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 Aanwezig: X Edegem Koen Metsu, burgemeester-voorzitter X Politieraadslid Lenn De Cleene 

  X Lint Rudy Verhoeven, burgemeester  Politieraadslid Katia Devriendt - afwezig 

  X Kontich Bart Seldeslachts, burgemeester X Politieraadslid Julien Delarbre 

  X Aartselaar Sophie De Wit, burgemeester  X Politieraadslid Albert Follens 

  X Hove Bart Van Couwenberghe, 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 Guido Daelemans 

     X Politieraadslid Mia Wauters 

     X Politieraadslid Ronny Roofthooft 

     X Politieraadslid Joost Fillet 

     X Politieraadslid Willem Wevers 

     X Politieraadslid Georges Nagels 

     X Politieraadslid Annemie Janssens 

     X Politieraadslid Kris Wils 

      Politieraadslid Bart De Hertogh - afwezig 

     X Politieraadslid Yves Hulin 

     X Politieraadslid Jan Van der Heyden 

 Aanvang – einde: Begin om 20.05 uur -  einde om 20.50 uur. 
   

   

1. GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG 

1.1. POLITIERAAD HEKLA 23 februari 2022- ONTWERPVERSLAG  

 Overzicht bijkomende opmerkingen: goedgekeurd  

2. BESLUITVORMING – OPENBARE ZITTING 

2.1 OPENBARE VERKOOP VAN GROND EN GEBOUWEN OP DE DUFFELSESTEENWEG 165 TE KONTICH – 

GOEDKEURING ONTWERP VAN VERKOOPAKTE 

 

 Toelichting door de korpschef  
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 1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING 

- Omzendbrief BB 2010/02 van de minister van Binnenlands Bestuur inzake de vervreemding 
van onroerende goederen van 12 februari 2010. 

- Artikel 1582 tot en met 1701 van het burgerlijk wetboek betreffende bepalingen rond 
koop/verkoop. 

- 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 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. 

- Politieraadsbesluit van 23 juni 2021 inzake de beslissing tot openbare verkoop van grond en 
gebouwen op de Duffelsesteenweg 165 te Kontich – goedkeuring. 

- Politieraadsbesluit van 22 december 2021 inzake de beslissing tot openbare verkoop van 
grond en gebouwen op de Duffelsesteenweg 165 te Kontich: goedkeuring verkoop en 
verkoopprijs. 

 

2. MOTIVERING EN ARGUMENTATIE 

Na de politiehervorming van 2001 werden de gebouwen en grond op de kadastraal gelegen 
Duffelsesteenweg 165, 2e afdeling, sectie C, nummer 176 Y 5 te Kontich door Regie der 
Gebouwen geschonken aan politiezone HEKLA.  
In augustus 2018 heeft de laatste huurder de site verlaten en sindsdien staat het hoofdgebouw 
leeg.  
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Het wijkteam van Kontich zal begin 2022 zijn intrek nemen in het gemeentehuis van Kontich 
waardoor elk wijkteam in een geschikt wijkkantoor kan werken.  
 
Aangezien deze grond geen strategische meerwaarde meer biedt, werd het verkocht. De 
openbare verkoop werd in 2021 georganiseerd door IGEAN. 
 
Er werd een schattingsverslag opgemaakt door Landmeterskantoor Van Eester bvba op 
24.02.2021, waarbij de venale waarde geraamd werd op € 870.000. 

 
Tijdens de politieraad van 22 december 2021 werd de verkoop definitief toegewezen aan de 
hoogste bieder, de firma BUSINGA NV, voor een bedrag van 1.071.000 EUR.  
 
Notaris Jan Kindermans, Prins Boudewijnlaan 243 te Edegem; RPR Antwerpen 0870.875.205, 
werd aangesteld om de verkoopakte op te maken. 
 
Bijlage: ontwerp verkoopakte Duffelsesteenweg 165 te Kontich. 

 

5. BESLUIT  

Artikel 1 

Het ontwerp van de verkoopakte voor de grond en gebouwen op de Duffelsesteenweg  
165, kadastraal gekend onder 2e afdeling, sectie C, nummer 176 Y 5, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

Dit besluit wordt overgemaakt aan IGEAN Dienstverlening en notaris Kindermans om gehecht te 
worden aan de verkoopakte. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen:  

Korpschef Ivo Vereycken deelt mee dat de verkoopakte op 24 mei 2022 getekend zal worden. 
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Politieraadslid Joost Fillet haalt aan dat hij reeds meerdere keren heeft gevraagd om dit gebouw vanuit 

maatschappelijk oogpunt een sociale bestemming te geven. Hier werd geen gehoor aan gegeven en om 

deze reden stemt hij tegen. 

Politieraadslid Jeroen Van Laer onthoudt zich van de stemming. Hij is niet tegen deze verkoop, maar hij 

vindt dat er andere manieren waren om de site te verkopen. 

De overige politieraadsleden stemmen voor. 

2.2 BESLISSING VAN DE POLITIEZONE HEKLA VOOR DE AANSTELLING VAN EEN PLAATSVERVANGER VAN 

DE VERTEGENWOORDIGER BIJ IGEAN MILIEU & VEILIGHEID 

 

 Toelichting door de korpschef  

 Motivering 

1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context 

Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van 

de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden. 

De oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid werden op 19.12.2003 in de bijlagen 

van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 

Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 

goedgekeurd. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd een statutenwijziging van IGEAN 

milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 

13.08.2007 onder nr. 07120368. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd een volgende statutenwijziging van 

IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Deze werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 
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10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en 

Vlaamse rand. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging, inclusief 

verlenging tot 21.06.2034 van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het 

Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Inburgering, 

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN 

milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd 

bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 27.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 

Op de algemene vergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid 

goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het 

Ministerieel Besluit van 17.10.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, 

Inburgering en Gelijke Kansen. 

Op de politieraad van politiezone HEKLA van 24 februari 2021 werd de toetreding tot IGEAN milieu & 

veiligheid goedgekeurd. 

Op de politieraad van politiezone HEKLA van 23 juni 2021 werd de aanstelling van een 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger bij IGEAN Milieu en Veiligheid goedgekeurd. 

 
Vertegenwoordiging 

1. Raad van bestuur 

Overeenkomstig artikel 435 van het decreet lokaal bestuur en artikel 16 van de statuten wordt de 

vereniging bestuurd door een raad van bestuur waarin iedere gemeente-deelnemer vertegenwoordigd 

is door één bestuurder. Aan de niet-gemeentelijke deelnemers worden er geen mandaten toegekend.  
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De politiezone HEKLA heeft dus geen afgevaardigde in de raad van bestuur. 

 

2. Algemene vergadering 

Overeenkomstig artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 34 van de statuten is de algemene 

vergadering samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers. 

Ook de politiezone HEKLA  kan op basis hiervan een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger 

aanduiden, bij voorkeur voor de volledige legislatuur. 

Het mandaat dat aan deze vertegenwoordiger wordt gegeven, moet voor elke algemene vergadering 

worden herhaald. 

 

3. Adviescomités 

Overeenkomstig artikel 443 van het decreet lokaal bestuur en artikel 28 van de statuten is er naast het 

adviescomité “milieu” een adviescomité “veiligheid”, dat bestaat uit 1 vertegenwoordiger van elke 

betrokken deelnemer als vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum 7 

vertegenwoordigers van de werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van 

rechtswege deel uitmaken van dit comité. 

Voor zover de politiezone HEKLA  gebruik maakt van de gemeenschappelijke dienst PBW, wordt er ook 

een lid voor het adviescomité “veiligheid” aangeduid. Op 23 juni 2021 werd Julien Delarbre door de 

politieraad verkozen tot lid voor het adviescomité “veiligheid”. 

 

4.   Kandidaturen 

Plaatsvervanger vertegenwoordiging algemene vergadering 

Op 8 april 2022 werd de volgende kandidatuur overgemaakt aan de zonesecretaris: 

- Politieraadslid Kris Wils 
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Besluit met 21 stemmen voor/eenparig. 
Artikel 1 

De politiezone HEKLA duidt Kris Wils aan als plaatsvervanger van de vertegenwoordiger Julien Delarbre 

om de politiezone HEKLA te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van IGEAN milieu & 

veiligheid tot het einde van de huidige legislatuur. 

 

Artikel 2 

Twee uittreksels van onderhavige beslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen:  

Politieraadslid Jeroen Van Laer stemt niet mee voor dit agendapunt. 

 

2.3 OVERHEIDSOPDRACHTEN: GEBRUIKERSOVEREENKOMST TUSSEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF 
KONTICH EN POLITIEZONE HEKLA 
GOEDKEURING GEBRUIKERSOVEREENKOMST EN VASTSTELLING GEBRUIKERSVERGOEDING 

 

 Toelichting door de korpschef  

 1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING 

- 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". 
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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. 

- Gelet op de gebruikersovereenkomst tussen AGB Kontich en Politiezone HEKLA 
goedgekeurd tijdens de Raad van Bestuur AGB van 19 april 2022. 

 

2. MOTIVERING 

Het wijkkantoor van Kontich van de Politiezone HEKLA zal vanaf 1 juni 2022 zijn intrek nemen in 

de kantoren van het gemeentehuis te Kontich - Gemeenteplein 1, 2550 Kontich. Hierbij wordt 

een gebruikersovereenkomst opgesteld voor het gebruik van het kantoor tussen de politiezone 

HEKLA en het Autonoom Gemeentebedrijf Kontich (AGB Kontich). 

Deze overeenkomst omvat alle lasten (water, elektriciteit, verwarming), verzekeringen, taksen en 

belastingen die betrekking hebben op het gebouw. 

Voor de andere HEKLA-wijkkantoren (Hove, Lint en Aartselaar) werd een gelijkaardige afspraak 

opgemaakt met de desbetreffende gemeenten. Daarbij bedraagt de vergoeding op jaarbasis (incl. 

BTW): 

• Hove:   € 30.244,27 

• Lint:   € 30.244,27 

• Aartselaar:  € 40.325,69 
Bijlage: gebruikersovereenkomst tussen AGB Kontich en PZ HEKLA inclusief de bijhorende 

plattegronden. 

3. POLITIEBEGROTING 
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De jaarlijkse forfaitaire basisvergoeding voor het gebruik van de kantoren in Kontich, 
Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich wordt geraamd op € 50.407 (incl. BTW), opgesplitst in 12-
maandelijkse schijven. Dit bedrag is onder voorbehoud van indexatie.  

Deze uitgave kan aangerekend worden op artikelnummer 33003/126-01, huur gebouwen 
gemeente Kontich, van de gewone dienst vanaf de begroting 2022. 

 
5. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

De jaarlijkse forfaitaire basisvergoeding van € 50.407 (incl. BTW) voor het gebruik van de 
kantoren in Kontich, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich, wordt goedgekeurd en gegund. Dit 
bedrag wordt op jaarbasis aangerekend in 12-maandelijkse schijven. Dit bedrag is onder 
voorbehoud van indexatie. 

Deze uitgaven zijn aan te rekenen op artikelnummer 33003/126-01 van de gewone dienst vanaf 
de begroting 2022. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: 

Burgemeester-voorzitter Koen Metsu haalt aan dat er in 2020 reeds werd gecommuniceerd dat men 

voor de berekening van deze vergoeding de huurbedragen voor de wijkkantoren van Aartselaar, Hove 

en Lint zou cumuleren en delen door vier. Deze cijfers zijn geïndexeerd. 

Politieraadslid Kris Wils verwijst naar het bedrag dat hiervoor voorzien is in de begroting 2022. Dit 

bedrag is lager dan wat nu in het ontwerpbesluit is opgenomen. Heeft dit iets te maken met indexatie? 

Burgemeester-voorzitter Koen Metsu geeft aan dat dit inderdaad te wijten is aan de bijzondere 

indexatie. Het werd op deze manier berekend en geverifieerd door de bijzonder rekenplichtige van de 

politiezone. Het basis forfaitair bedrag zal dit jaar ook niet volledig betaald worden omdat het contract 

pas ingaat vanaf 1 juni 2022. 
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2.4 OVERHEIDSOPDRACHTEN: VERVANGING SERVERS + EXTRA STORAGE POLITIEZONE HEKLA 
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 : 
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"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 politieraadsbesluit van 22 december 2021 betreffende de drempelbedragen 

overheidsopdrachten PZ HEKLA. 

- De raamovereenkomst voor het leveren, implementeren en onderhouden van 
datacenterinfrastructuur, waarbij de politiezone TARL als aankoopcentrale fungeert. Hierbij 
werd de firma Lebon IT Services als leverancier aangewezen. 

 

2. MOTIVERING 

De huidige serverinfrastructuur en IT-opslagcapaciteit van de politiezone HEKLA heeft zijn 

limieten bereikt. De verdere digitalisering van de dagelijkse werking, de optimalisatie van de 

verschillende tools waarover de zone dient te beschikken heeft ervoor gezorgd dat de huidige 

server en opslagcapaciteit ontoereikend is.  Daarnaast heeft de COVID-pandemie ook versneld 

gezorgd voor de implementatie van plaats- en tijdsonafhankelijk werken. 

Een vernieuwing die afgestemd is op de huidige en toekomstige noden van de politiezone HEKLA 

is dus noodzakelijk. Daarbij zal de huidige installatie worden aangepast naar een oplossing 

waarbij volgende punten werden afgetoetst: 

• Tijd- en plaatsonafhankelijk werken 

• Flexibiliteit 

• Schaalbaarheid 
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• Performantie 

• Opslagcapaciteit 

• Veiligheid 
Daarnaast zal eveneens de IT-opslagruimte(storage) uitgebreid en vernieuwd worden. Van de 

huidige 5 storagelocaties hebben er reeds 3 ervan de limieten meer dan bereikt. Het is 

eveneens opportuun om de opslagruimte centraal te beheren en te voorzien van back-ups. 

3.        GUNNINGSWIJZE 

Er kan gebruik gemaakt worden van de raamovereenkomst voor het leveren, implementeren en 

onderhouden van datacenterinfrastructuur, waarbij de politiezone TARL als aankoopcentrale 

fungeert. Hierbij werd de firma Lebon IT Services als leverancier aangewezen.  

4. POLITIEBEGROTING 

De totale uitgave voor de vervanging van de servers en extra storage worden geraamd op € 
285.000 (incl. BTW). Daarbij kan de volgende onderverdeling gemaakt worden: de vervanging 
van de servers wordt geraamd op € 220.000 (incl. BTW), extra storage wordt geraamd op € 
65.000 (incl. BTW). 

De totale uitgave voor de vervanging van de servers en extra storage kan aangerekend worden 
op artikelnummer 330/742-53, aankoop van informaticamaterieel, van de buitengewone dienst 
van de begroting 2022. 

 
5. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

De totale uitgave voor de vervanging van de servers en extra storage, wordt goedgekeurd en 
gegund door gebruik te maken van de raamovereenkomst voor het leveren, implementeren en 
onderhouden van datacenterinfrastructuur, waarbij de politiezone TARL als aankoopcentrale 
fungeert. Hierbij werd de firma Lebon IT Services, Roeselarestraat 205A te 8840 Oostnieuwkerke, 
als leverancier aangewezen.  
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De totale geraamde uitgaven van € 285.000 (incl. BTW) voor de vervanging van de servers en 
extra storage, zijn aan te rekenen op artikelnummer 330/742-53 van de buitengewone dienst van 
de begroting 2022.  Voor de vervanging van de servers wordt de uitgave geraamd op € 220.000 
(incl. BTW). De uitgave voor de extra storage wordt geraamd op € 65.000 (incl. BTW). 

 Overzicht bijkomende opmerkingen:   

2.5 OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP VAN EEN POLITIEVOERTUIG – TYPE COMBI VOOR DE DIENST 

ZONALE PERMANENTIE EN INTERVENTIE (ZPI) VAN DE POLITIEZONE HEKLA 

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. 

- Het politieraadsbesluit van 22 december 2021 betreffende de drempelbedragen 

overheidsopdrachten PZ HEKLA. 

- De raamovereenkomst 2021 R3 026 - Mercedes - afgesloten door de Federale Politie 

betreffende de aankoop en levering van politie en anonieme voertuigen, geldig tot 30 

november 2025. 

2. MOTIVERING 
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De dienst Zonale Permanentie en Interventie (ZPI) van de politiezone HEKLA heeft nood aan een 

nieuw gestreept politievoertuig – type combi. Volgend voertuig heeft zijn afschrijvingstermijn 

bereikt en vervanging van het voertuig dringt zich op: 

• VW Transporter Combi van de dienst Zonale Permanentie en Interventie (ZPI) met 

nummerplaat 1-NGT-384, chassisnummer WV2ZZZ7HZGH028257, datum 1ste inschrijving 

22/02/2016. 

Er wordt voorgesteld om een nieuw voertuig type Mercedes Vito Tourer L2 aan te kopen. Het 
nieuwe voertuig zal uitgerust worden met alle politietoebehoren dat een operationeel voertuig 
nodig heeft. Het nieuwe voertuig zal ook uitgerust worden met het Battenburgpatroon, dat zorgt 
voor een betere visibiliteit en veiligheid in het verkeer. 

De raming hiervoor is: 

• € 38.000 voor het voertuig 

• € 47.000 voor de ombouw 

3. GUNNINGSWIJZE 

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

nummer 2021 R3 026 – Mercedes, geldig tot 30 november 2025. 

 
4. POLITIEBEGROTING 

De uitgave voor de aankoop van één gestreept politievoertuig, type Mercedes Vito Tourer L2, 

inclusief alle toebehoren en ombouw, voorzien van het Battenburgpatroon, voor de dienst 

Zonale Permanentie en Interventie (ZPI) van de politiezone HEKLA wordt geraamd op € 85.000 

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

bestelwagens, van de buitengewone dienst van de begroting 2022. 

5. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 
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Artikel 1 

De aankoop van één gestreept politievoertuig, type Mercedes Vito Tourer L2, inclusief alle 

toebehoren en ombouw, voorzien van het Battenburgpatroon, voor de dienst Zonale 

Permanentie en Interventie (ZPI) van de politiezone HEKLA wordt goedgekeurd en zal gegund 

worden door gebruik te maken van de raamovereenkomst van de Federale Politie met het 

nummer 2021 R3 026, Mercedes, betreffende de aankoop en levering van politie en anonieme 

voertuigen, geldig tot 30 november 2025. Daarbij werd de firma Mercedes-Benz Belgium 

Luxembourg, Tollaan 68 te 1200 Brussel als leverancier aangewezen. De geraamde uitgave van € 

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

van de begroting 2022. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: 

Korpschef Ivo Vereycken deelt mee dat de aankoop van zowel het voertuig voor de dienst ZPI als die 

voor de dienst WOA geen overschrijding van het budget veroorzaakte.  

Voor de dienst ZPI werd er deze keer gekozen voor een Mercedes Vito in plaats van een 

Volkswagen Combi omwille van de meerkost van € 10.000 – € 15.000 voor een Combi. Bij 

Mercedes konden de prijzen uit de raamovereenkomst aangehouden worden. 

Politieraadslid Kris Wils merkt op dat er in de begroting 2022 een bedrag van € 219.000 voorzien is. 

Wanneer hij de bedragen van de voertuigen die in 2022 zijn aangekocht optelt, bedraagt dit € 

247.000. 

Korpschef Ivo Vereycken antwoordt dat deze begrotingswijziging reeds afgestemd werd met bijzonder 

rekenplichtige Joost Talloen.  

 

2.6 OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP VAN EEN POLITIEVOERTUIG – TYPE VW CADDY - VOOR DE 

DIENST WIJK EN ONTHAAL AARTSELAAR (WOA) VAN DE POLITIEZONE HEKLA 
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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, 
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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 politieraadsbesluit van 22 december 2021 betreffende de drempelbedragen 

overheidsopdrachten PZ HEKLA. 

- De raamovereenkomst 2021 R3 029 – D’Ieteren - afgesloten door de Federale Politie 

betreffende de aankoop en levering van politie en anonieme voertuigen, geldig tot 30 

november 2025. 

 

2. MOTIVERING 

De dienst Wijk en Onthaal Aartselaar (WOA) van de politiezone HEKLA heeft nood aan een nieuw 

gestreept politievoertuig – type VW Caddy. Volgend voertuig heeft zijn afschrijvingstermijn 

bereikt en vervanging van het voertuig dringt zich op: 

Nissan Qashqai van het wijkteam Aartselaar met nummerplaat 1-JGB-916, chassisnummer 

SJNFDNJ11U117462401, datum 1ste inschrijving 09/12/2014. 

Er wordt voorgesteld om een nieuw voertuig type VW Caddy – benzine, automaat geschakeld, 
aan te kopen. Het nieuwe voertuig zal uitgerust worden met alle politietoebehoren dat een 

mailto:contact@politiehekla.be
http://www.politiehekla.be/


 

Lokale Politiezone HEKLA (5349) 
Prins Boudewijnlaan 43a - 2650 EDEGEM 
Tel. 03 444 00 00 - Fax 03 444 00 01 
e-mail: contact@politiehekla.be 
www.politiehekla.be  

POLITIERAAD 
VERSLAG 

27-04-2022 

 

 
 

 

 Besproken onderwerpen To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer) 
 

  p.19 

operationeel voertuig nodig heeft. Het voertuig zal eveneens voorzien worden van het 
Battenburgpatroon, type conform politiezone Antwerpen. Dit zorgt voor een betere visibiliteit en 
veiligheid in het verkeer. 

De raming hiervoor is: 

• € 24.000 voor het voertuig 

• € 14.000 voor de ombouw 

 

3. GUNNINGSWIJZE 

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

nummer 2021 R3 029 – D’Ieteren, geldig tot 30 november 2025. 

 
4. POLITIEBEGROTING 

De uitgave voor de aankoop van één gestreept politievoertuig, type VW Caddy, inclusief alle 

toebehoren en ombouw, voorzien van het Battenburgpatroon, voor de dienst Wijk en Onthaal 

Aartselaar (WOA) van de politiezone HEKLA wordt geraamd op € 38.000 (incl. BTW) en kan 

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

de buitengewone dienst van de begroting 2022. 

5. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

De aankoop van één gestreept politievoertuig, type VW Caddy, inclusief alle toebehoren en 

ombouw, voorzien van het Battenburgpatroon voor de dienst Wijk en Onthaal Aartselaar (WOA) 

van de politiezone HEKLA wordt goedgekeurd en zal gegund worden door gebruik te maken van 

de raamovereenkomst van de Federale Politie met het nummer 2021 R3 029, betreffende de 

aankoop en levering van politie en anonieme voertuigen, geldig tot 30 november 2025. Daarbij 

mailto:contact@politiehekla.be
http://www.politiehekla.be/


 

Lokale Politiezone HEKLA (5349) 
Prins Boudewijnlaan 43a - 2650 EDEGEM 
Tel. 03 444 00 00 - Fax 03 444 00 01 
e-mail: contact@politiehekla.be 
www.politiehekla.be  

POLITIERAAD 
VERSLAG 

27-04-2022 

 

 
 

 

 Besproken onderwerpen To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer) 
 

  p.20 

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

De geraamde uitgave van € 38.000 (incl. BTW) is aan te rekenen op artikelnummer 330/743-52 

van de buitengewone dienst van de begroting 2022. 
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3 BESLUITVORMING – GESLOTEN ZITTING  

4. VARIAPUNTEN  

4.1 HOT: Resultaten maart 2022  

 Toelichting door hoofdcommissaris Reiner Smets  

 Hoofdcommissaris Reiner Smets licht de werking toe van het HeklaOndersteuningsTeam (HOT) en de 

resultaten van de maanden maart en april 2022. Het team heeft zeer mooie resultaten geboekt 

ondanks de tijd die zij moeten besteden aan de administratieve werklast die hiermee gepaard gaat. Dit 

team is vrijgesteld van vaste taken en zij kunnen dus werken aan specifieke problemen. 

Vanaf opstart van het team tot nu zijn volgende zaken verwezenlijkt: 

35 opgestelde gerechtelijke feiten (o.a. 17x drugs - 1x vereniging van misdadigers in combinatie met 

winkeldiefstal  - 1x vereniging van misdadigers in combinatie met drugshandel, bezit wapens) 

18 opgestelde verkeersinbreuken (o.a. inbreuken inzake rijbewijs, diverse vaststellingen met betrekking 

tot opdrijven van toegelaten snelheid) 

10 arrestaties - 5 voorleidingen - 5 aangehouden personen (waarvan één uitgevoerd Europees 

aanhoudingsbevel) 

1 geseinde/op te sporen persoon aangetroffen met bevel tot gevangenneming, overgebracht naar 

gevangenis Antwerpen 

3 geseinde/op te sporen personen aangetroffen en seining uitgevoerd (mochten telkens beschikken na 

verhoor) 

Wekelijks toezicht op overlast-hot spots (centrum Edegem, ’t Jok Hove, Edegemse beekvallei, 

gemeentelijk park Kontich) waar ons aanwezigheid duidelijk de overlast stilaan doet inperken. Zulke 

zaken worden genoteerd in intern order en leveren niet altijd meteen zichtbare resultaten op. 

Politieraadslid Cedric Guisson vraagt of de administratieve werklast verminderd kan worden. Hij zou 
deze inspecteurs liever op straat zien. 
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Hoofdcommissaris Reiner Smets antwoordt dat het strafprocesrecht dit voorziet. Een gerechtelijk 
onderzoek verloopt geheim en schriftelijk. Deze problematiek overstijgt onze politiezone.  
Verder wenst hij de politieraadsleden te bedanken voor het vertrouwen en de financiële mogelijkheden 
die zij hebben gecreëerd. 
Politieraadslid Jan Van der Heyden vraagt of dit team werkt aan de problemen die de federale politie 
normaal gezien aanpakt. 
Hoofdcommissaris Reiner Smets antwoordt dat dit team werkt op lokale problemen. Onze 
recherchedienst wordt wel met dit probleem geconfronteerd. 

4.2 Kennisgeving: goedkeuring begrotingswijziging 2021  

 Toelichting door de korpschef  

 De politieraad neemt akte van deze kennisgeving.  

4.3 Kennisgeving: goedkeuring begroting 2022  

 Toelichting door de korpschef  

 De politieraad neemt akte van deze kennisgeving.  

4.4 Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de politiezone over de agendapunten 

van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening en milieu & veiligheid 

van 26.06.2022 

 

 Toelichting door de secretaris  

 IGEAN heeft meegedeeld dat zij de agenda van de algemene vergadering pas midden mei zullen 
overmaken waardoor de politieraad tijdens deze zitting geen mandaat kan verlenen aan onze 
vertegenwoordiger. 
De algemene vergadering vindt plaats op 26 juni 2022, enkele dagen vóór de volgende vergadering van 
de politieraad die plaatsvindt op 29 juni 2022. 
De secretaris stelt voor om via email de goedkeuring voor het ontwerpbesluit te vragen van zodra de 
agenda wordt overgemaakt. 
De politieraad keurt deze werkwijze goed. 

 

4.5 Variapunten ter zitting  
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 Politieraadslid Kris Wils peilt naar een stand van zaken met betrekking tot de afsprakennota voor de 
opnames van De Buurtpolitie. 
Korpschef Ivo Vereycken licht de moeilijkheden toe die tijdens de opnames hebben plaatsgevonden. 
Ondertussen zijn deze opnames afgerond en werd er een afsprakennota opgemaakt in samenspraak 
met de gemeentelijke diensten. Het is voor de politie een aanzienlijk voordeel dat de verschillende 
HEKLA-gemeenten op een gelijkvormige manier te werk gaan.  
 
Politieraadslid Kris Wils vraagt ook een stand van zaken met betrekking tot de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen en de screeningsprocedure van opvanggezinnen. Welke afspraken zijn er gemaakt? 
Korpschef Ivo Vereycken antwoordt dat dit besproken werd tijdens het politiecollege van 11 maart. Op 
dat moment waren er geen federale richtlijnen over de screening van opvanggezinnen en circuleerden 
er verhalen in de media over mogelijke misbruiksituaties. 
Vanuit het controleorgaan van de politie werd er meegedeeld dat er geen wettelijke basis was voor 
deze screening. De politiezone had dus initieel beslist om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. 
De screening zou beperkt zijn tot heel zware feiten en indien er negatief advies zou worden gegeven 
zou dit zonder verantwoording worden meegedeeld. 
Een week later is de ministeriële omzendbrief  toch verschenen waarbij de politiezones met 
toestemming op basis van bepaalde criteria deze screening wettelijk konden uitvoeren. 
 
In totaal werden er 68 gezinnen gescreend waarbij er één negatief advies werd verleend. 
De politie heeft geen zicht op hoeveel van de gescreende gezinnen effectief Oekraïense vluchtelingen 
heeft opgevangen. 
 
Politieraadslid Joost Fillet haalt de merkwaardige nieuwigheid aan waarbij criminaliteit zich mengt met 
regulier leven en economie. Hij vraagt hoe de lokale besturen dit vandaag controleren en of er andere 
controlemechanismes bestaan. 
Burgemeester-voorzitter Koen Metsu antwoordt dat deze controle gebeurt door middel van 
bestuurlijke handhaving. 

 

 Volgend overleg  

 Politieraad op woensdag 29 juni 2022 om 20u.  
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