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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  X Politieraadslid Albert Follens 

  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 

     X Politieraadslid Peter Van Eyndhoven 

     X Politieraadslid Mia Wauters 

     X Politieraadslid Ronny Roofthooft 

      Politieraadslid Joost Fillet - afwezig 

     X Politieraadslid Willem Wevers 

     X Politieraadslid Georges Nagels 

     X Politieraadslid Luc Van Geyte 

     X 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 20.40 uur. 
   

   

1. GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG 

1.1. POLITIERAAD HEKLA 24 FEBRUARI 2021 - ONTWERPVERSLAG  

 Overzicht bijkomende opmerkingen: goedgekeurd  

2. BESLUITVORMING – OPENBARE ZITTING 

2.1 BESLUIT VAN TOETREDING TOT DE AANKOOPCENTRALE BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHT 

VAN PZ GEEL-LAAKDAL-MEERHOUT AANGAANDE   “AANDUIDING VERZEKERINGSMAKELAAR 
GROEPSAANKOOP PERSONENVERZEKERINGEN, VERZEKERINGEN ZAAKSCHADE, VERZEKERINGEN 
AANSPRAKELIJKHEID EN AUTOVERZEKERINGEN” EN TOT SLUITING VAN DE OPDRACHT 
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 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 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. 
 

- Artikel 42, §2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de bevoegdheid van 
de gemeenteraad om beroep te doen op een aankoopcentrale. 
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- Het Politieraadsbesluit van 16 december 2020 betreffende de delegatiebevoegdheid van 
overheidsopdrachten. 

- De  wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten Een aanbestedende overheid die een 
beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een 
plaatsingsprocedure te organiseren, conform artikel 47 § 2 van bovenvermelde wet. 

- 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. 

- Besluit politiecollege PZ HEKLA van 16 februari 2021  Beslissing tot interesse tot deelname 
aan opdracht ‘ aanstellen  makelaar.  

- Besluit politiecollege PZ GEEL- LAAKDAL -  MEERHOUT  van 10 maart  2021  Aanduiding 
verzekeringsmakelaar groepsaankoop personenverzekeringen, verzekeringen zaakschade, 
verzekeringen aansprakelijkheid en autoverzekeringen – 2021-007. 

 

2. MOTIVERING 

Naar aanleiding van de groepsaankoop voor de verzekeringsportefeuille van de politiezones 
door de Gouverneur in 2018, werd voor alle verzekeringspolissen van de politiezone een 
contract afgesloten met Ethias en AXA. Teneinde de overheidsopdrachtenwetgeving, meer 
bepaald het mededingingsbeginsel, te respecteren dienen deze 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.  
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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. 
 
 

3. GUNNINGSWIJZE 
 

De politiezone  HEKLA treedt verbindend toe tot de aankoopcentrale van PZ Geel-Laakdal-

Meerhout aangaande de overheidsopdracht ‘aanduiding verzekeringsmakelaar groepsaankoop 

personenverzekeringen, verzekeringen zaakschade, verzekeringen aansprakelijkheid en 

autoverzekeringen’. 

4. POLITIEBEGROTING 

 

De geraamde uitgave bedraagt € 600 (incl. BTW). 

Deze uitgave kan aangerekend worden op artikelnummer 330/123-06, ‘Prestaties van derden 
binnen de administratie’, van de gewone dienst van de begroting 2021. 

 

5. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

 

Artikel 1 
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De politiezone  HEKLA treedt verbindend toe tot de aankoopcentrale van PZ Geel-Laakdal-

Meerhout aangaande de overheidsopdracht ‘aanduiding verzekeringsmakelaar groepsaankoop 

personenverzekeringen, verzekeringen zaakschade, verzekeringen aansprakelijkheid en 

autoverzekeringen’. 

De geraamde uitgave van € 600 (incl. BTW) is aan te rekenen op artikelnummer 330/123-06 van 
de gewone dienst van de begroting 2021. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: Er zijn geen bijkomende opmerkingen.  

2.2 OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP VAN 3 WIJKVOERTUIGEN VOOR HET WIJKTEAM  EDEGEM, 

AARTSELAAR EN KONTICH 

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. 
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- 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. 

- Artikel 42, §2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de bevoegdheid van 

de gemeenteraad om beroep te doen op een aankoopcentrale. 

- Het lastenboek O/LOG 2021/001 opgesteld door de politiezone HEKLA met als voorwerp 

“Aankoop van 3  politievoertuigen -  type lichte vrachtvoertuig -  voor de wijkteams Edegem, 

Aartselaar en Kontich”. 
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- Het Politieraadsbesluit van 16 december 2020 betreffende de delegatiebevoegdheid van 
overheidsopdrachten. 

 

2. MOTIVERING 

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 met nummerplaat PND886 

 Opel Combo van het wijkteam Aartselaar met nummerplaat YYM050 

 Opel Combo van het wijkteam Kontich met nummerplaat YLG477 

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. 

De raming hiervoor is: 

 € 26.000 voor het voertuig 

 € 9.000 voor de ombouw 

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

opgenomen waaraan de  gestreepte voertuigen moet voldoen. 

 

Bijlage 1: lastenboek O/LOG 2021/001 – aankoop van drie gestreepte voertuigen –type lichte vracht – 

voor de wijkteams Edegem, Aartselaar en Kontich. 

 
3. GUNNINGSWIJZE 
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 In het kader van deze opdracht werd een lastenboek met het nummer O/LOG 2021/001 

opgesteld. 

Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking: 

 D’Ieteren SA, Rue du Mail 50 te 1050 Brussel 

 Automobiel Centre Kontich (ACK), Groeningenlei 4 te 2550 Kontich 

 Automobiel Centre Mechelen, Gentsesteenweg 115 te 2800 Mechelen 

De offertes dienen het bestuur ten laatste op 21 mei 2021 om 12 u te bereiken. 

 

4. POLITIEBEGROTING 

De uitgave voor de aankoop (inclusief ombouw) van drie voertuigen - type lichte vracht - voor de 

wijkteams Edegem, Aartselaar en Kontich van de politiezone HEKLA wordt geraamd op € 105.000 

(incl. BTW) en kan aangerekend worden op artikelnummer 330/743-52, aankoop van auto’s en 

bestelwagens, van de buitengewone dienst van de begroting 2021. Deze aankoop is begroot. 

5. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

De aankoop (inclusief ombouw) van drie voertuigen -  type lichte vracht -  voor de wijkteams 

Edegem, Aartselaar en Kontich van de politiezone HEKLA wordt goedgekeurd en zal gegund 

worden door gebruik te maken van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
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bekendmaking. De geraamde uitgave van € 105.000 (incl. BTW) is aan te rekenen op 

artikelnummer 330/743-52 van de buitengewone dienst van de begroting 2021. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen:  

Politieraadslid Jeroen Van Laer vindt dat de ambitie rond milieuvriendelijkheid hoger kan gezet 

worden. In de gunningscriteria wordt er meer nadruk gelegd op de leveringstermijnen dan op de 

Ecoscore. Er staan 10 punten op de leveringstermijn en 5 punten op de CO2-uitstoot. Hij vindt dit niet 

in verhouding. 

Korpschef Ivo Vereycken heeft begrip voor de opmerking van politieraadslid Jeroen Van Laer. Naar 

motorisatie en vermogen toe wordt er dan ook rekening gehouden met de functie van het voertuig en 

wordt er niet gekozen voor het zwaarste model. Hij deelt verder mee dat de politiezone hiervoor zelf 

de markt heeft moeten verkennen aangezien er geen goede opties beschikbaar zijn binnen de 

bestaande raamovereenkomsten van de federale politie, waarbij er enkel gekozen kan worden voor 

dieselvoertuigen.  

Voor wat betreft de vervanging van de Nissan Note van de dienst Recherche/Jeugd en Gezin, is er nood 

aan een groter voertuig met een grotere laadruimte en wordt er hier ook een marktverkenning 

voorgesteld.  Bij een uithuisplaatsing van een kind is bijvoorbeeld steeds gebleken dat het huidige 

voertuig hiervoor te klein is.  

Burgemeester-voorzitter Koen Metsu stelt voor om deze twee gunningscriteria gelijk te trekken, 

waarbij er zowel op de leveringstermijn als op de CO2-uitstoot 7,5 punten staan. 

De politieraad is akkoord met deze aanpassing. 

Politieraadslid Julien Delarbre stelt zich vragen bij de vervanging van een voertuig wanneer de 

afschrijvingstermijn bereikt is. Hij vraagt wat de afschrijvingstermijn is en of het niet mogelijk is om 

langer met deze wagens te rijden. 
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Korpschef Ivo Vereycken deelt mee dat de afschrijvingstermijn voor wijkvoertuigen 8 jaar is. Men moet 

rekening houden met een leveringstermijn van één jaar voor een volledig omgebouwd en afgewerkt 

voertuig. Voor een combi duurt het zelfs anderhalf jaar. Tegen de tijd dat de nieuwe wijkvoertuigen 

geleverd worden zijn de huidige voertuigen alle drie minstens 12 jaar oud. 

Burgemeester-voorzitter Koen Metsu vult aan en zegt dat de afgeschreven voertuigen vaak nog 

verkocht worden of worden geschonken aan Campus Vesta. 

Korpschef Ivo Vereycken geeft ook mee dat de politiezone zal trachten om kredietpunten voor 

opleidingen te krijgen in ruil voor een geschonken voertuig aan Campus Vesta. 

Politieraadslid Kris Wils vraagt of er dit jaar nog inkomsten zullen volgen uit de verkoop van de 

afgeschreven wagens. 

Korpschef Ivo Vereycken antwoordt dat dit voor de combi’s, omwille van de specifieke ombouw, 

moeilijk is, maar voor de andere voertuigen is dit wel de bedoeling. 

2.3 OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP VAN EEN ANONIEM VOERTUIG VOOR DE DIENST LOKALE 

RECHERCHE 

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.  
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- 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. 

- Het lastenboek O/LOG 2021/002 opgesteld door de politiezone HEKLA met als voorwerp 

“Aankoop van een anoniem voertuig voor de dienst lokale recherche”. 

- Het Politieraadsbesluit van 16 december 2020 betreffende de delegatiebevoegdheid van 
overheidsopdrachten. 

 

2. MOTIVERING 

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

voertuig. Het huidige voertuig, type Toyota Avensis met nummerplaat 1-BQE-969, 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. 

De raming hiervoor is: 

 € 27.000 voor het voertuig 

 € 12.000 voor de ombouw 

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

opgenomen waaraan het anoniem voertuig moet voldoen. 

 

Bijlage 2: lastenboek O/LOG 2021/002 – aankoop van een anoniem voertuig voor de dienst Lokale 

Recherche 
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3. GUNNINGSWIJZE 

 In het kader van deze opdracht werd een lastenboek met het nummer O/LOG 2021/002 

opgesteld. 

Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking: 

 

 D’Ieteren SA, Rue du Mail 50 te 1050 Brussel 

 Autobedrijf Y & N Claessens BVBA, Boomsesteenweg 67 te 2610 Wilrijk 

 Automobile Centre Mechelen, Gentsesteenweg 115 te 2800 Mechelen 

De offertes dienen het bestuur ten laatste op 21 mei 2021 om 12 u te bereiken. 

 

4. POLITIEBEGROTING 

De uitgave voor de aankoop, inclusief ombouw van één anoniem voertuig type SUV – Seat Ateca 

- voor de dienst Lokale Recherche van de politiezone HEKLA wordt geraamd op € 39.000 (incl. 

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

bestelwagens, van de buitengewone dienst van de begroting 2021. Deze aankoop is begroot. 

5. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

De aankoop, inclusief ombouw van één anoniem voertuig type SUV – Seat Ateca - voor de dienst 

Lokale Recherche van de politiezone HEKLA wordt goedgekeurd en zal gegund worden door 
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gebruik te maken van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De 

geraamde uitgave van €39.000 (incl. BTW) is aan te rekenen op artikelnummer 330/743-52 van 

de buitengewone dienst van de begroting 2021. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: Er zijn geen bijkomende opmerkingen.  

2.4 OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP VAN EEN ANONIEM VOERTUIG VOOR DE DIENST LOKALE 

RECHERCHE/ JEUGD EN GEZIN 

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. 
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- 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. 

- 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, perceel 32D. 

- Het Politieraadsbesluit van 16 december 2020 betreffende de delegatiebevoegdheid van 
overheidsopdrachten. 

 

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

anoniem voertuig. Het huidige voertuig, type Nissan Note met nummerplaat APF681, 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 raming hiervoor is: 

 € 27.000 voor het voertuig 

 € 12.000 voor de ombouw 

3. GUNNINGSWIJZE 

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

nummer 2016 R3 010, perceel 32D. 

4. POLITIEBEGROTING 

De uitgave voor de aankoop  (inclusief ombouw) van één anoniem voertuig type SUV – VW 

Tiguan - voor de dienst Lokale Recherche/Jeugd en Gezin van de politiezone HEKLA wordt 

geraamd op € 39.000 (incl. BTW) en kan aangerekend worden op artikelnummer 330/743-52, 

aankoop van auto’s en bestelwagens, van de buitengewone dienst van de begroting 2021. Deze 

aankoop is begroot. 

 
5. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

De aankoop (inclusief ombouw) van één anoniem voertuig type SUV – VW Tiguan - voor de 

dienst Lokale Recherche/Jeugd en Gezin van de politiezone HEKLA wordt goedgekeurd en zal 

gegund worden door gebruik te maken van de raamovereenkomst van de Federale Politie met 
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het nummer 2016 R3 010 betreffende anonieme en politionele voertuigen, perceel 32D. Daarbij 

werd de firma D’Ieteren SA, Rue du Mail 50 te 1050 Brussel, als leverancier aangewezen. De 

geraamde uitgave van €39.000 (incl. BTW) is aan te rekenen op artikelnummer 330/743-52 van 

de buitengewone dienst van de begroting 2021. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: Er zijn geen bijkomende opmerkingen.  
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3. BESLUITVORMING – GESLOTEN ZITTING 

4. VARIAPUNTEN  

4.1 Bedanking politieraadsleden Kris Wils en Bart Breugelmans  

 Burgemeester-voorzitter Koen Metsu wenst politieraadsleden Kris Wils en Bart Breugelmans te 
bedanken voor hun 20 jaar lange inzet als politieraadslid bij politiezone HEKLA. 

 

4.2 Aanstelling vertegenwoordiger IGEAN  

 Toelichting door secretaris Manda Krajinovic  

 Secretaris Manda Krajinovic licht toe dat de nieuwe deadline voor het indienen van kandidaten werd 
vastgelegd op 31 mei 2021 om 12u. Bij het versturen van de agenda van de volgende politieraad op 14 
juni 2021 zal de namenlijst van de kandidaten worden meegestuurd. Tijdens de politieraad van 23 juni 
2021 zal er worden gestemd. Hoe de geheime stemming zal gebeuren zal nog via mail meegedeeld 
worden.  

 

4.3 Stand van zaken stuurgroep – begroting 2022 e.v.  

 Toelichting door de korpschef  

 Korpschef Ivo Vereycken deelt mee dat er, in overleg met het politiecollege, overlegmomenten zijn 
geweest met de directies van de politiezones RUPEL, MINOS en Schoten.  
Tijdens de volgende vergadering van de stuurgroep dat doorgaat op 7 mei 2021 zal er een presentatie 
gegeven worden met de resultaten van deze besprekingen. Op de volgende politieraad zal deze 
informatie ook meegedeeld worden aan de politieraadsleden. 

 

4.4 Antwoord gouverneur - goedkeuring begrotingsrekening 2019  

 Toelichting door de korpschef  

 Korpschef Ivo Vereycken geeft mee dat de begrotingsrekening van 2019 werd goedgekeurd door de 
gouverneur van de provincie Antwerpen. 

 

4.5 Agendapunten ter zitting  

 Politieraadslid Kris Wils heeft twee schriftelijke vragen ingediend: 
 
1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de gunning van EagleBe? 
 
Burgemeester-voorzitter Koen Metsu antwoordt dat voor wat betreft de toepassing ‘inname openbaar 
domein’ reeds vier HEKLA-gemeenten gebruik maken van deze toepassing. De gemeente Aartselaar 
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heeft de gunning ook reeds uitgevoerd, maar ze zijn nog bezig met de implementatie van de 
toepassing. 
Vier van de vijf gemeenten hebben ook reeds de aankoop van de toepassing ‘Evenementenloket’ 
gegund. De gemeente Lint is deze aankoop nog aan het onderzoeken. 
 
2. Waarom is het puntje rond de verkoop van site Romeo verdaagd tijdens het politiecollege van 5 
maart 2021? 
 
Burgemeester-voorzitter Koen Metsu antwoordt dat het politiecollege van 5 maart 2021 digitaal is 
doorgegaan waarbij er enkel een stemming was over de agendapunten en er geen variapunten 
besproken werden. 
 
Politieraadslid Julien Delarbre vraagt wat praetoriaanse probatie betekent. 
 
Korpschef Ivo Vereycken antwoordt dat de Procureur des Konings op zoek is naar alternatieve straffen 
of maatregelen die genomen kunnen worden bij lichte inbreuken of bij jongeren. Het idee is om, in 
plaats van een strafvervolging in te stellen en mensen voor de rechtbank te brengen, te kijken of ze een 
soort van gemeenschapsdienst kunnen doen in de gemeenten. Dit zou bijvoorbeeld werken bij de 
groendienst kunnen zijn of het opkuisen van plaatsen waar vuilnis werd achtergelaten. Van zodra er 
meer nieuws is, zullen de politieraadsleden in kennis worden gesteld. Voorlopig is er enkel een 
bevraging geweest van de Procureur des Konings. 
Politieraadslid Jeroen Van Laer geeft mee dat het project ‘Samen’ is opgestart in de politiezone 
Mechelen-Willebroek. Dit kadert volgens hem in dezelfde vraagstelling. Het kan eens nuttig zijn om zich 
bij deze politiezone te informeren. 
 
Korpschef Ivo Vereycken antwoordt dat het initiatief om een dergelijke project op te starten nog 
steeds bij het Procureur des Konings zal zitten. 

 Volgend overleg  

 Politieraad op woensdag 23 juni 2021 om 20u.  
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 Manda Krajinovic 
Secretaris 

Koen Metsu 
burgemeester-voorzitter 
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