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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  Politieraadslid Ellen Stevens - verontschuldigd 

  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 

     X Politieraadslid Joost Fillet 

     X Politieraadslid Bert Verbessem 

     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 12 FEBRUARI 2020 - ONTWERPVERSLAG  

 De politieraad keurt het verslag van de zitting van 12 februari 2020 goed.  

2. BESLUITVORMING – OPENBARE ZITTING 

2.1 POLITIERAADSLEDEN: EENMALIGE SCHENKING VAN HET PRESENTIEGELD VOOR DE ZITTING VAN DE 

POLITIERAAD VAN 22 APRIL 2020 

 

 1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING  
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- Artikel 12 en 22 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus betreffende de leden van de politieraad. 

- Artikel 11, 12, 12 bis en 19 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende de leden van de 
gemeenteraad. 

- Artikel 22 van bijlage III van het Wetboek van Inkomstenbelastingen van 1992 betreffende 
belastbare inkomsten. 

- Artikel 61 van het Provinciedecreet dat de maximumtoelagen vaststelt daar deze niet hoger 
mogen zijn dan deze van de provincieraadsleden voor het bijwonen van de provincieraad. 

- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 van het Vlaams Parlement betreffende de werking 
van de 308 gemeenten in het Vlaams Gewest. 

- Artikel 17, § 2 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 betreffende de 
bepaling van het bedrag van het presentiegeld. 

- Artikel 18 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 betreffende het statuut 
van de lokale mandataris.  

- Het besluit van de politieraad van 13 februari 2019 betreffende de vaststelling van het 
bedrag van het presentiegeld. 
 

2. MOTIVERING 

Politieraadsleden ontvangen presentiegeld als zij deelnemen aan de vergaderingen van de 

politieraad. 

Omwille van de aanhoudende coronacrisis is het de wens van de politieraadsleden om éénmalig 

de presentiegelden niet uit te betalen aan de aanwezige politieraadsleden, maar te schenken aan 

het fonds COVID-19 van UZA Foundation. 
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3. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

Het gebudgetteerde presentiegeld van de zitting van de politieraad d.d. 22 april 2020 wordt 

éénmalig niet uitbetaald aan de aanwezige politieraadsleden, maar zal geschonken worden aan 

het Fonds COVID-19 van UZA Foundation. In totaal bedraagt de schenking van de presentiegeld € 

2.700,00. 

Artikel 2 

De burgemeesters van de vijf HEKLA-gemeenten en de korpschef van politiezone HEKLA zullen 

eveneens € 110,00 per persoon schenken aan het Fonds COVID-19 van UZA Foundation. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: Zie bijlage 1 – Vraag & Antwoord  

2.2 OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP VAN EEN POLITIEVOERTUIG VOOR DE DIENST VERKEER 

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.  
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- 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. 

- 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. 
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2. MOTIVERING 

De dienst verkeer van de politiezone HEKLA heeft nood aan nieuw anoniem flitsvoertuig. 

Er wordt voorgesteld om een nieuw voertuig type Caddy met een praktische laadruimte aan te 
kopen. Het nieuwe voertuig zal uitgerust worden met alle politietoebehoren dat een anoniem, 
operationeel voertuig nodig heeft. 

Het voertuig wordt ook voorzien van vaste oplader en een vaste WIFI-kabel, en een 
gehomologeerd frame om het flitstoestel op te zetten bij inbouw in het voertuig. 

De raming hiervoor is: 

 € 23.000 voor het voertuig 

 €   9.000 voor de ombouw 

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 één anoniem flitsvoertuig type Caddy voor de dienst verkeer van 

de politiezone HEKLA wordt geraamd op € 32.000 (incl. BTW) en kan aangerekend worden op 

artikelnummer 330/743-52, aankoop van auto’s en bestelwagens, van de buitengewone dienst 

van de begroting 2020. Deze aankoop is begroot. 

 
5. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

De aankoop van één anoniem flitsvoertuig type Caddy voor de dienst verkeer van de politiezone 

HEKLA wordt goedgekeurd en zal gegund worden door gebruik te maken van de 
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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. De geraamde uitgave van €32.000 (incl. BTW) is aan te rekenen op 

artikelnummer 330/743-52 van de buitengewone dienst van de begroting 2020. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: geen  

2.3 OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP KOFFIEAUTOMAAT (TYPE BONENKOFFIE) EN LEVERING 

VERBRUIKSPRODUCTEN 

GOEDKEURING RAMING EN VASTSTELLING GUNNINGSWIJZE 

 

 Toelichting door de korpschef  

 1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

- 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 16 februari 2017.  

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 21 december 2017 en het KB van 
15 april 2018.  

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd door het KB van 7 februari 2014, 22 mei 2014 
en 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 
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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 57, §3, 4° Gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van het college van 
burgemeester en schepenen voor het eigenlijke voeren van de gunningsprocedure, de 
gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten. 

- Artikel 42 §1 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking van overheidsopdrachten, zoals gewijzigd door artikel 90-96 

van het KB van 18 april 2017. 

- De raamovereenkomst FORCMS-BSD-103 perceel 2 en 3 afgesloten door de Federale 

Opdrachtencentrale betreffende de aankoop in eigen beheer van koffieverdeelapparaten en 

volledig assortiment van koffie, melk, … 

2. MOTIVERING 

 In de refter van het hoofdcommissariaat van de politiezone HEKLA wordt koffie gezet voor het 

personeel en de bezoekers. Het contract met de huidige leverancier loopt af op 14 mei 2020. 

 Door het gebruik van een geautomatiseerde koffieautomaat is er geen koffieverlies, is de 

kwaliteit steeds dezelfde en kan er bespaard worden op het verbruik van melk en suiker. Het is 

efficiënt en gebruiksvriendelijk om een koffieautomaat met bonenkoffie te voorzien. 

 Binnen het raamcontract FORCMS-BSD-103, afgesloten met leverancier Lyreco kunnen 

toestellen en verbruiksproducten aangekocht worden. 
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De koffieautomaat Omni Espresso van Douwe Egberts wordt voorgesteld.  Dit toestel werd 

twee weken als proef opgesteld in het hoofdcommissariaat van de politiezone HEKLA tot 

eenieders tevredenheid. 

Het is opportuun om voor het toestel ook een onderhoudscontract af te sluiten. 

 Dit contract voorziet in: 

 Verplaatsings- en voorrijkosten; 

 Servicekosten ter plaatse (mankracht, werkuren, wisselstukken); 

 Telefonische helpdesk (beschikbaarheid 24/24 tijdens de werkweek); 

 Permanentie tijdens de kantooruren: in geval van panne/defect zal een technieker binnen de 8 

werkuren ter plaatse zijn; 

 Jaarlijkse onderhoudsbeurt met vervanging waterfilter en algemene ontkalking 

3. GUNNINGSWIJZE 

Er kan gebruik gemaakt worden van de raamovereenkomst van de Federale 

Opdrachtencentrale met het nummer FORCMS-BSD-103, geldig tot 31 september 2022. 

 

4. POLITIEBEGROTING 

De geraamde uitgave voor de aankoop van een koffieautomaat bedraagt € 5.000 (incl. BTW) en 

kan aangerekend worden op artikelnummer 330/744-51, aankopen van machines, 

exploitatiemateriaal en uitrusting.  

De jaarlijks geraamde uitgave voor het onderhoudscontract bedraagt € 900 en kan aangerekend 

worden op artikelnummer 330/123-48, andere administratiekosten, van de gewone dienst van 

de begroting 2020 tot en met 2022. 
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De jaarlijks geraamde uitgave voor de levering van verbruiksproducten wordt geraamd op            

€11.000 (incl. BTW) en kan aangerekend worden op artikelnummer 330/123-48, andere 

administratiekosten, van de gewone dienst van de begroting 2020 tot en met 2022. 

 

 

5. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

 Artikel 1 

De aankoop van een koffieautomaat Omni Espresso en de afname van verbruiksproducten wordt 

goedgekeurd en zal gegund worden door gebruik te maken van de raamovereenkomst van de 

Federale Opdrachtencentrale met het nummer FORCMS-BSD-103 betreffende koffieautomaten 

en toebehoren en levering van verbruiksproducten, perceel 2 en 3. Daarbij werd de firma Lyreco, 

Rue du Fond des Fourches 20 te 4041 Vottem, als leverancier aangewezen. 

De geraamde uitgave van € 5.000 voor de aankoop van een koffieautomaat is aan te rekenen op 

artikelnummer 330/744-51 van de buitengewone dienst van de begroting 2020. 

De jaarlijks geraamde uitgave van € 900 (incl. BTW) voor het onderhoudscontract is aan te 

rekenen op artikelnummer 330/123-48, andere administratiekosten, van de gewone dienst van 

de begroting 2020 tot en met 2022. 

De jaarlijks geraamde uitgave van € 11.000 (incl. BTW) voor de levering van verbruiksproducten 

is aan te rekenen op artikelnummer 330/123-48, andere administratiekosten, van de gewone 

dienst van de begroting 2020 tot en met 2022. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: Zie bijlage 1 – Vraag & Antwoord  

2.4 GOEDKEURING NIEUWE DREMPELBEDRAGEN OVERHEIDSOPDRACHTEN PZ HEKLA  

 Toelichting door de korpschef  
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 1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING 

- 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 42, §3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de bepaling dat de 
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt. 

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

- Ministerieel besluit van 20 december 2019 tot wijziging van de Europese 
bekendmakingsdrempels.  

- Het politieraadsbesluit van 12 april 2018 betreffende de goedkeuring van grensbedragen. 

2. MOTIVERING 

Voor de gunning van overheidsopdrachten hanteert de politiezone HEKLA specifieke 
drempelbedragen die de uitvoeringsregels van deze overheidsopdrachten bepalen. Deze regels 
leggen onder andere de tekenbevoegdheid van bestelbonnen vast, maar ook de gunningswijzen 
die voor deze opdrachten gebruikt moeten worden. 

Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten. 
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Onderaan dit besluit is het volledige overzicht van de vernieuwde drempelbedragen voor de 
politiezone HEKLA terug te vinden. 

 

 

3. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

De aanpassing van de drempelbedragen voor de overheidsopdrachten die door politiezone 
HEKLA uitgevoerd worden, wordt goedgekeurd. 

 

 

DREMPELBEDRAGEN  
OVERHEIDSOPDRACHTEN 

PZ HEKLA 

 
1. GEWONE DIENST (EXPLOITATIE) 

 
1.1 Opdrachten tot € 500 

 

 Marktonderzoek: 3 prijzen vergelijken 

 Bestelbon te ondertekenen door diensthoofd PLIF (Personeel-Logistiek-ICT-Financiën) 
 

1.2 Opdrachten van € 500 tot € 8.500 
 

 Marktonderzoek: 3 prijzen vergelijken 
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 Bestelaanvraag te ondertekenen door diensthoofd PLIF (Personeel-Logistiek-ICT-Financiën) 

 Bestelbon te ondertekenen door korpschef 
 
1.3 Opdrachten van € 8.500 tot € 30.000 
 

 Gunningsprocedure (afhankelijk van de aard van de opdracht): 

 Aanvaarde factuur 

 Onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking 

 Besluit politiecollege voor gunning 
 
1.4 Opdrachten van € 30.000 tot € 214.000 
 

 Gunningsprocedure: 

 € 30.000 – € 139.000: Onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking 

 € 139.000 – € 214.000: 
 Mededingingsprocedure met onderhandeling 
 Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking 

 Besluit politieraad voor gunningsprocedure, raming en lastenboek 

 Besluit politiecollege voor gunning 
 

1.5 Opdrachten vanaf € 214.000 
 

 Gunningsprocedure: Europese publicatie 

 Besluit politieraad voor gunningsprocedure, raming en lastenboek 

 Besluit politiecollege voor gunning 

 
 

2. BUITENGEWONE DIENST (INVESTERINGEN) 
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2.1 Opdrachten tot € 500 

 

 Marktonderzoek: 3 prijzen vergelijken 

 Bestelaanvraag te ondertekenen door diensthoofd PLIF 

 Bestelbon te ondertekenen door korpschef 
 

2.2 Opdrachten van € 500 tot € 8.500 
 

 Gunningsprocedure (afhankelijk van de aard van de opdracht): 

 Aanvaarde factuur 

 Onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking 

 Besluit politiecollege voor gunning 
 
2.3 Opdrachten vanaf € 8.500 
 

 Gunningsprocedure: 

 € 8.500 – € 139.000: Onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking 

 € 139.000 – € 214.000: 
 Mededingingsprocedure met onderhandeling 
 Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking 

 > € 214.000: Europese publicatie 

 Besluit politieraad voor gunningsprocedure, raming en lastenboek 

 Besluit politiecollege voor gunning 
 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: geen  
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3. BESLUITVORMING – GESLOTEN ZITTING 

 Volgend overleg  

 Woensdag 24 juni 2020 om 20:00 uur in de vergaderzaal Arendsnest van het hoofdcommissariaat.  

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 Manda Krajinovic 
secretaris 

Koen Metsu 
burgemeester-voorzitter 
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