
POLITIEZONE BERINGEN-HAM-TESSENDERLO 
 

Politieraad van 27 mei 2021 
 

Lijst van de behandelde punten met een beknopte omschrijving. 
 
Naar aanleiding van de coronasituatie besliste het politiecollege om de politieraad op digitale wijze te 
laten plaatsvinden mits akkoord van de meerderheid van de politieraadsleden. De voorzitter beperkte 
vervolgens de openbaarheid van de vergadering. 
 
01 Jaarrekening 2020. 
De politieraad keurt de rekening over dienstjaar 2020 met volgende resultaten goed: 
- Algemeen begrotingsresultaat gewone dienst:   € 537.923,46 
- Algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst:   € 107.994,95 
 

 
02 Kennisname en goedkeuring van de agendapunten van de jaarlijkse algemene 

vergadering van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (TMVS). 
De politieraad keurt de agendapunten van de volgende algemene vergadering van de 
Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (TMVS) goed. Deze maatschappij treedt als 
aankoopcentrale op voor lokale besturen. De agendapunten op de vergadering van 15 juni 2021 hebben 
geen rechtstreekse impact op de deelnemende lokale besturen. 

 
03 Aankoop van gas en elektriciteit voor de periode 2022-2024 -  Goedkeuring toetreding 

tot aankoopcentrale. 
De huidige contracten voor de levering van elektriciteit en aardgas lopen ten einde op 31 december 
2021. Ze werden aangegaan via een samenaankoop. De Vlaams Energiebedrijf (VEB - een 100% 
overheidsbedrijf) kan de rol vervullen om voor verschillende besturen nieuwe contracten aan te gaan.  
De politieraad gaat akkoord hiermee en stelt de VEB als aankoopcentrale aan voor de levering van 
groene stroom en gas voor een periode van 3 jaren, met ingang vanaf 01/01/2022. 

 
04 Onderhoud van de lift in het hoofdcommissariaat -  Goedkeuring aanstelling 

aankoopcentrale CREAT. 
De politieraad gaat akkoord om de opdracht te lanceren voor een nieuw onderhoudscontract voor een 
periode van 4 jaren, met ingang vanaf 1 januari 2022, voor de lift in het hoofdcommissariaat. De 
politiezone doet hiervoor beroep op CREAT, de aankoopcentrale van de dienstverlenende vereniging 
TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services). 

 
05 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING voor 

de aankoop van een digitale snelheidsmeter via een raamovereenkomst van de 
federale overheid - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De politieraad keurt de opdracht goed voor de aankoop van een nieuwe digitale snelheidsmeter waarbij 
beroep wordt gedaan op de kaderovereenkomst van de Federeale Overheidsdienst FOR-CMS op basis 
van het bestek 2015 R3221. De raming bedraagt € 60.000,00 incl. btw. 

 
06 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING voor 

de aankoop van kogelwerende vesten en accessoires - Goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunningswijze. 

De politiezone moet overgaan tot de aankoop van nieuwe individuele en collectieve kogelwerende 
vesten. De gunning van een eerder opdracht werd door het politiecollege ingetrokken omdat de 
betrokken vesten niet voldeden aan de federale richtlijnen. Met huidige beslissing lanceert de politieraad 
een nieuwe opdracht voor de aankoop van 48 individuele kogelwerende vesten en 27 collectieve 
kogelwerende vesten. De aankoop van de ballistische platen zal gebeuren via raamovereenkomst van 
de federale politie voor discrete vesten 2019 R3 079. De aankoop van de zichtbare hoezen en de 
collectieve vesten wordt gegund bij wijze van de overheidsopdracht van beperkte waarde. De raming 
voor de uitgaven van deze opdracht bedraagt € 41.046,00 excl. btw of € 49.665,66 incl. 21% btw. Ze 
zal worden voorzien in het budget van 2021, op artikel 330/744-51 van de buitengewone dienst bij wijze 
van begrotingswijziging. 

 



07 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING voor 
de levering en installatie van een telefooncentrale - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 

De politieraad keurt goed dat de politiezone overgaat tot de aankoop van een nieuwe telefooncentrale. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 50.000 inclusief btw voor de vervanging van het 
huidige systeem en het onderhoudscontract voor vier jaren. De opdracht zal worden gegund bij wijze 
van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

 
08 Gebruik van betaalterminals - Aanstelling van een verwerker voor de betalingen. 
De politiezone huurt momenteel twee betaalterminals voor het innen van betalingen van onder andere 
onmiddelijke inningen verkeer, minnelijke schikkingen en administratieve boetes. De transactiekosten 
voor de huur van deze toestellen wordt niet langer door de federale politie gedragen maar moet door 
de politiezone zelf worden geregeld. Voor de verwerking van de transactiekosten wordt de firma 
Europabank, Burgstraat 170 te 9000 Gent, door de politieraad aangesteld als verwerker. Deze firma 
voldoet momenteel immers als enige aan alle voorwaarden met betrekking tot de verwerking, zijnde het 
toepassen van een brutocreditering, een langere referentietekst dan standaard en aanvaarding van 
kredietkaarten. De jaarlijkse kosten voor deze opdracht wordt geraamd op minder dan € 500. 

 
09 Verkoop van uit dienst genomen voertuigen van de politiezone. 
De politieraad gaat over tot de verkoop van 5 buiten dienst gestelde voertuigen alsook van twee 
dienstvoertuigen van het type VW Transporter die in de nabije toekomst uit dienst zullen gesteld worden. 
De verkoop zal worden georganiseerd bij wijze van online verkoop via een veilinghuis. 

 
10 Openstelling van 2 plaatsen van inspecteur interventie mobiliteitscyclus 2021-02. 
De politieraad beslist om over te gaan tot de openstelling van 2 plaatsen van inspecteur interventie in 
de mobiliteitscyclus 2021-02. 

 
11 Jaarverslag 2020. 
De politieraad neemt kennis van het jaarverslag 2020 aan de hand van een toelichting door de korpschef 
a.i. 
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