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 Aanwezig: X Edegem Koen Metsu, burgemeester-voorzitter X Politieraadslid Gerda Lambrecht 

  X Lint Harry Debrabandere, burgemeester X Politieraadslid Katia Devriendt 

  X Kontich Bart Seldeslachts, burgemeester X Politieraadslid Julien Delarbre 

  X Aartselaar Sophie De Wit, burgemeester  0 Politieraadslid Albert Follens - verontschuldigd 

  X Hove Koenraad Volckaerts, burgemeester  X Politieraadslid Cedric Guisson 

  X PZ HEKLA Ivo Vereycken, korpschef X Politieraadslid Ellen Stevens 

  X PZ HEKLA Manda Krajinovic, secretaris X Politieraadslid Jeroen Van Laer 

     X Politieraadslid Bart Breugelmans 

     0 Politieraadslid Peter Van Eyndhoven - verontschuldigd 

     0 Politieraadslid Mia Wauters - verontschuldigd 

     0 Politieraadslid Ronny Roofthooft - verontschuldigd 

     0 Politieraadslid Joost Fillet 

     X Politieraadslid Bert Verbessem 

     0 Politieraadslid Georges Nagels - afwezig 

     0 Politieraadslid Luc Van Geyte - verontschuldigd 

     0 Politieraadslid Kris Wils 

     X Politieraadslid Bart De Herthogh 

     X Politieraadslid Yves Hulin 

     X Politieraadslid Jan Van der Heyden 

 Aanvang – einde: Begin om 20.00 uur -  einde om 21:10 uur. 
   

   

1. GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG 

1.1. Begrotingscommissie en politieraad HEKLA 11 december 2019 en 18 december 2019 – 
ontwerpverslag 

 

 Politieraadslid Yves Hulin meldt dat hij de verslagen van de afgelopen vergaderingen en de uitnodiging 
van deze vergadering niet rechtstreeks heeft ontvangen. 
Secretaris Manda Krajinovic zal uitzoeken wat de oorzaak hiervan is. 

 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: goedgekeurd  

2. BESLUITVORMING – OPENBARE ZITTING 

2.1 OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP VAN TWEE POLITIEVOERTUIGEN (TYPE COMBI)  
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GOEDKEURING RAMING EN VASTSTELLING GUNNINGSWIJZE 

 Toelichting door de korpschef  

 1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, zoals gewijzigd door de wet van 4 december 2013 en door de wet van 16 
februari 2017.  

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren.  

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd bij Koninklijk besluit van 7 februari 2014, 
Koninklijk besluit van 22 mei 2014 en Koninklijk besluit van 22 juni 2017. 

- Artikel 43, §2, tweede lid van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 
betreffende raamovereenkomsten. 

- Artikel 85 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus betreffende de verzending van een 
overzichtslijst van de politieraadsbesluiten aan de provinciegouverneur. 

- Artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus: 
Titel V van de nieuwe gemeentewet [nu: Gemeentedecreet] is van toepassing op het beheer 
van de goederen en inkomsten van de lokale politie, met dien verstande dat voor de 
meergemeentezone de in de nieuwe gemeentewet voorkomende woorden "gemeente, 
gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, gemeente-instellingen die geen 
rechtspersoonlijkheid bezitten", respectievelijk moeten worden gelezen als : 
"meergemeentezone, politieraad, politiecollege," en "uitdrukkelijk aangewezen afdelingen 
van de lokale politie". 

- Artikel 43, §2, 11° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de bepaling dat in 
beginsel de gemeenteraad de wijze van gunnen en de voorwaarden waarbinnen een 
gunning zal worden toegekend vastlegt. 
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- Artikel 42, §2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de bevoegdheid van 
de gemeenteraad om beroep te doen op een aankoopcentrale. 

- De raamovereenkomst 2016 R3 010 afgesloten door de Federale Politie betreffende de 
aankoop en levering van politie en anonieme voertuigen. 

2. MOTIVERING 

De interventiedienst van de politiezone HEKLA heeft nood aan twee nieuwe politievoertuigen. De 

huidige voertuigen worden permanent gebruikt waardoor ze snel verslijten en regelmatig 

hersteld en onderhouden moeten worden. Daardoor is er regelmatig een tekort aan voertuigen. 

Bovendien zullen enkele van deze voertuigen op korte termijn afgeschreven moeten worden, 

waardoor het opportuun is om reeds een nieuw voertuig te bestellen. 

De raming per voertuig wordt als volgt bepaald: 

 € 33.000 (incl. BTW) voor het voertuig 

 € 32.000 (incl. BTW) voor de ombouw naar een politievoertuig 

3. GUNNINGSWIJZE 

Er kan gebruik gemaakt worden van de raamovereenkomst van de Federale Politie met het 

nummer 2016 R3 010. 

4. POLITIEBEGROTING 

De uitgave voor de aankoop van twee politievoertuigen (type combi) wordt geraamd op € 

130.000 (incl. BTW). 

Deze uitgave kan aangerekend worden op artikelnummer 330/743-52, aankoop van auto’s en 

bestelwagens, van de buitengewone dienst van de begroting 2020. 

Deze aankoop is begroot. 
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5. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

De aankoop van twee politievoertuigen (type combi) wordt goedgekeurd en gegund door gebruik 

te maken van de raamovereenkomst van de Federale Politie met het nummer 2016 R3 010 

betreffende anonieme en politionele voertuigen. Daarbij werd de firma D’Ieteren SA, Rue du 

Mail 50 te 1050 Brussel, als leverancier aangewezen werd. De geraamde uitgave van € 130.000 

(incl. BTW) is aan te rekenen op artikelnummer 330/743-52 van de buitengewone dienst van de 

begroting 2020. 
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3. BESLUITVORMING – GESLOTEN ZITTING 

4. VARIA 

4.1 Criminaliteitsbeeldvorming  

 Toelichting door hoofdinspecteur Koen Slegers  

 Overzicht bijkomende opmerkingen: 
Politieraadslid Bart De Hertogh vraagt welke drugs er vastgesteld werden uit de resultaten van de  
speekseltesten en de bloedanalyses. 
Hoofdinspecteur Koen Slegers antwoordt dat als er een voertuig aan de kant wordt gezet, er eerst 
gekeken wordt naar uiterlijke kenmerken. Als er bepaalde aanwijzingen zijn, wordt er overgegaan tot 
een speekseltest en –analyse. Specifieke informatie over welk type drug er vastgesteld werd, kan niet 
automatisch gegenereerd worden. 
Hoofdcommissaris Reiner Smets vult aan en zegt dat uit de speekseltest een eerste indicatie komt en 
deze bepaalt een onderverdeling in groepen. 

 

 Politieraadslid Bert Verbessem vraagt of de daling van het aantal inbraken in Kontich en Aartselaar te 
linken is aan de oprichting van de BIN’s. 
Burgemeester Bart Seldeslachts deelt mee dat de inbraken wel gezorgd hebben voor de opstart van 
enkele BIN’s in Kontich. 
Hoofdinspecteur Koen Slegers antwoordt dat dit moeilijk meetbaar is en dat er heel wat factoren 
meespelen. 
Politieraadslid Jeroen Van Laer merkt op dat er een mogelijke link is tussen de stedenbouwkundige 
indeling en diefstallen. Een voorbeeld van verschillende stedenbouwkundige indeling kan te zien zijn in 
de wijk Oude Elsdonk en de omgeving rond Fort 5 aan de grens met Wilrijk.  
Het zou interessant zijn om het voor inbrekers moeilijker te maken om te vluchten. 
Hoofdinspecteur Koen Slegers antwoordt dat er bij PZ HEKLA een studie werd uitgevoerd door twee 
stagiairs om na te gaan of er omgevingsfactoren zijn die invloed hebben op de criminaliteitscijfers. Dit 
bleek niet het geval te zijn. Het is aangewezen om dergelijk onderzoek op een grotere schaal uit te 
voeren.  

 

 Politieraadslid Katia Devriendt vraagt of deze presentatie bezorgd kan worden.  
(Politieraadslid Georges Nagels is toegekomen om 20u40) 

Secretaris Manda Krajinovic: presentatie 
bezorgen aan de politieraadsleden 

4.2 Toelichting Agenda operationeel overleg -  Lokale Recherche  

 Toelichting door commissaris Reiner Smets  
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 Overzicht bijkomende opmerkingen: 
Politieraadslid Jan Van der Heyden merkt op dat de federale politie werk doorschuift aan de lokale 
politie. Tot voor kort was niet dit het geval en was net het omgekeerde de realiteit. 
Hoofdcommissaris Reiner Smets licht toe dat er na de politiehervorming een omzendbrief is 
verschenen waarbij de taakverdeling tussen de federale en lokale politie bepaald werd. Alle 
gespecialiseerde, bovenlokale en internationale taken waren de facto voor de federale politie.  
Buiten de klassieke onderzoekstechnieken zijn er bijzondere onderzoekstechnieken, bijvoorbeeld de 
observatieopdrachten of de telefoontaps. Voor de bijzondere onderzoekstechnieken heb je 
machtigingen nodig en deze werden in het verleden uitgevoerd door de federale politie. 
Magistraten (een onderzoeksrechter of een procureur des Konings) hebben leiding over een onderzoek. 
Omwille van de capaciteitsproblemen bij de federale recherchediensten worden slechts de zeer grote 
en complexe onderzoeken toebedeeld aan de federale politie. De overige dossiers moeten de 
magistraten toebedelen aan de lokale politie.  
Het gevolg is dat de lokale recherche meer en meer complexe opdrachten moet uitvoeren. Dit gaat 
gepaard met een toenemende digitalisering, dus moeten de medewerkers permanent mee zijn met de 
nieuwste tendensen en onderzoekstechnieken. 

 

 Politieraadslid Jeroen Van Laer vraagt of het politiewerk in zijn geheel complexer is geworden. 
Hoofdcommissaris Reiner Smets antwoordt dat bijvoorbeeld telefonieonderzoek vroeger werd aanzien 
als een zeer gespecialiseerde taak, nu wordt er van elke rechercheur verwacht dat te kunnen uitvoeren. 
Cybercriminaliteit is nieuw, ontzettend complex en iets dat de politiezone HEKLA ziet als een dreiging 
omdat dit een grote specialisatie vraagt van het eigen personeel. Heldere, duidelijke zaken met een 
verdachte worden momenteel door de wijkteams en interventieteams afgehandeld omdat de lokale 
recherche zich bezig moet houden met de meer complexe zaken.  
Burgemeester-voorzitter Koen Metsu vult aan en zegt dat men nu kan spreken over hybride 
criminaliteit. Er wordt steeds meer cross-thematisch gewerkt in de criminaliteit.  
Hoofdcommissaris Reiner Smets geeft ook mee dat de opkomst en het gebruik van sociale media, zoals 
WhatsApp ervoor zorgt dat de politie vaker tegen muren loopt. Het is een uitgelezen vorm van 
communicatie die voor de politiediensten onbereikbaar is, mede doordat het software is van 
internationale bedrijven en waarop er internationale wetgeving van toepassing is. 
Politieraadslid Jeroen Van Laer vraagt wat de politie voorstelt als oplossing. 
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Hoofdcommissaris Reiner Smets antwoordt dat de federale politie een aantal voorstellen heeft 
ingediend in het kader van het Stroomplan in Antwerpen, zoals wetswijzigingen met betrekking tot 
belastinggegevens omdat dit in België nog steeds zeer gescheiden wordt gehouden van gerechtelijke 
gegevens. 
Burgemeester-voorzitter Koen Metsu zegt dat we niet met gelijke middelen vechten als het gaat over 
cybercrime. 
Korpschef Ivo Vereycken vult aan en zegt dat het verontrustend is dat we geconfronteerd worden met 
een aantal minderjarigen waarvan hij zich afvraagt of ze nog gerecupereerd kunnen worden voor de 
maatschappij. Ze hebben vaak een waslijst aan ernstige feiten gepleegd en hebben absoluut geen 
respect voor de politie en justitie. De jeugdrechters stellen bovendien vast dat er vaak geen 
opvangplaatsen zijn voor deze jongeren en ze worden om deze reden regelmatig vrijgelaten of krijgen 
een alternatieve straf zoals huisarrest die meestal moeilijk te handhaven is. 
Hoofdcommissaris Reiner Smets zegt dat het gevoel van straffeloosheid leeft en er een sterke toename 
is in de mate van geweld. Dit is zeer verontrustend. 
Korpschef Ivo Vereycken vult aan en zegt dat de medewerkers dergelijke feiten wel kunnen plaatsen, 
maar dat het frustrerend blijft. Als leidinggevende probeer je de medewerkers te steunen en begrip te 
tonen. We mogen ons er niet door laten ontmoedigen. 

 Volgend overleg  

 Woensdag 22 april 2020 om 20:00 uur in de vergaderzaal Arendsnest van het hoofdcommissariaat.  

  
 
 
 
 
 

 
 

 Manda Krajinovic 
secretaris 

Koen Metsu 
burgemeester-voorzitter 
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