidson geval.  
 
 
Aangezien er tijdens deze zitting geen opmerkingen werden gemaakt over het verslag van de vorige 
vergadering d.d. 11 december 2014 wordt het aanzien als zijnde unaniem goedgekeurd. 
De vergadering wordt gesloten om 20:39 uur. 
 
De secretaris De voorzitter 
 


