
 
 

 

 

 

 

POLITIERAAD  
 

 VERGADERING VAN  19/12/19 

 
 
 

 

AGENDA MET TOELICHTING 
politieraad van donderdag 19 december 2019 om 18.00 uur  in het politiehuis CARMA II  te 3960 

BREE, Rode Kruislaan 34 (refter). 

 
 

OPENBARE ZITTING 
 

Beleid 

 

1. Plaatsvervanging van een politieraadslid  
 a. Kennisname van het ontslag van een politieraadslid  
 b. Onderzoek van de geloofsbrieven van een plaatsvervangend politieraadslid:  
  c. Eedaflegging van een nieuw politieraadslid 

 

Organisatieondersteuning - FIN 

 

2. Goedkeuring van de begroting 2020 en de gemeentelijke dotaties 2020 

Akkoord te gaan met de begroting dienstjaar 2020 als volgt:  

 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDI 

Nieuw krediet vorig dienstjaar GD 0,00 2.602.737,00 -2.602.737,00 

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

Gewone dienst (GD) 39.358.101,00 36.755.364,00 2.602.737,00 

Buitengewone dienst (BD) 3.243.000,00 3.243.000,00 0,00 

Algemeen totaal : 42.924.651,00 42.924.651,00 0,00 

 

Organisatieondersteuning - ICT 

 

3. Goedkeuring van de uitbreiding van de huidige Archipol licentie van de politiezone CARMA met 
de politiezones LaMa en Maasland 

Aanpassing van de configuratie van de toepassing Archipol op de gemeenschappelijke servers in het 
datacenter ten gevolge van de uitbreiding van de huidige licentie van PZ CARMA met PZ LAMA en PZ 
Maasland bij de firma RICOH Belgium NV, Medialaan 28 A, 1800 Vilvoorde in het kader van de 
goedgekeurde samenwerkingsovereenkomsten ten belope van: 

Provincie Limburg 

Politiezone Carma (5909) 



 De eenmalige kostprijs van € 8.712,00 incl. btw waarvan € 7.623,00 terug te vorderen van de 
politiezones LaMa en Maasland.  

 De jaarlijkse kostprijs van € 5.668,85 incl. btw waarvan € 3.023,20 terug te vorderen van de  
politiezones LaMa en Maasland conform de verdeelsleutel, afgesproken in de goedgekeurde 
samenwerkingsovereenkomsten. 

 

4. Goedkeuring uitbreiding Cobra-licentie als gevolg van de aansluiting van de politiezone 
Maasland (Erratum - besluit politiecollege dd. 09.11.2018)  

Erratum - besluit politiecollege dd. 09.11.2018 houdende de gunning van de opdracht tot toekenning 
van de installatie van een notulenbeheer in het kader van de gezamenlijke opdracht voor de 
politiezones CARMA en LaMa ten gevolge van de aansluiting van de politiezone Maasland op de 
gezamenlijk (CARMA-LaMa) aankoop van het notulenbeheersysteem “COBRA” via de firma Logins, in 
het kader van  de ICT-samenwerkingsovereenkomst CARMA-LaMa-Maasland. De kostprijs voor de 
politiezone CARMA conform de verdeelsleutel, afgesproken in de goedgekeurde 
samenwerkingsovereenkomsten bedraagt: 

 de eenmalige uitbreidings- en integratiekost: € 11.164,13  incl. btw 
 de maandelijkse licentiekost: €  201,23  incl. btw 

 

5. Kennisname van de gunning van de aankoop van 13 desktops via aanvaarde factuur 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 06.12.2019 houdende de gunning van de 
opdracht tot het leveren van 13 desktops en schermen via aanvaarde factuur gelet dat de huidige 
generatie aan vervanging toe is, aan CompuCity BVBA, met zetel te Pasbrugstraat 90, 9730 Hoeselt 
voor de totale prijs van € 8.645 incl. btw. 
 

6. Kennisname van de gunning van de aankoop van 100 licenties Caché via aanvaarde factuur 

Gezien de uitbreiding van de devices voor het gebruik van de politietoepassingen binnen ISLP is het 
aangewezen om het bestaand aantal licenties Caché uit te breiden.   Kennis te nemen van het besluit 
van het politiecollege dd. 08.11.2019 houdende de aankoop van 100 bijkomende licenties Caché via 
aanvaarde factuur bij de firma Intersystems BV Benelux, Medialaan 32/1, 1800 Vilvoorde voor de 
totale kostprijs van € 12.705 incl. btw. 
 

7. Kennisname van de gunning van de aankoop van 1 server/workstation en 1 NAS voor   
beeldverwerking via aanvaarde factuur. 

De beslissing tot aankoop van 24 bodycams en het voornemen om in de toekomst dit cameranetwerk 
verder uit te breiden noopt ons tot de uitbreiding van het datanetwerk en mogelijkheden tot opslag 
van data. Kennis te nemen van de gunning van de opdracht tot het leveren van 1 Workstation en 1 
NAS aan de firma Lebon IT services NV, met zetel te Roeselarestraat 205 A, Oostnieuwkerke voor de 
totale kostprijs van € 5.375,22 incl. btw. 
 
 

8. Kennisname van de aankoop van 1 server en 1 NAS toestel voor het zonaal informatiecentrum 
binnen de zone via aanvaarde factuur 

Door het groeiend aantal onderzoeken op computerdata (smartphones, pc’s e.d.) en de bijhorende 
nood aan opslag van de data uit de uitgelezen apparatuur is het aangewezen voor het ZIC (Zonaal 
Informatie Centrum) om over te gaan tot bijkomende opslagmogelijkheden binnen het bestaande 
netwerk. Kennisname van de gunning van de opdracht tot het leveren van 1 Server en 1 NAS via 
aanvaarde factuur aan de  firma Lebon IT Services NV, met zetel te Roeselarestraat 205A, 8840 
Oostnieuwkerke voor de totale prijs van €  17.318,13 incl. btw. 
 



9. Kennisname van de gunning van de aankoop van 10 desktop computers en 19 schermen via 
aanvaarde factuur 

Kennisname van de gunning van de opdracht tot levering van 10 desktop computers en 19 schermen 
aan de firma PRIMINFO, met zetel te rue du Grand Champ 8 te 5380 Noville-les-Bois via aanvaarde 
factuur voor de totale kostprijs van € 16.049,69 incl. btw gezien dat de huidige toestellen binnen de 
technische recherche aan vervanging  toe zijn.
 

Organisatieondersteuning - LOG 

 

10. Gunning van de aankoop van 1 mobiele flitsinstallatie via raamovereenkomst  

De huidige flitsinstallatie werd aangekocht door het voormalige PZ GAOZ, is verouderd en aan 
vervanging toe.  De aankoop van 1 mobiele flitsinstallatie via de raamovereenkomst die werd 
afgesloten voor de geïntegreerde politie met referte 2017 R3-043, te gunnen aan de tijdelijke 
vennootschap Proximus-Trafiroad met zetel te Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel voor de totale 
kostprijs van € 56.664,63 incl. btw. 

11. Goedkeuring voor het uitvoeren van een upgrade van het huidige softwareplatform inzake 
tijdsregistratie  

Sedert 2004 maakt onze politiezone gebruik van het tijdsregistratie- en toegangscontrolesysteem 
XTremis van de firma GET nv.  Xtremis is verouderd en wordt niet meer verder ondersteund met 
updates in 2020.  Gelet dat de bestaande koppelingen en de back office  die in het verleden op maat 
van de politiezone ontwikkeld werd behouden blijven en het systeem bijkomende mogelijkheden biedt 
zowel inzake front- als backoffice toepassingen is het aangewezen de voorgestelde upgrade naar 
“PrimeTime” door te voeren. De upgrade van het softwareplatform inzake tijdsregistratie bij de firma 
GET nv, met zetel te Antwerpsesteenweg 107, 2390 Malle voor de totale kostprijs van € 69.266,45 incl. 
btw, goed te keuren. 
 

12. Goedkeuring verlenging van de  overeenkomst met ASLV voor het reinigen van de gebouwen  

Aangezien de zone voor 31.12.2019 niet zal kunnen overgaan tot het gunnen van de opdracht voor het 
reinigen van onze kantoren en het van belang is een vlotte overgang te kunnen garanderen is het 
aangewezen om de overeenkomst tot 31.12.2020 te verlengen aan dezelfde voorwaarden. In het 
dienstjaar 2020 zal de zone overgaan tot het uitschrijven van een nieuwe overheidsopdracht inzake de 
reiniging van de kantoren. 
 

13. Goedkeuring verlenging van de overeenkomst met COFELY voor het onderhoud en de waarborg 
van technische installaties 

Aangezien de zone voor 31.12.2019 niet zal kunnen overgaan tot het gunnen van de opdracht voor het 
onderhoud en de waarborg van technische installaties van de gebouwen van CARMA I en het van 
belang is een vlotte overgang te kunnen garanderen is het aangewezen om de overeenkomst tot 
31.12.2020 te verlengen aan dezelfde voorwaarden. In het dienstjaar 2020 zal de zone overgaan tot 
het uitschrijven van een nieuwe overheidsopdracht inzake het onderhoud en de waarborg van 
technische installaties van de gebouwen van CARMA. 
 

14. Kennisname van de hernieuwing en uitbreiding gebruikerslicenties '3P'  via aanvaarde factuur 

Om het aankoopproces van de politiezone in de toekomst te optimaliseren is het opportuun om het 
softwarepakket “3P (Public Procurement Partners)”  waarmee in de voormalige politiezones NOL (3 
licenties) en MidLim (1 licentie) gewerkt werd tot aan de fusie te hernieuwen.  Kennis te nemen van 
het besluit van het politiecollege dd. 06.12.2019 houdende de hernieuwing (4 licenties) en de 
uitbreiding (1 licentie) van de gebruikslicenties 3P, inclusief onderhoudskosten via aanvaarde factuur 



bij de firma 3P nv, met zetel te Verviersstraat 1 B 5.1 te 2000 Antwerpen voor de totale maandelijkse 
huurprijs van € 798,60 incl. btw. 
 

15. Kennisname van het bepantseren en verduisteren van ramen voor 6 voertuigen via aanvaarde 
factuur 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 06.12.2019 houdende de gunning van de 
opdracht tot het plaatsen van bepantsering en verduisterende folie voor 6 voertuigen van de 
voormalige politiezone NOL, aan Terberg Specials Belgium nv met zetel te Oosterring 23, 3600 Genk, 
via aanvaarde factuur voor de totale kostprijs van € 21.525,90 incl. btw. 
 

16. Kennisname van de aankoop van 24 bodycams via raamovereenkomst  

Binnen het politiekorps ontstaat er de nood om gebruik te kunnen maken van bodycams. Deze bieden 
heel wat voordelen binnen de politiewerking, onder meer inzake preventie, bewijsvoering en 
trainingsdoeleinden. Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 06.12.2019 houdende 
de gunning van de aankoop van 24 bodycams via raamovereenkomst LPA/2017/295, aan de firma 
Securitas NV met zetel te Sint-Lendriksborre 3, 1120 Neder-Over-Heembeek voor de totale kostprijs 
van € 33.485,83 incl. btw. 
 

17. Kennisname van de gunning van de aankoop van 8 boordradio's via raamovereenkomst  

Kennisname van de gunning van de aankoop van 8 vaste boordradio’s (uitrusting nieuwe 
dienstvoertuigen) via raamovereenkomst bij de firma Securitas NV met zetel te Sint Lendriksborre 3, 
1120 Neder-Over-Heembeek, voor de totale kostprijs van € 7.974,67 incl. btw.
 

Organisatieondersteuning - HRM 

 

18. Vacantverklaring van 1 HCP Directeur sector- en projectwerking binnen PZ CARMA 

De besluiten van het politiecollege dd. 06.09.2019  en de politieraad dd. 17.10.2019 houdende de 
goedkeuring van het formatieplan voorzien in het personeelskader van de PZ CARMA  3 
hoofdcommissarissen van politie waaronder 1 HCP Directeur sector- en projectwerking. De 
vacantverklaring van 1 HCP directeur sector- en projectwerking, de voorgestelde selectiemodaliteiten 
en de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren. 
 

19. Vacantverklaring van 1 HCP Directeur operaties binnen PZ CARMA 

De besluiten van het politiecollege dd. 06.09.2019  en de politieraad dd. 17.10.2019 houdende de 
goedkeuring van het formatieplan voorzien in het personeelskader van de PZ CARMA  3 
hoofdcommissarissen van politie waaronder 1 HCP operaties. De vacantverklaring van 1 HCP directeur 
operaties, de voorgestelde selectiemodaliteiten en de samenstelling van de selectiecommissie goed te 
keuren. 
 

20. Vacantverklaring van 2 commissarissen van politie binnen PZ CARMA 

De besluiten van het politiecollege dd. 06.09.2019  en de politieraad dd. 17.10.2019  houdende de 
goedkeuring van het formatieplan voorzien in het personeelskader van de PZ CARMA voorzien 12 FTE 
commissarissen van politie. Momenteel is er nog 1 plaats van commissaris niet ingevuld en 1 CP zal in 
NAVAP gaan in 2020. De vacantverklaring van 2 commissarissen van politie, de voorgestelde 
selectiemodaliteiten en de  samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren. 
 
 

21. Vacantverklaring van 6 hoofdinspecteurs van politie - algemeen binnen PZ CARMA 

De besluiten van het politiecollege dd. 06.09.2019 en de politieraad dd. 17.10.2019 houdende de 
goedkeuring van het personeelsformatieplan voorzien in het personeelskader van de PZ CARMA  58 



hoofdinspecteurs van politie. Momenteel zijn er 6 plaatsen HINP nog niet ingevuld. De 
vacantverklaring van 6 hoofdinspecteurs van politie, de voorgesteld selectiemodaliteiten en de 
samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren. 
 

22. Vacantverklaring van 6 INP's interventie/klachten via aspirantenmobiliteit 

In de mobiliteit 2019/04 werden er 15 plaatsen INP interventie/klachten vacant verklaard conform het 
besluit van het politiecollege dd. 06.09.2019 en de politieraad dd.17.10.2019. In deze procedure 
worden er 9 kandidaten voorgedragen. Bijgevolg zijn er zijn nog 6 vacante plaatsen. Aangezien deze 
plaatsen niet zijn opgevuld via de mobiliteit worden deze vacant verklaard in de aspiranten-mobiliteit. 
De vacantverklaring van 6 inspecteurs van politie interventie / klachten in de aspirantenmobiliteit, de 
voorgestelde selectiemodaliteiten en de samenstelling van de selectiecommissie, goed te keuren. 

23. Vacantverklaringen 8 inspecteurs van politie interventie/virtueel loket binnen PZ CARMA 

De besluiten van het politiecollege dd. 06.09.2019  en de politieraad dd. 17.10.2019  houdende de 
goedkeuring van het formatieplan voorzien in het personeelskader van de PZ CARMA 232 Inspecteurs 
interventie. Gelet op 8 pensioneringen/NAVAP  in 2019 /2020 de vacantverklaring van 8 inspecteurs 
van politie interventie / virtueel loket, de voorgestelde selectiemodaliteiten en de samenstelling van 
de selectiecommissie goed te keuren. 
 

24. Personeelsformatie PZ CARMA - Voorstel  tot weging van 2 functies niveau A – advies 
wegingscommissie – advies korpschef inzake wegingen niveau A 

De besluiten van het politiecollege dd. 06.09.2019  en de politieraad dd. 17.10.2019  houdende de 
goedkeuring van het formatieplan voorzien in het personeelskader van de PZ CARMA bijkomend een 
adviseur IT klasse 2 en adviseur verkeerskundige klasse 2. Aan elke functie niveau A moet een bepaalde 
weging worden gegeven, afhankelijk van de resultaten van de door de federale politie uitgewerkte 
wegingstabel. Akkoord te gaan met het voorstel van weging door de korpschef als volgt; Adviseur IT 
(klasse 2) en adviseur verkeerskundige (klasse 2). 
 

25. Vacantverklaring 1 adviseur IT - Addendum besluit dd. 08.11.2019 houdende de vacant 
verklaring van 1 adviseur IT 

De besluiten van het politiecollege dd. 06.09.2019  en de politieraad dd. 17.10.2019  houdende de 
goedkeuring van het formatieplan voorzien in het personeelskader van de PZ CARMA bijkomend een 
adviseur IT. De vacantverklaring van 1 adviseur IT, de voorgestelde selectiemodaliteiten en de 
samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren. 
 

26. Vacantverklaring 1 adviseur verkeerskundige - Addendum besluit dd. 08.11.2019 houdende de 
vacantverklaring van 1 adviseur verkeerskundige 

De besluiten van het politiecollege dd. 06.09.2019  en de politieraad dd. 17.10.2019  houdende de 
goedkeuring van het formatieplan voorzien in het personeelskader van de PZ CARMA bijkomend een 
adviseur verkeerskundige. De vacantverklaring van 1 adviseur verkeerskundige, de voorgestelde 
selectiemodaliteiten en de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren. 
 

 
 

BESLOTEN ZITTING 
 
 

Organisatieondersteuning - HRM 

 

27. Goedkeuring van de indiensthouding na de leeftijd van 65 jaar 



 

28. Kennisname van het ontslag met het oog op de op  pensioenstelling van een personeelslid  van 
politie INP 

 

29. Kennisname van het ontslag met het oog op de oppensioenstelling van een personeelslid van 
politie INP- 

 

30. Arbeidsongeval: Toekenning rente 

 

31. Arbeidsongeval Toekenning rente 

 

32. Kennisname van de aanwerving van 1 hoofdinspecteur van politie - algemeen in de mobiliteit 
2019/04 

 

33. Kennisname van aanwerving van 9 inspecteurs van politie - interventie/klachten via de 
mobiliteit 2019/04 

 

Varia 

 

34. Data politieraad 2020 

Uitgezonderd op feestdagen of in schoolvakanties, vinden alle POLITIERADEN plaats te BREE, 
commissariaat CARMA 2, Rode Kruislaan 34 (refter) de derde donderdag om 18.00 uur. Er wordt 
telkens in koffie en water voorzien. 
 
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. 

 

Datum Tijdstip Locatie 

20.02.2020    18.00 u CARMA II – BREE Refter 

19.03.2020 18.00 u CARMA II – BREE Refter 

23.04.2020 ( 16/04 Paasvakantie) 
 

18.00 u CARMA II – BREE Refter 

21.05.2020 (wordt donderdag  
28.05.20 feestdag  
(OLH-Hemelvaart) 

18.00 u CARMA II – BREE Refter 

18.06.2020 
 

18.00 u CARMA II – BREE Refter 

16.07.2020 
 

18.00 u CARMA II – BREE Refter 

20.08.2020 
 

18.00 u CARMA II – BREE Refter 

17.09.2020 
 

18.00 u CARMA II – BREE Refter 

15.10.2020 18.00 u CARMA II – BREE Refter 

 



 

19.11.2020 
 

18.00 u CARMA II – BREE Refter 

17.12.2020 
 

18.00 u CARMA II – BREE Refter 

 
 
 
 

 
 


