TOELICHTINGSNOTA
zitting politieraad
politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede
maandag 24 september 2018 om 19u.
Openbare zitting:
Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 25 juni 2018.

1.

Het inschrijven van een personeelslid niveau B, ICT, in de personeelsformatie van de
politiezone VLAS, luik administratief en logistiek kader. Aktename van goedkeuring.

Referenties:
-

De beslissing van de politieraad van 27 oktober 2003, punt 3;
De beslissing van de politieraad van 23 april 2018, punt 1;
De beslissing van de politieraad van 25 juni 2018, punt 1;
De beslissing van het politiecollege van 24 augustus 2018, punt 10.2.;

Beschrijving:
In de zitting van de politieraad van 25 juni 2018, punt 1, werd ingestemd met een wijziging van de
personeelsformatie van de politiezone VLAS, wat het administratief en logistiek kader betreft.
Op 16 juli 2018 mocht de politiezone VLAS een schrijven ontvangen van de gouverneur van de provincie WestVlaanderen, de heer Carl Decaluwé, waarbij gemeld wordt dat bovenvermelde beslissing goedgekeurd werd in
het kader van het specifiek bijzonder toezicht.
Tevens wordt gevraagd om deze beslissing ter kennis te brengen aan de politieraad.

Voorstel van beslissing:
1.1.

kennis te nemen van het schrijven van gouverneur Carl Decaluwé inzake de goedkeuring van de
wijziging van de personeelsformatie van de politiezone VLAS in het kader van het specifiek bijzonder
toezicht;

Bijlage:
-

2.

Het schrijven van de gouverneur Carl Decaluwé van 13 juli 2018 inzake de goedkeuring van de
wijziging van de personeelsformatie van de politiezone VLAS wat het administratief en logistiek
kader betreft;

Aankoop van individuele heupholsters die eveneens gebruikt kunnen worden als dijbeenholster.
Plaatsingsprocedure en opdrachtdocument. Instemmen.

Referenties:
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-

-

-

De Wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, in zonderheid artikel 42, §1,1°a
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, geraamde bedrag is minder dan
144.000 EUR).
Het Koninklijk besluit van 18 april 2017 inzake plaatsing overheidsopdrachten in klassieke sectoren.
Het Koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017
tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten.
Het bestek 2018/004 inzake de “Individuele heupholster die eveneens gebruikt kan worden als
dijbeenholster”.
Nota van CP Guy Vincke van 10 augustus 2018 met kenmerk ST/BLD/VGY- 2724/18;
De beslissing van het politiecollege van 24 augustus 2018, punt 5.1. en 5.2.;

Beschrijving:
De persoonlijke aangekochte dijbeenholsters, die bovendien gebruikt werden tijdens de dienstuitvoeringen,
brachten de veiligheid en de uniformiteit binnen het korps in het gedrang. Het federaal standpunt inzake een
bepaald type dijbeenholster is tot op vandaag nog steeds niet gekend.
Deze problematiek kwam reeds verschillende malen aan bod tijdens de voorziene overlegmomenten met
CPBW/BOC.
Tijdens het CPBW/BOC-overleg van 20 februari 2018 werd meegedeeld dat de kredieten begroot waren om
voor alle operationele personeelsleden eenzelfde type heupholster aan te kopen.
Op het CPBW/BOC-overleg van 22 mei 2018 werd beslist dat de nieuwe heupholster functieuitrusting zou zijn
en er via het kledijpuntensysteem een dijbeenholster zou kunnen aangeschaft worden voor de personeelsleden
die een dergelijke dijbeenholster willen dragen. Dit om een einde te maken aan het dragen van persoonlijk
aangekochte dijbeenholsters.
Door CP Jean-Marc Van Bellingen, verantwoordelijke team Geweldbeheersing, werd reeds een marktonderzoek
gedaan naar potentiële leveranciers die een heupholster aanbieden die eveneens gebruikt kan worden als
dijbeenholster (één holster die zowel aan de dienstriem als op het dijbeen kan gedragen worden) en een
raming van de kosten werd opgemaakt aan de hand van verkregen informatie.
Het totaal geraamde bedrag voor de aankoop van de heupholsters overstijgt niet de 144.000,00 EUR (excl. btw).
Conform de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 42, §1,1°a, kan het plaatsen van deze
overheidsopdracht gebeuren via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Deze aankoop valt onder de buitengewone begroting 2018.
In de zitting van het politiecollege van 24 augustus 2018, punt 5.2. werd, onder voorbehoud van de instemming
van de politieraad inzake het vaststellen van de voorwaarden en het bepalen van de plaatsingsprocedure,
ingestemd om volgende leveranciers aan te schrijven:
- FALCON–RAPTOR, Industriepark Noord 11 te 8730 Beernem
- EDGARD GRIMARD N.V., Avenue de l'energie 9 te 4432 Alleur
- AMBASSADOR ARMS B.V.B.A., Regentiestraat 73 te 9100 Sint-Niklaas
Voor het plaatsen van deze opdracht werd een bestek opgemaakt met referentie 2018/004.

Voorstel van beslissing:
2.1.

om inzake de opdracht tot aankoop van individuele heupholsters die eveneens gebruikt kunnen
worden als dijbeenholster, de voorwaarden vast te stellen zoals voorzien in het bestek 2018/004 en als
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plaatsingsprocedure een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te bepalen
conform artikel 42, §1,1°a van de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016 ;

Budget:
35.000 EUR (incl. BTW) voor de aankoop van individuele heupholsters die eveneens gebruikt kunnen worden als
dijbeenholster
politiebegroting 2018 - buitengewone begroting - artikelnummer 330/744-51

Bijlage:
-

het bestek 2018/004 inzake de aankoop van individuele heupholsters die eveneens gebruikt kunnen
worden als dijbeenholster.

3.

Uitbreiding van de bestaande Videowall met video wall controller en 8 bijkomende videowall
schermen. Instemmen.

Referenties:
-

de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, inzonder artikel 42 §1,4°,b (aanvullende
leveringen door de oorspronkelijke leverancier).
het Koninklijk besluit van 18 april 2017 inzake de plaatsing bij overheidopdrachten, klassieke
sectoren, artikel 4, §1.
de beslissing van het politiecollege van 15 juli 2016, punt 5 inzake de gunning van een conceptuele
“blackbox” aan de firma RTS uit Ieper.
de beslissing van het politiecollege van 16 december 2016, punt 8 inzake de uitbreiding van
de conceptuele blackbox met de functionaliteit WSG bij OpSpace.
de beslissing van het politiecollege van 05 oktober 2017, punt 4 inzake de interne afwerking van het
nieuw politiecommissariaat PC3H (vastleggen van kredieten).
de beslissing van de politieraad van 23 oktober 2017, punt 3 inzake de interne afwerking van het nieuw
politiecommissariaat PC3H (vastleggen van kredieten).
de nota van CP Guy Vincke van 30 augustus 2018 met kenmerk ST/BLD/VGY - 2947/18;
de beslissing van het politiecollege van 7 september 2018, punt 9.1;

Beschrijving:
De 8 oorspronkelijke schermen die werden aangekocht bij de firma RTS uit Ieper en deel uitmaken van de
huidige videowall, waren bedoeld om de technologie onder de knie te krijgen door de dispatchers, zodat de
overgang naar een nieuwe dispatching, met nieuwe apparatuur, vlotter zou verlopen.
Tijdens de interne besprekingen met het bouwteam, omtrent de uitbouw van de dispatching in het nieuwe
politiegebouw, werd de noodzaak aangevoeld om de videowall uit te breiden met 8 bijkomende videowall
schermen. Deze 8 bijkomende schermen moeten aangestuurd worden met een aparte Barco video wall
controller.
Door deze uitbreiding zullen in de nieuwe dispatching dus twee Barco controllers de 16 schermen kunnen
aansturen en is de dispatching futureproof.
De afdeling Logistiek vroeg een offerte aan de firma RTS om deze kost te kunnen begroten.
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De kostprijs voor deze uitbreiding met 8 videowall schermen bedraagt, volgens de verkregen offerte van RTS
van 01 augustus 2018, 45.992,60 EUR (excl. btw) of 55.651,04 EUR (incl. btw) .

Voorstel van beslissing:
3.1.

om in te stemmen met de aankoop van 8 bijkomende videowall schermen voor de nieuwe dispatching
bij de firma RTS, Paddevijverstraat 56A te 8900 Ieper, volgens de verkregen offerte van RTS van 01
augustus 2018, 45.992,60 EUR (excl. btw) of 55.651,04 EUR (incl. btw) .

Budget:
45.992,60 EUR (excl.btw) of 55.651,04 EUR (incl.btw)
Politiebegroting 2017 - begrotingswijziging 2017/02 - artikelnummer 330/742-53.

Bijlage:
-

offerte van RTS van 01 augustus 2018 inzake de uitbreiding Videowall-OpSpace.

4.

Voorstel tot aankoop via het raamcontract 2016 R3 004 van een anonieme motorfiets
BMW F 800 GT. Instemmen.

Referenties:
-

Het federaal raamcontract 2016 R3 004;
Raamovereenkomst radio’s CD-MP-00-60;
De wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016 art 43;
de nota van HINP Peter Holvoet van 30 augustus 2018 met kenmerk ST/BLD/VGY/2945/2018;
de beslissing van het politiecollege van 7 september 2018, punt 10.1.;

Beschrijving:
De afdeling Mobiliteit, team motorrijders, beschikten in het verleden over een anonieme motorfiets voor
verkeerstoezicht. De anonieme motorfiets werd daarbij bijna dagelijks gebruikt voor het vaststellen van
verkeersovertredingen. Bij een ongeval werd de motorfiets HONDA met nummerplaat MMG943 onherstelbaar
beschadigd.
Het wrak van de motorfiets werd niet verkocht en wordt ter beschikking gehouden voor wisselstukken aan
andere motorfietsen.
De politiezones kunnen aansluiten bij de federale raamcontracten waardoor de opmaak van eigen bestekken
en een aanbestedingsprocedure niet meer nodig is.
Voor de aankoop van een anonieme motorfiets stelt de politiezone VLAS voor om aan te sluiten bij het federaal
raamcontract 2016 R3 004 perceel 1 : BMW F 800 GT . De levering zal gebeuren via de lokale dealer in opdracht
van BMW.
De kostprijs voor de aankoop en toebehoren is 8.480,00 EUR (exclusief BTW) en 10.260,80 EUR (inclusief BTW)
Voor de aankoop en inbouw van de boordradio stelt de politiezone VLAS voor om aan te sluiten bij het federaal
raamcontract CD-MP-00-60 Perceel 3
De kostprijs voor de aankoop en toebehoren is 2.686,25 EUR (exclusief BTW) en 3.250,36 EUR (inclusief BTW)
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Voorstel van beslissing:
4.1.

in te stemmen met de aankoop via het raamcontract 2016 R3 004 perceel 1 van een nieuwe anonieme
motorfiets van het type BMW F 800 GT voor het bedrag van 10.260,80 EUR (inclusief BTW) en deze
opdracht te gunnen aan BMW GROUP BELUX Lodderstraat 16 te 2880 BORNEM.

4.2.

in te stemmen met de aankoop en plaatsing van de boordradio via het raamcontract CD-MP-00-60
Perceel 3 voor het bedrag van 3.250,36 EUR (inclusief BTW) en de opdracht te gunnen aan de firma
Abion Communications Systems BVBA Oostjachtpark 18 te 9100 SINT-NIKLAAS.

Budget:
10.260,80 EUR (inclusief BTW) voor de motorfiets van het type BMW F 800 GT
Politiebegroting 2018 - buitengewone begroting - artikel 330/743-51
3.250,36 EUR (inclusief BTW) voor de aankoop en plaatsing van de boordradio
Politiebegroting 2018 artikel - buitengewone begroting - 330/743-51
Momenteel is er onvoldoende krediet op begrotingsartikel 330/743-51, het krediet voor deze aankoop staat op
het begrotingsartikel 330/743-98 bestemd voor auto’s. Dit zal bij de eerste begrotingswijziging door interne
verschuiving tussen de begrotingsposten geregulariseerd worden.

Bijlage:
-

5.

Prijs raamcontract DSA 2016 R3 004
Prijsofferte ABION

Voorstel tot aankoop via het raamcontract 2016 R3 010 van een anoniem dienstvoertuig. Instemmen.

Referenties:
-

het federaal raamcontract 2016 R3 010 - D’Ieteren.
de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016 art 43.
de nota van HINP Peter Holvoet, afdelingshoofd Logistiek, van 29 augustus 2018 met kenmerk
ST/BLD/VGY-2929/2018;
de beslissing van het politiecollege van 7 september 2018, punt 11.1.;

Beschrijving:
Het voertuig Peugeot Partner van de afdeling Mobiliteit team Gatso is ergonomisch niet echt geschikt om
dagelijks lange tijd in het voertuig te zitten. Het betreft een lichte vrachtauto waarbij een vaste inrichting de
bestuurdersruimte scheidt van de laadruimte. Dit voertuig wordt doorgeschoven naar de afdeling Interventie
team Gint, ter vervanging van hun anoniem voertuig RENAULT KANGOO , eerste ingebruikname 05/2003 met
kilometerstand 127.000.
Dit voertuig wordt verkocht aan de meest biedende opkoper.
De politiezones kunnen aansluiten bij de federale raamcontracten waardoor de opmaak van eigen bestekken en
een aanbestedingsprocedure niet meer nodig is.
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Voor de aankoop van een anoniem voertuig type SUV stelt de politiezone VLAS voor om aan te sluiten bij het
federaal raamcontract 2016 R3 010 - D’Ieteren perceel 32 : VW Tiguan . De levering zal gebeuren via de lokale
dealer in opdracht van D’Ieteren.
De kostprijs voor de aankoop en toebehoren is 22.104,51 EUR (exclusief BTW) en 26.746,45 EUR (inclusief BTW)

Voorstel van beslissing:
5.1.

in te stemmen met de aankoop via het raamcontract D’ieteren 2016 R3 010 van een nieuw anoniem
dienstvoertuig van het type VW Tiguan voor het bedrag van 26.746,45 EUR (inclusief BTW) en deze
opdracht te gunnen aan D’Ieteren NV Maliestraat 50 te 1050 Brussel.

Budget:
26.746,45 EUR (inclusief BTW)
Politiebegroting 2018 - buitengewone dienst - artikel 330/743-98

Bijlagen:
-

Prijsofferte D’Ieteren VW Tiguan. D’Ieteren

6.

Voorstel tot aankoop via het raamcontract 2016 R3 010 van een anoniem dienstvoertuig type
break. Instemmen.

Referenties:
-

het federaal raamcontract 2016 R3 010 - D’Ieteren;
de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016 art 43;
de nota van HINP Peter Holvoet van 30 augustus 2018 met kenmerk ST/BLD/VGY/2944/2018;
de beslissing van het politiecollege van 7 september 2018, punt 12.1.;

Beschrijving:
Het GINT team (gespecialiseerde interventie) zet sterk in op detectie van verdachte personen en voertuigen
binnen de politiezone. Hierbij zijn ‘terro’-gelieerde personen en voertuigen een belangrijk aandachtspunt. Door
de ligging van Kortrijk Kuurne en Lendelede in de nabijheid van de autosnelwegen E17 , B403 en de ring rond
Kortrijk is een aangepast voertuig nodig. PZ VLAS wenst hiervoor te investeren in een anoniem
interventievoertuig type break met een krachtige motor. Gelet op de specifieke opdracht is er nood aan een
beveiligde opbergruimte in de koffer voor bijkomende collectieve bewapening en ander beveiligingsmateriaal.
De politiezones kunnen aansluiten bij de federale raamcontracten waardoor de opmaak van eigen bestekken en
een aanbestedingsprocedure niet meer nodig is.
Voor de aankoop van een anoniem voertuig type break stelt de politiezone VLAS voor om aan te sluiten bij het
federaal raamcontract 2016 R3 010 - D’Ieteren perceel 26 : SKODA Superb Ambition. De levering zal gebeuren
via de lokale dealer in opdracht van D’Ieteren.
Voor de inrichting van de kofferruimte werd een beroep gedaan op de ombouwer die voorzien is in het
raamcontract. Dit betreft de firma Autographe Avenue Lavoisier 2 te 1300 Wavre.
De kostprijs voor de aankoop en toebehoren van de SKODA is 27.077,14 EUR (exclusief BTW) en 33.601,86 EUR
(inclusief BTW)
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De kostprijs voor de ombouw van de koffer is 3.390 EUR (exclusief BTW) en 4.101.90 EUR (inclusief BTW)

Voorstel van beslissing:
6.1.

in te stemmen met de aankoop via het raamcontract D’ieteren 2016 R3 010 van een nieuw anoniem
dienstvoertuig van het type SKODA Superb Ambition voor het bedrag van 33.601,86 EUR (inclusief
BTW) en deze opdracht te gunnen aan D’Ieteren NV Maliestraat 50 te 1050 Brussel.

6.2.

in te stemmen met de ombouw van de kofferruimte voor het opbergen van collectieve wapens en
bijkomend beveiligingsmateriaal voor het bedrag van 4.101,90 EUR (inclusief BTW) en deze opdracht te
gunnen aan de firma Autographe Avenue Lavoisier 2 te 1300 Wavre.

Budget:
33.601,86 EUR (inclusief BTW)
Politiebegroting 2018 - buitengewone dienst - artikel 330/743-98
4.101,90 EUR (inclusief BTW)
Politiebegroting 2018 - buitengewone dienst - artikel 330/743-98

Bijlage:
-

Prijsofferte SKODA Superb Ambition D’Ieteren
Prijsofferte Autographe.

Mondelinge vragen door de raadsleden.

Besloten zitting

7.

Aanduiden van personeelsleden in het kader van de mobiliteitscyclus 2018/03. Benoemen.

8.

Op rust stelling van een inspecteur van politie. Instemmen.

9.

Op rust stelling van een CALog-personeelslid. Instemmen.

10.

Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisname.

Volgende zitting politieraad
Maandag 22 oktober 2018 om 19u.
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