
 
 

 

 

 

 

POLITIERAAD  
 

 VERGADERING VAN  17/12/20 

 
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op de vergadering van de  politieraad van donderdag 17 
december 2020 om 18.00 via teams. 
 
Indien u het openbaar gedeelte van de raad wil bijwonen kan u een verzoek indienen om de vergaderlink te 
bekomen via inge.vandebeek@police.belgium.eu. 

 
 
De secretaris        de  burgemeester-voorzitter 
get. I. Vandebeek       get. W. Dries 
 
 

AGENDA MET TOELICHTING 

 
 

OPENBARE ZITTING 
 
 

Beleid 

 

1.  Goedkeuring notulen politieraad 22.10.2020 

Goedkeuring van de Notulen.

 

Financiën 

 

2.  Kennisgeving van de goedkeuring door de gouverneur van de  jaarrekening dienstjaar 2019 
voor de meergemeentepolitiezone PZ CARMA  

Kennis te nemen van het besluit van de gouverneur, handelend voor de federale overheid dd. 
08.10.2020 houdende de goedkeuring van de jaarrekening dienstjaar 2019. 

3.  Kennisgeving van de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 3 en 4 gewone en 
buitengewone dienst PZ CARMA dienstjaar 2020 

Kennis te nemen van het besluit van de gouverneur, handelend voor de federale overheid dd. 
19.11.2020 houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 3 en 4 – dienstjaar 2020. 
 

4.  Goedkeuring van de begroting 2021 en de gemeentelijke dotaties 2021 

De begroting vertoont volgende saldi:  
 
 

Provincie Limburg 

Politiezone Carma (5909) 



 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDI 

Nieuw krediet vorig dienstjaar GD 0,00 1.922.586,00 -1.922.586,00 

Nieuw krediet vorig dienstjaar BD 0,00 0,00 0,00 

Gewone dienst (GD) 39.973.519,00 38.050.933,00 1.922.586,00 

Buitengewone dienst (BD) 3.013.900,00 3.013.900,00 0,00 

Algemeen totaal : 42.987.419,00 42.987.419,00 0,00 

 
De begroting dienstjaar 2021 en de gemeentelijke dotaties 2021 goed te keuren

 

ICT 

 

5.  Goedkeuring interzonaal samenwerkingsprotocol FOCUS 

De Politiezone Antwerpen beschikt over een vooruitstrevend operationeel platform van 
softwareproducten met de verzamelterm ‘FOCUS’. Er werd in het politielandschap overeengekomen 
,door middel van een basisconvenant, de uitrol van Focus voor de volledige geïntegreerde politie 
mogelijk te maken. Om zo efficient  mogelijk te werken met FOCUS en de lokale noden maximaal te 
kunnen invullen werd een ook een interzonaal  samenwerkingsprotocol opgesteld  om eigen projecten 
te kunnen opstarten. Het kan gaan om nieuwe Softwarecomponenten en services of om maatwerk 
features in bestaande Softwarecomponenten. Akkoord te gaan met bijgevoegd interzonaal 
samenwerkingsprotocol, basisconvenant en het financieel protocol inzake Focus. 
 

6.  Goedkeuring projecten FOCUS 

In navolging van voorgaande agendapunt houdende de goedkeuring van het interzonale 
samenwerkingsprotocol FOCUS wil de politiezone volgende projecten realiseren in het FOCUS-
platform ten einde specifieke noden in te vullen : 

 Project WOCODO – Woonstcontrole Domicilie 
 Project PATLOC - Patrouille locaties 
 Project POV – Personen onder voorwaarden 

Akkoord te gaan met de realisatie van 3 projecten in kader van het FOCUS-platform voor de totale 
productiekost ten belope van € 30.635  en een jaarlijkse onderhoudskost van € 2.144

 

Logistiek 

 

7.  Goedkeuring en gunning van de aankoop van 2 mobiele flitsinstallaties via raamovereenkomst 

In het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 werd verkeersveiligheid als prioritair fenomeen opgenomen.  
De politiezone zet hier onder meer op in door het uitvoeren van gerichte acties in het bijzonder met 
betrekking tot snelheid. De politiezone gaat in dit kader over tot de aankoop van 2 mobiele 
flitsinstallaties.  De aankoop van 2 mobiele flitsinstallaties via raamovereenkomst bij de tijdelijke 
vennootschap Proximus – Trafiroad, met zetel te Koning Albert II-laan 27 te 1030 Brussel voor de totale 
kostprijs van € 103.841,55 incl. btw, goed te keuren. 
 

8.  Goedkeuring van de aangepaste gunningsmodaliteiteiten voor de aankoop van individuele 
kogelwerende vesten  

 
De procedure voor de aankoop van de individuele kogelwerende vesten, zoals goedgekeurd in haar 
vergadering dd. 18.06.2020, werd door de politiezone op 30.11.2020 stopgezet omwille van een niet 
conforme publicatie binnen het programma 3P. Naar aanleiding van de stopzetting van de opdracht 



dienen de aangepaste gunningsmodaliteiten opnieuw goedgekeurd te worden om over te kunnen 
gaan tot aankoop. 
1. het leveren van individuele  kogelwerende vesten via raamovereenkomst voor de totale kostprijs 

van 119.379,81 incl. btw goed te keuren. 
2. Het lastenboek en de gunningsmodaliteiten voor de aankoop van de bijhorende tactische bi-color 

hoezen, t-shirt hoezen, schouderstukken en bijhorende transporttassen goed te keuren voor een 
geraamde kostprijs van€ 113.135,00 incl. btw.  

9.  Kennisgeving van de aankoop van een anoniem voertuig via raamovereenkomst 

 
Met het oog op het optimaal beheer van het voertuigenpark is het aangewezen een anoniem voertuig 
voor administratieve verplaatsingen aan te kopen. Kennis te nemen van het besluit van het 
politiecollege dd. 06.11.2020 houdende de gunning van de opdracht tot het leveren van 1 anoniem 
voertuig via raamovereenkomst DSA 2016 R3-010, aan de firma Peugeot Belgique Luxembourg met 
zetel te Bourgetlaan 20/2 te 1130 Haren voor de totale kostprijs van € 29.323.72 incl. btw. 
 

10.  Kennisgeving van de aankoop van één motorfiets via raamovereenkomst bij 
hoogdringendheid 

Ingevolge het totaalverlies van één motorfiets na een dienstongeval; kennis te nemen van het besluit 
van het politiecollege dd. 06.11.2020 houdende de gunning van de opdracht tot het leveren van 1 
motorfiets via de meerjarige raamovereenkomst  van de Federale Politie met de referte 2016 R3 004 
bij de  firma BMW Motorrad Belux, met zetel te 2880 Bornem, Lodderstraat 16 b voor de totale 
kostprijs van € 18.008,43 incl. btw. 

11.  Kennisgeving van de aankoop van 10 boordradio's via raamovereenkomst  

 
De politieraad keurde in haar vergadering van 18.06.2020 de aankoop goed van 10 voertuigen  (1 
anoniem en 9 gemarkeerde politievoertuigen) via raamovereenkomst.  In navolging van voorgaande 
aankoop kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 06.11.2020 houdende de gunning 
van de aankoop van 10 vaste boordradio’s (uitrusting nieuwe dienstvoertuigen), via 
raamovereenkomst nr. CD-MP-00-60 aan de firma Securitas NV met zetel te Sint Lendriksborre 3, 1120 
Neder-Over-Heembeek, voor de totale kostprijs van € 9.968,35 incl. btw. 
 

12.  Kennisgeving van de aankoop van ergonomische bureaustoelen via raamovereenkomst 

 

In het kader van de gebruikelijke vervangingen van meubilair is het opportuun over te gaan tot de 

vervanging en aankoop van 35 ergonomische bureaustoelen. Kennis te nemen van het besluit van het 

politiecollege dd. 04.12.2020 houdende de goedkeuring van de gunning tot het leveren van 

ergonomische bureaustoelen via raamovereenkomst FORCMS-ZIT-106, aan de firma Robberechts NV 

met zetel te Slachthuisstraat 21 te 2300 Turnhout voor de totale kostprijs van € 9.709,16 incl. btw. 

13.  Kennisgeving van de herstelling van een voertuig via aanvaarde factuur 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 04.12.2020 houdende de gunning van de 
opdracht tot het herstellen van het dienstvoertuig Volvo V70 via aanvaarde factuur, aan de firma 
Jacobs NV met zetel te Vaarstraat 15 te 3600 Genk voor de totale kostprijs van € 7.810,91 incl. btw. 

14.  Kennisgeving van de aankoop van motorkledij via aanvaarde factuur 

Naar aanleiding  van de uitbreiding van de  verkeersdienst dienen deze personeelsleden uitgerust te 
worden met motorkledij. Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 06.11.2020 
houdende de gunning van de opdracht tot het leveren van motorkledij via aanvaarde factuur, aan de 



firma Richa nv met zetel te Westerring 27 te 9700 Oudenaarde. voor de totale kostprijs van € 5.307,06 
incl. btw.

15.  Kennisgeving van de aankoop van mondsjaals via aanvaarde factuur 

In navolging van de verplichtingen/maatregelen in het kader van COVID-19; kennis te nemen van het 
besluit van het politiecollege dd. 04.12.2020 houdende de goedkeuring van de opdracht tot het 
leveren van mondsjaals via aanvaarde factuur, aan de firma First Impression met zetel te Burgemeester 
Maenhautstraat 64 te 9820 Merelbeke voor de totale kostprijs van € 4.985,35 incl. btw. 

16.  Kennisgeving van de aankoop van tafels met CPU houder via aanvaarde factuur 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 04.12.2020 houdende de gunning van de 
opdracht tot het leveren van tafels met CPU houder via aanvaarde, aan de firma Pami NV met zetel te 
Industrielaan 20 te 3900 Overpelt voor de totale kostprijs van € 1.593,40 incl.btw. 

 

ICT 

 

17.  Kennisgeving van de aankoop van 5 mobiele videoconferentiesystemen via aanvaarde factuur 

Ingevolge het toenemende aantal digitale overlegmomenten door middel van video-conference als 
gevolg van de maatregelen in het kader van Covid 19 is het aangewezen om over de nodige video-
conference systemen te kunnen beschikken. Om de prijs te drukken werd er door de dienst R&D zelf 
een verrijdbaar systeem ontworpen.   
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd.  04.12.2020 houdende de gunning van de 
opdracht tot het leveren van de voet, de tv en de PC, aan de firma Coolblue met zetel te 
Boomsesteenweg 560 te 2610 Antwerpen voor de totale kostprijs van € 7.695,60 incl. btw.  
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 04.12.2020 houdende de gunning van de 
opdracht tot het leveren van de MeetUp, aan de firma Alternate, Oeyvaersbosch 16-18 te 2630 
Aartselaar voor de totale kostprijs van € 4.995,00 incl. btw. 

 

Beleid 

 

18.  Kennisgeving van het opleidingsplan prioritair rijden 
 

De politiezone wil de komende jaren investeren in de nodige opleidingen inzake rijvaardigheden, 
mentaliteit, houding en filosofie voor haar medewerkers in samenwerking met de politieschool PIVO. 
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 06.11.2020 houdende de goedkeuring van 
het meerjaren opleidingsplan prioritair rijden.

 
 

HRM 

 

19.  Kennisgeving van de aanstelling van een jobcoach 

Op de politieraad dd. 22.10.2020 werden er een groot aantal CALOG-functies vacant verklaard die 
vandaag door contractuele personeelsleden worden ingevuld binnen de politiezone. De contractuele 
personeelsleden kunnen deelnemen aan de selectieprocedures voor desbetreffende functies. Om de 
personeelsleden te motiveren zich kandidaat te stellen en hun hierbij de nodige ondersteuning aan te 
bieden voorziet de zone een collectieve sessie met een jobcoach. Kennis te nemen van het besluit van 
het politiecollege dd. 04.12.2020 houdende gunning van de opdracht tot het aanstellen van een 



jobcoach, aan de firma Itzu Career met zetel te Ilgatlaan 15 te 3500 Hasselt voor de totale kostprijs van 
€ 1.452,00. 
 
 

BESLOTEN ZITTING

20.  Goedkeuring van het ontslag met het oog op de oppensioenstelling van een personeelslid van 
politie -

21.  Goedkeuring van het ontslag met het oog op de oppensioenstelling van een personeelslid van 
politie  

22.  Goedkeuring van het ontslag met het oog op de oppensioenstelling van een personeelslid van 
politie

23.  Kennisgeving uitdiensttreding

24.  Kennisgeving van de aanwerving van 1 hoofdinspecteur van politie - opsporingen via de 
werfreserve in de mobiliteit 2020/03 

25.  Kennisgeving aanwerving 3 inspecteurs van politie via aspirantenmobiliteit 

 

26.  Kennisgeving aanwerving van  1 consulent IT- niveau B

27.  Arbeidsongeval Toekenning rente 

28.  Arbeidsongeval Toekenning rente

29.  Arbeidsongeval Toekenning rente

 

Beleid 

 

30.  Data politieraad 2021 

 
 
POLITIERAAD 
Uitgezonderd op feestdagen of in schoolvakanties, vinden alle POLITIERADEN plaats de derde 
donderdag om 18.00 uur. 
 
Er dienen jaarlijkse minimum 4 raden georganiseerd te worden, de donker gemarkeerde data   (maart, 
juni, oktober en december) zijn alvast gepland. De overige data zijn reservedata die gebruikt kunnen 



worden wanneer een politieraad omwille van dringende dossiers of praktische redenen bijeen dient 
te komen. 
 
Afhankelijk van de epidemiologische toestand in gevolge COVID 19 zal de raad digitaal of fysiek 
doorgaan:  

- Digitaal: in de uitnodiging wordt een teamslink mee verstuurd  
- Fysiek: de raad gaat door in het commissariaat CARMA 2, Rode Kruislaan 34 (refter)  

De wijze van vergaderen wordt steeds voorafgaand in de uitnodiging meegedeeld.  
 
 
 

Datum Tijdstip Locatie 

18.02.2021    18.00 u Digitaal of CARMA II – BREE Refter 

18.03.2021 
 

18.00 u Digitaal of CARMA II – BREE Refter 

22.04.2021 ( 15/04 Paasvakantie) 
 

18.00 u Digitaal of CARMA II – BREE Refter 

20.05.2021  18.00 u Digitaal of CARMA II – BREE Refter 

17.06.2021 
 

18.00 u Digitaal of CARMA II – BREE Refter 

15.07.2021 
 

18.00 u Digitaal of CARMA II – BREE Refter 

19.08.2021 
 

18.00 u Digitaal of CARMA II – BREE Refter 

16.09.2021 
 

18.00 u Digitaal of CARMA II – BREE Refter 

21.10.2021 
 

18.00 u Digitaal of CARMA II – BREE Refter 

18.11.2021 
 

18.00 u Digitaal of CARMA II – BREE Refter 

16.12.2021 
 

18.00 u Digitaal of CARMA II – BREE Refter 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 


