Vergadering van de politieraad op woensdag 28 juni 2017
De vergadering wordt geopend om 20:00 uur
Aanwezig:

Maurice Webers - burgemeester-voorzitter
Fons Verwimp, Dirk De Vis vanaf punt 03 - burgemeesters
Liesbeth Borejko, Ronald Carmans, Katia Di Lernia vanaf punt 06, Youssef El
Ballata, Guido Feyen, Liliane Moonen, Jessica Pauwels, Walter Peelmans,
Nancy Sanen, Bert Schoofs, Guido Steurs, Ömer Ünlü, Eric Vangeel, Farid
Van Geldorp, Paula Van Sweevelt, Leonie Vanhoudt, Abdulkadir Yilmaz,
Anne Wouters-Cuypers - raadsleden
Geert Wouters - korpschef wnd.
Daniel Carlucci – secretaris

Verontschuldigd:

Mortier Arne - raadslid

De vergadering is openbaar.
De voorzitter verwelkomt de leden en vraagt de heer Youssef El Ballata naar voren om de eed af te
leggen als effectief lid van de politieraad.
01.

Aanstelling en eedaflegging van een politieraadslid.

DE POLITIERAAD,
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid de artikelen 14, 15, 19, 20, 20bis;
Gelet op het schrijven d.d. 15.10.2017 waarbij politieraadslid Jan Vanhamel zijn ontslag indient als
politieraadslid;
Gelet op het schrijven d.d. 15.10.2017 waarbij enige opvolger raadslid Freddy Pirens laat weten af te
zien van de functie als plaatsvervanger;
Gelet op de beslissing d.d. 13.03.2017 van de gemeenteraad van de stad Beringen waarbij de heer
Youssef El Ballata verkozen werd als plaatsvervangend en effectief politieraadslid met als enige
opvolger raadslid Freddy Pirens;
Overwegende dat het ter plaatsvervanging verkozen lid het mandaat voleindigt van het lid dat hij
opvolgt;
Overwegende dat de effectieve leden van de politieraad geen bloed- of aanverwanten mogen zijn tot
en met de tweede graad, noch door de echt verbonden zijn. Aanverwantschap die evenwel na de
verkiezing tot stand komt onder de leden van de raad, stelt geen einde aan hun mandaat;
Overwegende dat de heer Youssef El Ballata de voorgeschreven eed:
“IK ZWEER GETROUWHEID AAN DE KONING, GEHOORZAAMHEID AAN DE GRONDWET EN
AAN DE WETTEN VAN HET BELGISCHE VOLK” aflegt in handen van de voorzitter;
Overwegende dat door de eedaflegging en ondertekening van de bijhorende akte het politieraadslid
tevens op eer verklaart nog steeds te voldoen aan de vereisten van de verkiesbaarheid en zich niet te
bevinden in een geval van onverenigbaarheid;
BESLUIT:
Artikel 1.- De politieraad neemt akte van de eedaflegging en de aanstelling van de heer Youssef El
Ballata als effectief lid van de politieraad.
Artikel 2.- Onderhavig politieraadsbesluit zal worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid
en aan de belanghebbende.

02.

Kennisgeving van de goedkeuring van het besluit van de politieraad d.d. 16.02.2017
houdende goedkeuring van de personeelsformatie.

De secretaris verduidelijkt dat de toezichthoudende overheid een opmerking heeft gemaakt rond de
goedgekeurde formatiewijziging. Daar waar vroeger een afwijking van de norm (afrondingsregel na de
komma) werd toegestaan dankzij het akkoord van de vakbond, heeft men nu deze redenering niet
toegepast. Het toezicht oordeelt nu op een andere manier. De formatiewijzing op zich wordt door het
toezicht wel goedgekeurd, maar met de opmerking dat de afwijking van de norm rond het aantal

opgenomen hoofdinspecteur bij een volgende wijziging moet worden rechtgezet. Concreet houdt dit in
dat in de huidige formatieverhoudingen (aantal inspecteurs, hoofdinspecteurs en officieren) een extra
functie van hoofdinspecteur moet worden opgenomen.
DE POLITIERAAD,
Neemt kennis van de beslissing van 18 mei 2017 van de gouverneur waarbij de personeelsformatie
wordt goedgekeurd zoals vastgelegd door de politieraad van 16 februari 2017. De goedkeuring
gebeurt op voorwaarde dat de personeelsformatie in de toekomst zal worden aangepast aan de
formatienormen van het koninklijk besluit van 7 december 2001.

03.

Kennisgeving stand van zaken machtiging van het politiecollege inzake de procedure
tegen de Belgische Staat naar aanleiding van de verdeling van de middelen van het
Verkeersveiligheidsfonds - voorziening in Cassatie. Advies van advocaat bij het Hof
van Cassatie - einde procedure.

De secretaris geeft kort toelichting over de stand van zaken in het dossier. De politiezone had in
eerste instantie gelijk gekregen in de rechtszaak tegen de Belgische Staat over de verdeling van de
middelen van het Verkeersveiligheidsfonds. De Belgische Staat kreeg op zijn beurt gelijk van het Hof
van Beroep. Het arrest van het Hof was echter weinig gemotiveerd en bevatte geen antwoorden op al
de door ons aangebrachte middelen. Om deze reden werd, met het akkoord van de politieraad, het
noodzakelijke advies ingewonnen om te kunnen overwegen of een procedure in Cassatie enige kans
op slagen maakte. Uit dit advies blijkt nu dat het Hof van Beroep een weliswaar summier, maar
voldoende gemotiveerd arrest heeft opgesteld. Aangezien een procedure in Cassatie hierdoor zeer
weinig kans op slagen had, heeft het politiecollege -zoals vooraf afgesproken- geen voorziening in
Cassatie opgestart.
DE POLITIERAAD,
Neemt kennis van het advies d.d. 11.05.2017 van de advocaat bij het Hof van Cassatie waarbij deze
van mening is dat een cassatieberoep niet met succes kan ingediend worden in de discussie met de
Belgische Staat over de uitbetaling van de middelen van het Verkeersveiligheidsfonds.

04.

P.V. van kasnazicht van het 1e kwartaal 2017.

DE POLITIERAAD,
e
Neemt kennis van het proces-verbaal van onderzoek van de kas voor het 1 kwartaal 2017.
Het te verantwoorden en het verantwoorde vermogen bedraagt 4.376.016,55 euro.

05.

Jaarrekening 2016.

De bijzondere rekenplichtige geeft aan de hand van een presentatie toelichting bij het resultaat van de
jaarrekening 2016. Hij wijst op de positieve financiële resultaten en de gezonde financiële toestand
van de politiezone. Hij geeft aan dat de rekening sluit met een algemeen begrotingsresultaat van
578.975 EUR. Van de geraamde personeelkosten van 8.643.755 EUR werd 100,1% vastgelegd. De
bijzondere rekenplichtige verduidelijkt dat deze kredietoverschrijding met 4.948 EUR, hoewel miniem,
uitzonderlijk is en te wijten aan een fout in de begrotingsmodule van het sociaal secretariaat.
Voorgaande jaren leidde dit euvel niet tot een kredietoverschrijding aangezien het tekort ruimschoots
werd gecompenseerd door overbudgettering in andere looncomponenten. Nu wordt de begroting
scherper geraamd. Het toezicht is op de hoogte van deze situatie en zal de jaarrekening goedkeuren
gelet op de minimale afwijking. De bijzondere rekenplichtige geeft aan dat men in de toekomst
hiermee rekening zal houden bij de opmaak van de loonbegroting. De bijzondere rekenplichtige wijst
erop dat de overige voorzienbare factoren accuraat geraamd waren. De budgetbenutting van
verschillende rubrieken is gelijkaardig. Uitzonderlijk zijn wel de lage realisatiegraad (66%) in de
buitengewone begroting. Een aantal van de belangrijke projecten werden door gewijzigde inzichten
uitgesteld naar 2017. De bijzondere rekenplichtige wijst ook op de meevaller rond de afrekening van
het Verkeersveiligheidfonds 2011 en andere federale toelagen. Verder verduidelijkt de bijzondere
rekenplichtige de voor 2016 uitzonderlijke situatie waarbij de loonkost voor de achteraf betaalde
personeelsleden zowel voor december 2015 als voor december 2016 opgenomen zijn in één

dienstjaar. Deze verandering in de boekingswijze van de lonen december van de ‘achterafbetaalden’
is een eenmalige boekhoudkundige aanpassing. Het budget hield hier ook rekening mee. Tenslotte
bespreekt de bijzondere rekenplichtige het resultaat van het gewoon reservefonds (3.425.200 EUR),
het pensioenfonds (2.265.375 EUR) en de evolutie van de gemeentelijke bijdragen (deze blijft beperkt
tot minder dan de afgesproken marge bij start van de beleidsperiode).
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de politiezone;
Gelet op het Koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 5
september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone;
Gelet op het Koninklijk besluit van 24 januari 2006 betreffende de wijziging van het Koninklijk besluit
van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone;
Gelet op het verslag van de begrotingscommissie van 16 juni 2016;
DE POLITIERAAD,
De raad neemt kennis van de jaarrekening 2016 en keurt deze jaarrekening met unanimiteit goed.
De uitslag van de jaarrekening is als volgt:
BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2016
Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)

11.540.109,13

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)

- 10.961.134,54

Begrotingsresultaat (gewone dienst)

578.974,59

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)

16.605,13

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)

595.579,72

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)

290.834,14

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)

- 286.629,18

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)

4.204,96

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)

49.311,37

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)

53.516,33

BALANS PER 31 DECEMBER 2016
Vaste activa

5.674.545,17

Vlottende activa

5.620.553,62

Totaal van de activa

11.295.098,79

Eigen vermogen

7.199.943,21

Voorzieningen

0,00

Schulden

4.095.155,58

Totaal van de passiva

11.295.098,79

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2016
Batig exploitatieresultaat

494.058,37

Nadelig uitzonderlijk resultaat

- 171.006,67

Nadelig resultaat van het dienstjaar

323.051,70

06.

Politiebegrotingswijziging nr. 1-gewone dienst en nr. 2-buitengewone dienst dienstjaar 2017.

Aangaande de begrotingswijziging wijst de bijzondere rekenplichtige op de positieve financiële
resultaten van de rekening die zorgen voor een sterke stijging van het begrotingsresultaat van het
vorige dienstjaar. Deze wordt in de begrotingswijziging opgetrokken met 501.767 EUR. De
begrotingswijziging houdt verder ook een actualisatie in van o.a. de loonbegroting, de werkingskosten
en de toelagen. Aan de inkomstenzijde worden een aantal duidelijke meevallers ingebracht. Zo
worden de ontvangsten verhoogd met 209.371 EUR, enerzijds door regularisaties van federale
toelagen uit het verleden en anderzijds door de afrekening van het Verkeersveiligheidsfonds 2012. De
bijzondere rekenplichtige overloopt deze wijzigingen in de begroting aan de hand van een aantal
overzichtstabellen. De bijzondere rekenplichtige wijst ook op het hoog investeringsbudget door
verschuiving van investeringsdossiers. Tenslotte maakt de bijzondere rekenplichtige duidelijk dat voor
de financiering van de begroting beduidend minder uit het gewoon reservefonds moet worden gehaald,
maar dat dit fonds integendeel bijkomend wordt aangevuld tot 3.640.200 EUR. Hij geeft ook aan dat,
zoals afgesproken, de gemeentelijke toelagen niet worden gewijzigd bij een begrotingswijziging. Het
resultaat van het gewoon reservefonds zorgt samen met het pensioenfonds ervoor dat de
gemeentelijke bijdragen ook in de toekomst onder controle kunnen worden gehouden. Ook het risico
van een voor de politiezone negatieve gerechtelijke beslissing in het kader van het Copernicusdossier
kan worden opgevangen. Dit risico wordt vandaag echter zeer klein ingeschat. De reserves geven ook
ruimte voor mogelijke grote investeringsdossiers. De bijzondere rekenplichtige verwijst hierbij naar het
voorwaardelijk idee om een deel van het gebouw van de gemeente over te kopen wanneer het
stadhuis van Beringen verhuist naar het centrum van Beringen. Ook de uitbouw van een ANPRnetwerk vormt een groot investeringsdossier. De voorzitter stelt dat de uitbouw van een goed ANPRnetwerkt vraagt om voldoende camera’s. Na de stemming over de begrotingswijziging zal ook een
toelichting gegeven worden over de voorstellen rond de uitbouw van een dergelijk ANPR-netwerk.
DE POLITIERAAD,
Neemt kennis van de begrotingswijziging nrs. 01-gewone dienst en 02-buitengewone dienst van de
begroting van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo over dienstjaar 2017;
Gelet op artikel 24 en 26 van de wet GPI van 7 december 1998;
Gelet op het advies van de begrotingscommissie van 14 juni 2017;
Gelet op het besluit van het politiecollege van 14 juni 2017;
Overwegende dat de begroting van de politiezone over dienstjaar 2017 rekening houdend met deze
begrotingswijziging als volgt sluit:
Begrotingswijziging nr. 01-gewone dienst
Samenvattingstabel begrotingswijziging :
Volgens
de Verhoging (+)
oorspronkelijke
begroting of de
vorige wijziging

Verlaging (-)

Na
de
voorgestelde
wijziging

77.207,30

501.767,29

0,00

578.974,59

Ontvangsten eigen dj.

10.887.537,00

86.947,00

40.000,00

10.934.484,00

Uitgaven eigen dj.

10.986.692,00

76.051,00

217.740,00

10.845.003,00

Ontvangsten vorige dj.

0,00

209.371,00

0,00

209.371,00

Uitgaven vorige dj.

87.450,00

25.025,00

3.500,00

108.975,00

Algemeen
begrotingsresultaat 2016
Begrotingswijziging 2017

Ontvangsten
overboekingen

617.500,00

0,00

617.500,00

0,00

Uitgaven overboekingen

507.300,00

258.000,00

0,00

765.300,00

Geraamd resultaat van -76.405,00
de begroting 2017

- 62.758,00

436.260,00

- 575.423,00

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017:

3.551,59

Begrotingswijziging nr. 02-buitengewone dienst
Samenvattingstabel begrotingswijziging:
Volgens
de Verhoging (+)
oorspronkelijke
begroting of de
vorige wijziging
Algemeen
begrotingsresultaat 2016

Verlaging (-) Na
de
voorgestelde
wijziging

843,82

3.361,14

0,00

4.204,96

Ontvangsten eigen dj.

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgaven eigen dj.

507.300,00

65.800,00

19.300,00

553.800,00

Ontvangsten vorige dj.

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgaven vorige dj.

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangsten
overboekingen

507.300,00

43.000,00

0,00

550.300,00

Begrotingswijziging 2017

Uitgaven overboekingen 0,00
0,00
0,00
Geraamd resultaat van
de begroting 2017
0,00
-22.800,00
-19.300,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017:

0,00
- 3.500,00
704.96

BESLUIT, met een stemgewicht van 77,4166 voor en een gewicht van 19,3333 onthoudingen:
Enig artikel.- De begrotingswijzigingen 01-gewone dienst en 02-buitengewone dienst van de begroting
van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo over dienstjaar 2017 wordt goedgekeurd.
Na de stemming vragen de burgemeesters Verwimp en De Vis aan raadsleden die zich bij de
stemming onthouden hebben of ze de reden voor hun stemonthouding kenbaar willen maken.
Raadslid Schoofs stelt dat gezien ze niet tot de meerderheid behoren ze niet zo maar het beleid willen
goedkeuren maar steeds een slag om de arm willen houden.
De voorzitter vraagt vervolgens aan de secretaris om aan de hand van een presentatie een toelichting
te geven over de plannen van het bestuur om een ANPR-netwerk uit te bouwen. Aan de hand van de
presentatie wordt toelichting geven over het initiatief om in samenwerking met de provincie, de
federale politie en de omliggende politiezones een ANPR-netwerk uit te bouwen met ANPR-camera’s
(nummerplaatherkenning) geplaatst op de belangrijke toegangswegen tot de politiezone. Na
toelichting over de voorgeschiedenis van het project wordt duiding gegeven bij het standpunt van het
politiecollege inzake de uitbouw van een ANPR-netwerk. Het politiecollege heeft de inzet van ANPRcamera’s als zinvol bestempelt wanneer het past binnen een algemeen beleid en aanpak en de
politiezone dus op dit vlak niet op een eiland werkt. Momenteel wordt duidelijk dat ander instanties
zich zodanig aan het organiseren zijn dat een groter verhaal praktisch haalbaar wordt. Concreet zou

de bewaking van de op- en afritten van de autostrades op termijn met behulp van andere instanties
(nationaal, Wegen en Verkeer, provincie) kunnen worden gerealiseerd. De bewaking van de
belangrijkste doorgangswegen zal een specifieke opdracht voor de politiezone zijn. Hierbij centraal
ondersteund door de federale politie afdeling Limburg. Op provinciaal niveau worden de ANPRcamera’s verbonden met een provinciale server die door de federale politie wordt beheerd. De
politiezone krijgt toegang tot zijn eigen beelden, maar ook die van de andere Limburgse politiezones.
In de toekomst wordt bovendien op federaal niveau gewerkt aan een nationaal ANPR-netwerk. Binnen
dit klimaat vindt het politiecollege het zinvol om lokaal te investeren in ANPR-camera’s. In afwachting
van de algemene ontwikkelingen werd in 2016 reeds voorlopig budget voorzien voor uitrusting van 2
sites met ANPR-camera’s (totaal: 90.000 EUR). Voor 2017 werd dit budget overgedragen en verder
opgetrokken voor de uitrusting van 2 extra sites (totaal: 176.000 EUR). Het idee bestaat nu om in te
spelen op de budgettaire mogelijkheden en de voordeligere nieuwe raamcontracten om het totaalplan
versneld te realiseren en snel aan te sluiten op het provinciaal netwerk. Het is de bedoeling om op 15
plaatsen op de belangrijkste invalswegen van de politiezone ANPR-camera’s te hangen. Tijdens de
toelichting worden deze plaatsen op kaart getoond. Hierbij wordt er ook in samenspraak met de ons
omliggende politiezone naar een win-win-situatie gezocht en een mogelijke kostendeling. Het is de
bedoeling om in 2017 te kunnen overgaan tot de gunning op basis van het meest voordelige
raamcontract. Hierbij wordt onder meer uitgekeken naar de onderhandelingen op federaal niveau om
te komen tot een nieuw nationaal raamcontract. Het invoeren van een ANPR-netwerk vraagt ook om
de uitwerking van een aantal protocolakkoorden rond de deling van de ANPR-informatie en de kosten
voor installatie en onderhoud. Samen met de andere Limburgse politiezones wordt tevens gesleuteld
aan de nodige interventiestandaarden en afspraken rond wie wat doet bij een ‘hit’.
Raadslid Feyen wil weten hoe lang de beelden beschikbaar zijn. De secretaris verduidelijkt dat dit
afhangt van de situatie. Het gewoon registreren van beelden wordt geregeld door de privacywetgeving.
Indien er echter een ‘hit’ is, kunnen deze beelden in het kader van het gerechtelijk onderzoek langer
worden bijgehouden. De waarnemend korpschef geeft als voorbeeld de registratie van de
opnamebeelden in de cellen. Indien er niets is gebeurd, worden deze beelden na een tijd gewoon
overschreven. Indien er echter een incident is geweest, worden de beelden in het kader van het
onderzoek langer bijgehouden.
Raadslid Schoofs merkt op dat het plaatsen van ANPR-camera’s op een aantal toegangswegen in het
noordelijk en westelijk deel van de politiezone niet zijn opgenomen in het voorstel. Hij wil graag weten
waarom? De waarnemend korpschef verduidelijkt aan de hand van een kaart met de geografische
spreiding van de inbraken dat de 15 sites in eerste instantie gekozen zijn als antwoord op de
inbrakenproblematiek. Er zijn verder nog ideeën om eventueel gezamenlijk met andere besturen te
komen tot specifieke trajectcontroles rond verkeer. Deze camera’s kunnen op hun beurt ook
opgenomen worden in het algemeen ANPR-verhaal, waardoor bijkomende toegangswegen mee
kunnen worden opgenomen. Als voorbeeld geeft hij de Turnhoutsebaan in Tessenderlo. De
waarnemend korpschef legt hierbij de principes uit van trajectcontrole.
Raadslid Schoofs wil weten of de politieraadsleden de kaarten met de aangeduide sites kunnen
krijgen. De waarnemend korpschef geeft aan dat het niet de bedoeling is dat deze kaarten worden
doorgegeven.
07.

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING voor Vervangen van
noodverlichting in het hoofdcommissariaat en onderhoud (en eventueel vervangen)
in de antenne Tessenderlo - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

DE POLITIERAAD,
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, en latere
wijzigingen;
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 latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 234
en 236 betreffende de bevoegdheden van de politieraad en het politiecollege;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Vervangen van noodverlichting in het
hoofdcommissariaat en onderhoud (en eventueel vervangen) in de antenne Tessenderlo” een bestek
met nr. 2017/014-van werd opgesteld door de Steundienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 10.489,00 excl. btw of
€ 12.691,69 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 2017, op artikel
330/724-60 van de buitengewone dienst;
BESLUIT, unaniem:
Artikel 1.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/014-van en de raming voor de
opdracht “Vervangen van noodverlichting in het hoofdcommissariaat en onderhoud (en eventueel
vervangen) in de antenne Tessenderlo”, opgesteld door de Steundienst. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 10.489,00 excl. btw of € 12.691,69 incl. 21% btw.
Artikel 2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, op artikel 330/724-60
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.
08.

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING voor Jaarlijks
onderhoud branddetectie - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te
nodigen firma’s.

DE POLITIERAAD,
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 redenen 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, en latere
wijzigingen;
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 latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 4;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 234
en 236 betreffende de bevoegdheden van de politieraad en het politiecollege;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Jaarlijks onderhoud branddetectie” een technische
beschrijving met nr. 2017/023-van werd opgesteld door de Steundienst;
Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:
* Basisopdracht (Jaarlijks onderhoud van de brandbeveiligingsinstallatie hoofdcommissariaat Beringen
en antenne Tessenderlo), raming: € 1.000,00 excl. btw of € 1.210,00 incl. 21% btw;
* Verlenging 1 (1 jaar), raming: € 1.000,00 excl. btw of € 1.210,00 incl. 21% btw;
* Verlenging 2 (2 jaar), raming: € 2.000,00 excl. btw of € 2.420,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 4.000,00 excl. btw of
€ 4.840,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 12 maanden;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat 17 juli 2017 wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de offertes;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2017, op artikel
330/125-06 van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren;
BESLUIT, unaniem:
Artikel 1.- Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2017/023-van en de
raming voor de opdracht “Jaarlijks onderhoud branddetectie”. De raming bedraagt € 4.000,00 excl. btw
of € 4.840,00 incl. 21% btw.
Artikel 2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3.- De firma SOMATI FIE NV, Industrielaan 19a te 9320 Erembodegem wordt uitgenodigd om
een offerte in te dienen.
Artikel 4.- De offerte dient het bestuur ten laatste te bereiken op 17 juli 2017.
Artikel 5.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, op artikel 330/125-06
van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren.
Artikel 6.- Het politiecollege opdracht te geven tot uitvoering van dit besluit.
Artikel 7.- Afschrift van dit besluit bij de betalingsbevelen te voegen.
09.

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING voor Jaarlijks nazicht
brandblusapparaten - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

DE POLITIERAAD,
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, en latere
wijzigingen;
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 latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 4;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 234
en 236 betreffende de bevoegdheden van de politieraad en het politiecollege;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Jaarlijks nazicht brandblusapparaten” een technische
beschrijving met nr. 2017/022-van werd opgesteld door de Steundienst;
Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:
* Basisopdracht (Jaarlijks periodiek onderhoud brandblussers en muurhaspels hoofdcommissariaat
Beringen en antenne Tessenderlo), raming: € 350,00 excl. btw of € 423,50 incl. 21% btw;
* Verlenging 1 (1 jaar), raming: € 350,00 excl. btw of € 423,50 incl. 21% btw;
* Verlenging 2 (2 jaar), raming: € 700,00 excl. btw of € 847,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.400,00 excl. btw of
€ 1.694,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 12 maanden;
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 2017, op artikel
330/125-06 van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren;
BESLUIT, unaniem:
Artikel 1.- Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2017/022-van en de
raming voor de opdracht “Jaarlijks nazicht brandblusapparaten”. De raming bedraagt € 1.400,00 excl.
btw of € 1.694,00 incl. 21% btw.

Artikel 2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, 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.
10.

Verkoop van buitenverkeergestelde voertuigen - Goedkeuring.

De voorzitter geeft aan dat een aantal voertuigen werden vervangen en dat de buitenverkeersgestelde
voertuigen worden verkocht aan de hoogste bieder. De secretaris merkt wel op dat bij een aantal
voertuigen de zijpanelen van de deuren werden verwijderd om de bepantsering eruit te krijgen. Het is
afwachten wat de verkoop zal opbrengen.
DE POLITIERAAD,
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;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 234
en 236 betreffende de bevoegdheden van de politieraad en het politiecollege;
Overwegende dat 4 voertuigen niet meer geschikt zijn voor dienstgebruik wegens ouderdom of slijtage
en dat het bijgevolg aangewezen is de voertuigen uit het patrimonium van de politiezone te
verwijderen.
BESLUIT, unaniem:
Artikel 1.- Over te gaan tot de verkoop van 4 buitendienstgestelde voertuigen, nader gespecifieerd in
de tabel in bijlage.
Artikel 2.- De verkoop zal gebeuren door middel van een bevraging bij diverse potentiële kopers, de
gunning zal per voertuig toegewezen worden aan de hoogst biedende persoon.
Artikel 3.- Deze ontvangsten toe te wijzen op artikelnummer 330/773-52 Verkoop van auto’s en
bestelwagens van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2017.
Artikel 4.- Het politiecollege de opdracht te geven tot de uitvoering van dit besluit.

11.

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING voor Aankoop van een
personenauto - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Op vraag van de voorzitter geeft de secretaris nadere toelichting. Het huidig anoniem voertuig dat
door de ploeg voor de gebiedsgebonden werking wordt gebruikt, is minder geschikt voor deze
opdracht. Nadat ze reeds een nieuw gestreept voertuig hebben gekregen, is het ook de bedoeling om
hen een meer geschikte anoniem voertuig (ruimer en hoger) ter beschikking te stellen. Het voertuig
dat ze vandaag gebruiken zal doorschuiven naar de opsporingsdienst die op hun beurt dan geen
nieuw voertuig nodig hebben. Het gewenste voertuig kan via een raamovereenkomst worden
aangekocht.
DE POLITIERAAD,

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), en inzonderheid artikels 2, 4° en 15 die de
aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren
wanneer ze een beroep doen op een aankoop- of opdrachtencentrale;
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, en latere
wijzigingen;
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 latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 234
en 236 betreffende de bevoegdheden van de politieraad en het politiecollege;
Overwegende dat de Federale Politie een overheidsopdracht uitschreef op basis van het bestek
“Procurement 2016 R3 007 van 13 juni 2016;
Overwegende dat die overheidsopdracht geleid heeft tot de raamovereenkomst 2016 R3 010 –
DIETEREN voor levering van voertuigen in de categorie “Middenklasse – Stationwagen – All Road”
waarbinnen een Volkswagen Passat Variant Alltrack aangeboden wordt;
Overwegende dat genoemde raamovereenkomst opengesteld werd voor aankopen door de
geïntegreerde politie en loopt tot 30/06/2021;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen door afname van de raamovereenkomst
2016 R3 010;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 36.141,75 excl. btw of
€ 43.731,52 incl. 21% btw;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2017, op artikel
330/743-52 van de buitengewone dienst;
BESLUIT, unaniem:
Artikel 1.- Over te gaan tot aankoop van een personenwagen via kaderovereenkomst. De raming
bedraagt € 36.141,75 excl. btw of € 43.731,52 incl. 21% btw.
Artikel 2.- De aankoop zal gebeuren door afname van raamovereenkomst 2016 R3 010 – DIETEREN
van de federale politie.
Artikel 3.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, 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.

12.

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING voor Aankoop van een
motorfiets en een aangepaste Astrid-radio - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.

De secretaris legt uit dat één van de motoren van de verkeersdienst aan vervanging toe is. Vandaar
dat de aankoop van een nieuwe motor wordt voorgesteld. Een geschikt toestel kan aangekocht
worden via raamovereenkomst. We wensen de motor ook uit te rusten met een aangepaste
ingebouwde Astrid-radio. Deze opdracht kan niet via de raamovereenkomst worden uitgevoerd.
Vandaar dat hiervoor een eigen opdracht wordt opgestart.
DE POLITIERAAD,
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), en inzonderheid artikels 2, 4° en 15 die de
aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren
wanneer ze een beroep doen op een aankoop- of opdrachtencentrale;

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;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 234
en 236 betreffende de bevoegdheden van de politieraad en het politiecollege;
Overwegende dat de motorfiets Yamaha in verkeer gesteld werd op 27 oktober 2005 en bijgevolg 12
jaar oud is;
Overwegende dat het wenselijk is dat voertuig te vervangen;
Overwegende dat de federale politie met het oog op de aankoop van voertuigen een
raamovereenkomst "Procurement 2016 R3 004 (bestek nr. Procurement 2016 R3 007 van 13 juni
2016)" afsloot met diverse leveranciers;
Overwegende dat binnen die raamovereenkomst 3 motorfietsen aangeboden worden, één in de
categorie "sport touring moto", één in de categorie "krachtige sport touring moto" en één in de
categorie "enduro moto";
Overwegende dat de categorie "krachtige sport touring moto" het best aansluit bij het type motoren dat
in het verleden gekocht werd;
Overwegende dat de motorrijders het aanbod onderzocht hebben en concluderen dat een krachtige
sport touring moto het best geschikt is voor het beoogde gebruik;
Overwegende dat binnen de genoemde raamovereenkomst de opdracht voor levering van dergelijke
motorfietsen toegewezen werd aan BMW, met het model R 1200 RT - benzine - 92 kW;
Overwegende dat BMW, voor de politieombouw een samenwerkingsverband afsloot met de firma
Ambion;
Overwegende dat de firma Ambion ook zorgt voor de aanpassing van de motorfiets voor gebruik in
combinatie met een Astrid-radio;
Overwegende dat de levering van benodigde appartuur voor die aanpassing geen onderdeel is van de
raamovereenkomst maar afzonderlijk besteld moet worden bij de firma Ambion;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Levering van een krachtige touring motorfiets), raming: € 18.570,00 excl. btw of
€ 22.469,70 incl. 21% btw;
* Perceel 2 (Levering van een draagbare zender-ontvangen voor het Astrid-netwerk, met inbegrip van
accessoires voor gebruik als motorrijder), raming: € 1.707,50 excl. btw of € 2.066,08 incl. 21% btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 20.277,50 excl. btw of
€ 24.535,78 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt om perceel 1 van de opdracht te gunnen door afname van de
raamovereenkomst van de Federale Politie "Procurement 2016 R3 004 (bestek nr. Procurement 2016
R3 007 van 13 juni 2016)";
Overwegende dat voorgesteld wordt om perceel 2 van de opdracht te gunnen via de
onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur;
Overwegende dat de uitgave voor perceel 1 van deze opdracht voorzien is in het budget van 2017, op
artikel 330/743-51 van de buitengewone dienst;
Overwegende dat de uitgave voor perceel 2 van deze opdracht voorzien is in het budget van 2017, op
artikel 330/744-51 van de buitengewone dienst;
BESLUIT, unaniem:
Artikel 1.- De opdracht "Aankoop van een motorfiets en een aangepaste Astrid-radio" wordt opgestart.
De raming bedraagt € 20.277,50 excl. btw of € 24.535,78 incl. 21% btw.
Artikel 2.- Perceel 1 van bovengenoemde opdracht wordt gegund door afname van de
raamovereenkomst van de Federale Politie "Procurement 2016 R3 004 (bestek nr. Procurement 2016
R3 007 van 13 juni 2016)".
Artikel 3.- Perceel 2 van de opdracht wordt gegund via de onderhandelingsprocedure met
aangenomen factuur.
Artikel 4.- De uitgave voor perceel 1 van deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, op artikel
330/743-51 van de buitengewone dienst.

Artikel 5.- De uitgave voor perceel 2 van deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, op artikel
330/744-51 van de buitengewone dienst.
Artikel 6.- Het politiecollege opdracht te geven tot uitvoering van dit besluit.
Artikel 7.- Afschrift van dit besluit bij de betalingsbevelen te voegen.

13.

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING voor de Aankoop van
8 ademanalysetoestellen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

De secretaris verduidelijkt dat de huidige ademanalysetoestellen aan vervanging toe zijn. Met deze
toestellen kan het alcoholniveau gemeten worden. Er worden nu iets minder toestellen aangekocht
aangezien de ploegen voor de alcoholcontroles ook handig gebruik kunnen maken van de
alcoholsamplers. Hiermee kan men al een eerste controle doen om na te gaan of er sprake is van
alcohol. Indien een analyse van het alcoholniveau nodig is, moet men één van de aan te kopen
toestellen gebruiken.
DE POLITIERAAD,
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), en inzonderheid artikels 2, 4° en 15 die de
aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren
wanneer ze een beroep doen op een aankoop- of opdrachtencentrale;
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;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 234
en 236 betreffende de bevoegdheden van de politieraad en het politiecollege;
Overwegende dat de ademanalysetoestellen die wij in gebruik hebben 12 jaar oud zijn en duidelijke
sporen van slijtage vertonen;
Overwegende dat in de Federale Politie – Algemene Directie van de ondersteuning en het beheer –
Directie van de aankopen, voor de aankoop van draagbare elektronische admenanalysetoestellen en
ademtesttoestellen een overheidsopdracht uitschreeft op basis van een bijzonder bestek met nr. DSA
2016 R3 223 volgens de procedure “Open Offerteaanvraag”;
Overwegende dat deze procedure geleid heeft tot een kaderovereenkomst gegund aan Dräger Safety
Belgium NV, Heide 10 te 1780 Wemmel;
Overwegende dat de gewenste toestellen via die raamovereenkomst aangeboden worden;
Overwegende dat deze raamovereenkomst opengesteld werd voor aankopen van de geïntegreerde
politie en loopt tot 31 december 2020;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 19.983,35 excl. btw of
€ 24.179,85 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen door afname van de raamovereenkomst
DSA 2016 R3 223 van de Federale politie
Overwegende dat het gedeelte "investering" voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2017,
op artikel 330/744-51 van de buitengewone dienst;
Overwegende dat voor dergelijke toestellen jaarlijks onderhoud en ijking verplicht is;
Overwegende dat binnen bovengenoemde kaderovereenkomst een full-omnium onderhouds- en
herstellingscontract aangeboden wordt aan de prijs van € 284,40 voor een volledig en € 258,70 voor
een additioneel toestel. De totale jaarlijkse kosten voor het full-omnium onderhouds- en
herstellingscontract bedragen altdus € 2.146,70 excl. btw of € 2.597,51 incl. 21% btw;
Overwegende dat het gedeelte "onderhoud" voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2017,
op artikel 330/124-12 van de gewone dienst en dient voorzien te worden in het budget van de
volgende jaren;

Overwegende dat de eerste ijking in de investeringkost inbegrepen is maar de jaarlijkse kosten voor
de daarop volgende jaren € 160,00 per toestel bedragen, zijnde in totaal € 1.280,00 excl. btw of
€ 1.548,80 incl. 21% btw;
Overwegende dat het gedeelte "ijking" voor deze opdracht voorzien dient te worden in het budget van
2018 en volgende jaren, op artikel 330/124-12 van de gewone dienst;
BESLUIT, unaniem:
Artikel 1.- Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht met nr. 2017/015-cje en de raming voor de
“Aankoop van 8 ademanalysetoestellen”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in
het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming voor het gedeelte "investering" bedraagt € 19.983,35 excl. btw of € 24.179,85 incl. 21% btw.
Artikel 2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze afname van de raamovereenkomst DSA
2016 R3 223 van de Federale politie.
Artikel 3.- De uitgave voor het gedeelte "investering" van deze opdracht is voorzien in het budget van
2017, op artikel 330/744-51 van de buitengewone dienst.
Artikel 4.- De uitgave voor het gedeelte "onderhoud" van deze opdracht is voorzien in het budget van
2017, op artikel 330/124-12 van de gewone dienst en dient voorzien te worden in het budget van 2018
en de volgende jaren.
Artikel 5.- De uitgave voor het gedeelte "ijking" van deze opdracht dient voorzien te worden in het
budget van 2018 en de volgende jaren, op artikel 330/124-12 van de gewone dienst.
Artikel 6.- Het politiecollege opdracht te geven tot uitvoering van dit besluit.
Artikel 7.- Afschrift van dit besluit bij de betalingsbevelen te voegen.

14.

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING voor Virtualisatie van het
serverpark - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

De secretaris geeft toelichting bij dit dossier. De politiezone moet zijn serverpark vernieuwen. In plaats
van iedere server één op één te vervangen, wordt het geheel vervangen door drie servers die virtueel
worden onderverdeeld. De serverindeling zal ook worden ontdubbeld waardoor de ene helft in de
plaats van de andere kan optreden indien er problemen zijn. Ook worden de nodige voorzieningen
getroffen voor de back-up van het geheel.
DE POLITIERAAD,
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, § 2, 1°
d (limiet van € 209.000,00 excl. btw niet bereikt), en inzonderheid artikels 2, 4° en 15 die de
aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren
wanneer ze een beroep doen op een aankoop- of opdrachtencentrale;
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, en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 138;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 234
en 236 betreffende de bevoegdheden van de politieraad en het politiecollege;
Overwegende dat de ISLP-servers een normale gebruiksduur hebben van 5 jaar;
Overwegende dat al deze servers die gebruiksduur ondertussen met meerdere jaren overschreden
hebben;
Overwegende dat die hardware van vitaal belang is voor de goede werking van de dienst;
Overwegende dat onze organisatie, naast de ISLP-servers nog meerdere andere servers gebruikt
voor onder andere GET, Archipol, Orbit, etc;

Overwegende dat ook deze servers door veroudering aan vervanging toe zijn;
Overwegende dat het in de huidige stand van de techniek mogelijk is om meerdere servers virtueel
aan te maken op een reduntante servercluster opgebouwd rond 3 fysieke servers;
Overwegende dat bij deze aanpak de nodige voorzieningen genomen worden om de tijd dat het
systeem voor onderhoud of door defect buiten gebruik is tot een minimum te bepereken;
Overwegende dat voor de levering van een dergelijke oplossing een raamovereenkomst “aankoop of
huur van ict-apparatuur (hardware & software) voor een datacenter met bijhorende diensten”
beschikbaar is van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), gegund aan
Securitas, Sint Lendriksborre 3, 1120 Brussel;
Overwegende dat deze raamovereenkomst opengesteld werd voor aankopen van de lokale politie;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 92.000,00 excl. btw of
€ 111.320,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2017, op artikel
330/742-53 van de buitengewone dienst;
BESLUIT, unaniem:
Artikel 1.- De opdracht “Virtualisatie van het serverpark”, wordt opgestart. De raming bedraagt
€ 92.000,00 excl. btw of € 111.320,00 incl. 21% btw.
Artikel 2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van afname van de raamovereenkomst
“aankoop of huur van ict-apparatuur (hardware & software)” van de Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek (VITO), gegund aan Securitas, Sint Lendriksborre 3, 1120 Brussel.
Artikel 3.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, 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.

15.

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING voor Aankoop en
onderhoud van softwarelicenties voor analyse van gegevens bij
telefonieonderzoeken - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

De waarnemend korspchef stelt dat de lokale recherche veel gebruik maakt van software voor het
analyseren van de telefoongegevens. Vandaag gebruikt men hiervoor een gratis programma van de
federale politie. De federale politie stopt echter met het beheer en onderhoud van dit programma
waardoor er een vervanger moet worden gezocht op de private markt. Nationaal werd hiervoor een
raamovereenkomst georganiseerd. De raamovereenkomst werd gegund aan een Franse onderneming.
Het is noodzakelijk dat de lokale recherche over dergelijke software kan beschikken. De secretaris
verduidelijkt dat het om een programma gaat dat de verschillende zendmastgegevens analyseert.
DE POLITIERAAD,
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), en inzonderheid artikels 2, 4° en 15 die de
aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren
wanneer ze een beroep doen op een aankoop- of opdrachtencentrale;
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 latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 4;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 234
en 236 betreffende de bevoegdheden van de politieraad en het politiecollege;
Overwegende dat software voor het analyseren van telefoongegevens onontbeerlijk is bij talrijke
onderzoeken;
Overwegende dat de software die men momenteel gebruikt (Phoobs) niet langer ondersteund wordt;

Overwegende dat de federale politie een overheidsopdracht met kenmerk "Procurement 2015 R3 291"
voerde om een geschikt alternatief te vinden;
Overwegende dat die overheidsopdracht resulteerde in een raamovereenkomst gegund aan de firma
Ockham Solutions sas, Rue des Halles 9 te 75001 Paris, France;
Overwegende dat deze raamovereenkomst loopt van 24 oktober 2016 tot 31 december 2019 en
toegankelijk gesteld werd voor de lokale politie;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 5.500,00 excl. btw of € 6.655,00
incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van afname van het raamcontract
"Procurement 2015 R3 291 van de federale politie;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2017, op artikel
330/742-53 van de buitengewone dienst;
BESLUIT, unaniem:
Artikel 1.- De opdracht “Aankoop en onderhoud van softwarelicenties voor analyse van gegevens bij
telefonieonderzoeken” wordt opgestart. De raming bedraagt € 5.500,00 excl. btw of € 6.655,00 incl.
21% btw.
Artikel 2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van afname van het raamcontract
"Procurement 2015 R3 291 van de federale politie;
Artikel 3.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, 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.

16.

Openstelling van 1 plaats van inspecteur patrouillehondgeleider.

De waarnemend korpschef geeft aan dat het bestuur ervoor gekozen heeft een extra inspecteur
patrouillehondgeleider in het organogram te voorzien. Het is nu de bedoeling om deze procedure op te
starten. Kandidaten die beschikken over een brevet van patrouillehondgeleider zullen wanneer ze
slagen in de selectieproef voorrang hebben op niet-brevethouders.
DE POLITIERAAD,
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 16 februari 2017, waarbij de formatie werd vastgesteld van het
operationeel-kader en het CALog-personeel;
Overwegende dat het organogram en de huidige bezetting het toelaten om een plaats van inspecteur
patrouillehondgeleider vacant te stellen;
Overwegende dat de functie van inspecteur patrouillehondgeleider 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 interne en
externe brevethouder, een externe niet-brevethouder of een interne niet-brevethouder;
Overwegende dat een brevethouder prioriteit heeft op een niet-brevethouder;
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat om in een wervingsreserve te voorzien.

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;
BESLUIT, unaniem:
Artikel 1.- De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo gaat over tot de openstelling van één plaats van
inspecteur patrouillehondgeleider. Het betreft een gespecialiseerde betrekking. De aanstelling zal
plaatsvinden in de mobiliteitscyclus 2017-03.
Artikel 2.- In de begroting zijn er voldoende kredieten voorzien voor de aanstelling van deze
inspecteur patrouillehondgeleider.
Artikel 3.- Er zal aan de hand van volgende selectiemodaliteit geselecteerd worden:
- het inwinnen van het advies van de selectiecommissie.
- het organiseren van testen of geschiktheidsproeven (niet eliminerende praktische testen).
Artikel 4.- De politieraad wenst over te gaan tot de aanleg van een wervingsreserve die geldt voor een
gelijkwaardige functie.
Artikel 5. – Een afschrift van dit besluit wordt voor publicatie verstuurd naar de directie mobiliteit en het
loopbaanbeheer van de federale politie.

17.

Samenstelling lokale selectiecommissie voor personeelsleden van een inspecteur
dienst hondensteun.

De secretaris geeft aan dat er voor de gekozen procedure een selectiecommissie moet worden
samengesteld.
DE POLITIERAAD,
Gelet op artikel VI.II.15 van het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie
van het personeel van de politiediensten;
Gelet op artikel VI.II.61 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie
van het personeel van de politiediensten betreffende de samenstelling van de plaatselijke
selectiecommissie voor personeelsleden van het midden- en basiskader van de lokale politie;
Overwegende dat de functie van inspecteur patrouillehondgeleider een gespecialiseerde functie
betreft en het alzo wenselijk is om voor deze selecties een specifieke selectiecommissie samen te
stellen;
Overwegende dat de kandidaten juryleden dienen te beschikken over relevante beroepservaring
terzake;
BESLUIT, unaniem:
Artikel 1.- De lokale selectiecommissie voor de functie van inspecteur patrouillehondgeleider wordt als
volgt samengesteld:
- Als voorzitter: Geert Wouters, commissaris-korpschef wnd. van de politiezone
Beringen/Ham/Tessenderlo.
- De leden:
- Peter Hermans, commissaris van politie van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo,
diensthoofd eerste lijnspolitie, als officier van een korps van de lokale politie;
- Edwin Serroyen, hoofdinspecteur van politie van de politiezone Lommel,
patrouillehondgeleider, als personeelslid van het operationeel kader van een korps van de
lokale politie dat ten minste bekleed is met de graad die overeenstemt met de bij mobiliteit te
begeven betrekking en die over de bekwaamheden beschikt die voor de te begeven
betrekking vereist zijn;
- Als secretaris: Josefa Kelher, personeelsassistent politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo.
Artikel 2.- Volgende plaatsvervangers
patrouillehondgeleider aangeduid:

worden voor

de selectiecommissie van inspecteur

- Als plaatsvervangend voorzitter: Peter Hermans, commissaris van politie van de politiezone
Beringen/Ham/Tessenderlo, diensthoofd eerste lijnspolitie, als plaatsvervanger van Geert Wouters,
commissaris-korpschef wnd. van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo.
- De plaatsvervangende leden:
- Philippe Liénart, commissaris van de politiezone LRH (afgedeeld naar politieschool PLOT)
als plaatsvervanger van Peter Hermans, commissaris van politie van de politiezone
Beringen/Ham/Tessenderlo;
- Philippe Liénart, commissaris van de politiezone LRH (afgedeeld naar politieschool PLOT)
als plaatsvervanger van Edwin Serroyen, hoofdinspecteur van politie van de politiezone
Lommel;
Als
plaatsvervangend
secretaris:
Frank
Jordens,
personeelsconsulent
politiezone
Beringen/Ham/Tessenderlo als plaatsvervanger van Josy kelher, assistent personeelsdienst
politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo.
Artikel 3.- De nieuwe samenstelling van de lokale selectiecommissie voor inspecteur
patrouillehondgeleider zal bij de eerstvolgende selectie van een inspecteur patrouillehondgeleider
definitief toegepast worden.
18.

Openstelling van 1 plaats van inspecteur opsporingsdienst - uit de wervingsreserve.

Raadslid Ünlü verlaat de zaal.
De waarnemend korpschef geeft aan dat er recent selecties hebben plaatsgevonden voor een
opengestelde functie bij de opsporingsdienst. Hierbij werd één externe kandidaat brevethouder
aangesteld. Deze brevethouder had voorrang op de enige andere geslaagde interne kandidaat (nietbreventhouder) die een iets hogere score behaalde. Deze persoon werd opgenomen in de
wervingsreserve. Aangezien er binnen de formatie nog een plaats van inspecteur op de
opsporingsdienst kan worden ingevuld, wordt voorgesteld om een nieuwe plaats van inspecteur voor
de opsporingsdienst open te stellen en onmiddellijk in te vullen uit de wervingsreserve van de recente
selectieronde.
DE POLITIERAAD,
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 16 februari 2017, waarbij de formatie werd vastgesteld van het
operationeel-kader en het CALog-personeel;
Gelet op het politieraadsbesluit van 16 februari 2017 betreffende de openstelling van 1 plaats van
inspecteur opsporingsdienst mobiliteitscyclus 2017-01;
Gelet op het besluit van het politiecollege van 5 mei 2017 betreffende de aanstelling van één
inspecteur opsporingsdienst;
Overwegende dat het organogram en de huidige bezetting het toelaat om een plaats van inspecteur
opsporingsdienst in te vullen;
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 de mobiliteitscyclus 2017-01 voor de desbetreffende functie in een
wervingsreserve voorzien werd;

Overwegende dat artikel VI.II.27bis. van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de
rechtspositie van het personeel van de politiediensten toelaat om een wervingsreserve aan te leggen
tot de datum van de oproep tot de kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus voor
functies voor een gelijkwaardige functionaliteit;
Overwegende dat voor de invulling van deze plaats gebruik kan gemaakt worden van de
wervingsreserve van de mobiliteitscyclus 2017-01;
Overwegende dat er voldoende financiële ruimte aanwezig is om over te gaan tot vernoemde
openstellingen;
Overwegende dat deze vacante plaats van inspecteur opsporingsdienst 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;
BESLUIT, unaniem:
Artikel 1.- De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo gaat over tot de openstelling van 1 plaats van
inspecteur opsporingsdienst en wenst voor de invulling gebruik te maken van de wervingsreserve,
mobiliteitscyclus 2017-01, aangelegd voor een functie van inspecteur opsporingsdienst.
Artikel 2.- In de begroting zullen er voldoende kredieten voorzien worden voor de aanstelling van deze
inspecteur.
Artikel 3. – Een afschrift van dit besluit wordt verstuurd naar de directie mobiliteit en het
loopbaanbeheer van de federale politie.

19.

Openstelling van 1 plaats van inspecteur interventie.

De waarnemend korpschef geeft toelichting bij het gegeven dat een plaats van inspecteur op de
wijkdienst is vrijgekomen omdat een politiebeambte ontslag heeft genomen om een andere job op te
nemen. Deze plaats van wijkinspecteur werd intern opgevuld door een inspecteur van interventie. Om
deze plaats op zijn beurt ook te kunnen invullen, wordt de openstelling via mobiliteit gevraagd.
DE POLITIERAAD,
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 en artikel 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 16 februari 2017, waarbij de formatie werd vastgesteld van het
operationeel-kader en het CALog-personeel;
Gelet op het politieraadsbesluit van 27 november 2013 betreffende de samenstelling van de lokale
selectiecommissie voor personeelsleden van het basiskader eerstelijnspolitie en aanduiding van
plaatsvervangers;
Overwegende dat er een inspecteur eerste lijnspolitie met ingang van 1 juni 2017 ontslag nam;
Overwegende dat er alzo voldoende financiële ruimte aanwezig is om over te gaan tot vernoemde
openstelling;
Overwegende dat het nuttig is om naast het inwinnen van het advies van de selectiecommissie ook
praktische testen af te nemen van de kandidaten;
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat om in een wervingsreserve te voorzien voor een
gelijkwaardige functie die geldt tot de datum van de oproep tot de kandidaten van de tweede
navolgende mobiliteitscyclus;
Overwegende dat deze vacante plaats van inspecteur interventie 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 interventie geen gespecialiseerde betrekking is;
Overwegende dat we de functies wensen te publiceren in de mobiliteitscyclus 2017-03.
BESLUIT, unaniem:
Artikel 1.- De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo gaat over tot de openstelling van 1 plaats van
inspecteur interventie in de mobiliteitscyclus 2017-03.
Artikel 2.- In de begroting zullen er voldoende kredieten voorzien worden voor de aanstelling van deze
inspecteur.
Artikel 3.- Er zal aan de hand van volgende selectiemodaliteiten geselecteerd worden:
- het inwinnen van het advies van de selectiecommissie;
- het organiseren van testen of geschiktheidsproeven (niet eliminerende praktische testen).
Artikel 4.- De politieraad wenst over te gaan tot de aanleg van een wervingsreserve.
Artikel 5. – Een afschrift van dit besluit wordt voor publicatie verstuurd naar de directie mobiliteit en het
loopbaanbeheer van de federale politie.
20.

Jaarverslag 2016.

Raadslid Ünlü vervoegt opnieuw de vergadering.
De waarnemend korpschef geeft toelichting bij het jaarverslag aan de hand van een presentatie.
Raadslid Feyen merkt op dat er in Beringen veel vaststellingen van drugsbezit zijn. De waarnemend
korpschef geeft aan dat het korps duidelijk inzet op controles naar drugsbezit. Dit zowel gericht naar
overlastplaatsen als in het kader van verkeerscontroles. Voor raadslid Feyen valt het hoog aantal
vaststellingen in Beringen op in vergelijking met Ham en Tessenderlo. De voorzitter geeft aan dat het
drugsprobleem een groter maatschappelijk probleem is dat de politie op zich niet kan oplossen. Op de
vraag van raadslid Feyen of hogere boetes een antwoord kunnen zijn, geeft de voorzitter aan dat in de
praktijk niet al de vaststellingen leiden tot duidelijke vervolgingen en veroordelingen door het gerecht.
Als politiezone proberen we zoveel als mogelijk in te spelen op het fenomeen. In de toekomst kunnen
de GAS-boetes een meerwaarde zijn om sommige zaken toch te vervolgen en een duidelijk afkeurend
signaal te geven naar jongeren toe die met drugs bezig zijn. Eventueel kan dit de overgang naar
zwaardere vormen van criminaliteit voorkomen. Naast het GAS-systeem wil de politiezone ook een
impact hebben op de criminaliteitsfenomenen via de aanstelling van een patrouillehondgeleider en de
invoering van het ANPR-systeem.
De voorzitter bedankt tenslotte de lokale politie voor hun inzet in niet altijd even makkelijke
omstandigheden. Vooral voor de aanpak van de rellen in juli wil de voorzitter de politie feliciteren.
DE POLITIERAAD,
Neemt kennis van het jaarverslag 2016.
Besloten zitting
21.

Ontslag m.h.o.o. opruststelling van een commissaris van politie.

De voorzitter geeft aan dat het diensthoofd van de dienst steun op pensioen zal gaan. Hij zal zeker als
collega gemist worden.
DE POLITIERAAD,
Gelet op de wet van 07.12.1998 i.v.m. geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus;
Gelet op het KB van 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten;
Gelet op de wet van 30.03.2001 betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en
hun rechthebbenden;

Gelet op de wet van 28.12.2011 houdende diverse bepalingen, om op de voorziene datum een
rustpensioen in de overheidssector te kunnen bekomen;
Gelet op de wet van 10.08.2015 tot verhoging van de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen, de
voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd voor het
overlevingspensioen;
Gelet op het schrijven van 07.04.2017 van de Pensioendienst voor de Overheid, PDOS, waaruit blijkt
dat de heer Jean Pierre CLAEYS aan de voorwaarden voldoet om met ingang van 01.11.2017 op
pensioen te gaan;
Overwegende dat de heer Jean Pierre CLAEYS tevens voldoet aan de statutaire voorwaarden om
gemachtigd te worden tot het dragen van de graad van commissaris van politie, gevolgd door de
woorden ‘op rust’;
BESLUIT, unaniem:
Artikel 1.- Met ingang van 01.11.2017 wordt aan de heer Jean Pierre CLAEYS, commissaris van
politie, eervol ontslag verleend met het oog op zijn oppensioenstelling.
Artikel 2.- De heer Jean Pierre CLAEYS wordt gemachtigd tot het dragen van de graad van
commissaris van politie, gevolgd door de woorden ‘op rust’.

Aangezien er tijdens deze zitting geen opmerkingen werden gemaakt over het verslag van de vorige
vergadering d.d. 16 februari 2017 wordt het aanzien als zijnde unaniem goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 21:25 uur.

De secretaris

De voorzitter

