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Het politiecollege meldt dat de politieraad van de politiezone HEKLA heeft vergaderd over de hierna vermelde 

agenda op woensdag 21 april 2021 te 2650 Edegem. 

Besproken agendapunten tijdens de openbare zitting 

1. Politieraad HEKLA 24 februari 2021 – ontwerpverslag – goedkeuring; 
Het verslag van de politieraad van 24 februari 2021 wordt goedgekeurd. 
 

2. Besluit van toetreding tot de aankoopcentrale betreffende de overheidsopdracht van PZ Geel-
Laakdal-Meerhout aangaande “aanduiding verzekeringsmakelaar voor personenverzekering, 
verzekering zaakschade, verzekering aansprakelijkheid en autoverzekeringen” en tot sluiting van 
de opdracht;  
Teneinde de overheidsopdrachtenwetgeving, meer bepaald het mededingingsbeginsel, te 
respecteren dienen de verzekeringspolissen opnieuw in concurrentie te worden geplaatst, zodat 
vanaf 1/01/2022 nieuwe verzekeringspolissen kunnen starten. Politiezone Geel – Laakdal – 
Meerhout heeft een overheidsopdracht aangaande  ‘ aanduiding verzekeringsmakelaar 
groepsaankoop personenverzekeringen, verzekeringen zaakschade, verzekeringen aansprakelijkheid 
en autoverzekeringen’ gevoerd.  
PZ Geel-Laakdal-Meerhout treedt voor de deelnemende politiezones op als aankoopcentrale in de 
zin van artikel 2, 6°a) en 7°b) van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten.  
 
Op 10 maart ‘21 heeft het politiecollege van PZ Geel-Laakdal-Meerhout de opdracht met betrekking 
tot ‘aanduiding verzekeringsmakelaar groepsaankoop personenverzekeringen, verzekeringen 
zaakschade, verzekeringen aansprakelijkheid en autoverzekeringen’ gegund aan de firma Bamps 
Eurassur nv, Jaarbeurslaan 21 te 3600 Genk. 
De politieraad keurt het verbindend toetreden van HEKLA tot de aankoopcentrale van PZ Geel-

Laakdal-Meerhout aangaande de overheidsopdracht ‘aanduiding verzekeringsmakelaar 

groepsaankoop personenverzekeringen, verzekeringen zaakschade, verzekeringen aansprakelijkheid 

en autoverzekeringen’ goed. 
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3. Overheidsopdrachten: aankoop van drie wijkvoertuigen voor het wijkteam Edegem, Aartselaar en 

Kontich – goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze;  

 

De wijkteams Edegem, Aartselaar en Kontich van de politiezone HEKLA hebben nood aan nieuwe, 

gestreepte  voertuigen. Volgende voertuigen hebben hun afschrijvingstermijn bereikt en vervanging 

van de voertuigen dringt zich op: 

 Citroën Berlingo van het wijkteam Edegem  

 Opel Combo van het wijkteam Aartselaar  

 Opel Combo van het wijkteam Kontich  

Er wordt voorgesteld om drie nieuwe voertuigen - type lichte vrachtvoertuig - aan te kopen voor de 

drie wijkteams. De nieuwe voertuigen zullen uitgerust worden met alle politietoebehoren dat een 

gestreept voertuig nodig heeft. 

In het lastenboek O/LOG 2021/001 werden alle bijkomende vereisten en voorwaarden opgenomen 

waaraan de  gestreepte voertuigen moeten voldoen. 

De politieraad keurt het lastenboek, de raming en de gunningswijze voor deze aankoop goed. 

 

 

4. Overheidsopdrachten: aankoop van een anoniem voertuig voor de dienst Lokale Recherche – 

goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze;  

 

De dienst Lokale Recherche van de politiezone HEKLA heeft nood aan een nieuw anoniem voertuig. 

Het huidige voertuig, type Toyota Avensis, heeft zijn afschrijvingstermijn bereikt en vervanging van 

het voertuig dringt zich op. 

Er wordt voorgesteld om een nieuw voertuig type SUV – Seat Ateca - aan te kopen. Het nieuwe 

voertuig zal uitgerust worden met alle politietoebehoren dat een anoniem voertuig nodig heeft. 

In het lastenboek O/LOG 2021/002 worden alle bijkomende vereisten en voorwaarden opgenomen 

waaraan het anoniem voertuig moet voldoen. 

De politieraad keurt het lastenboek, de raming en de gunningswijze voor deze aankoop goed. 

 

5. Overheidsopdrachten: aankoop van een anoniem voertuig voor de dienst Lokale Recherche/Jeugd 

en Gezin – goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze.  

 

De dienst Lokale Recherche/Jeugd en Gezin van de politiezone HEKLA heeft nood aan een nieuw 

anoniem voertuig. Het huidige voertuig, type Nissan Note, heeft zijn afschrijvingstermijn bereikt en 

vervanging van het voertuig dringt zich op. 

Er wordt voorgesteld om een nieuw voertuig type SUV – VW Tiguan - aan te kopen. Het nieuwe 
voertuig zal uitgerust worden met alle politietoebehoren dat een anoniem voertuig nodig heeft.De 
politieraad keurt de raming en de gunningswijze voor deze aankoop goed. 
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Besproken agendapunten tijdens de gesloten zitting: 

Twee agendapunten. 

 
 

  

Ivo Vereycken 
korpschef 

Koen Metsu 
burgemeester-voorzitter 

 


