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Bekendmaking agendapunten 

 
           

POLITIERAAD LOKALE POLITIE KEMPENLAND 
 
14 september 2021 

 
 
OPENBARE ZITTING 
 

ADMINISTRATIEF 

 
1. Korpschef. Vertrek van de korpschef uit de politiezone Kempenland en kennisname 

van de aanstelling van een waarnemend korpschef.  
▪ De raad neemt kennis van het vertrek van korpschef – hoofdcommissaris Marleen Hellemans naar 

de politiezone Regio Turnhout en van de aanstelling door het politiecollege van een waarnemend 
korpschef.  

 
2. Notulen van de vergadering van de politieraad van 18 mei 2021. 
▪ De notulen van de vergadering van de raad van 18 mei 2021 worden voorgelegd ter goedkeuring.  
 
3. Politiefusie – stand van zaken.  
▪ De voorzitter geeft een stand van zaken.  
 

 

PERSONEEL 

 
4. Vacantverklaring van een functie van inspecteur van politie via een volgende 

mobiliteitsronde. 
▪ Een interventie-inspecteur die voorheen werd gedetacheerd vanuit de PZ Antwerpen naar de PZ 

Kempenland, zal eerdaags vast worden aangeworven in de PZ Kempenland en dit via een werving 
in de vorige mobiliteitsronde.  

▪ Hierdoor komt het budget van zijn detachering beschikbaar en kan dit budget gebruikt worden 
voor een bijkomende aanwerving.   

▪ De raad wordt verzocht om een functie van inspecteur van politie vacant te verklaren via een 
volgende mobiliteitsronde.  

 
5. Vacantverklaring van een functie van milieutoezichthouder via een volgende 

mobiliteitsronde, of bij niet invulling via een externe werving.  
▪ De politiezone wenst over te gaan tot de aanwerving van een milieutoezichthouder.  
▪ De milieutoezichthouder bij de politiezone Kempenland houdt op het grondgebied van de drie 

gemeenten toezicht op de naleving van de milieuwetgeving en dit in nauwe samenwerking met de 
drie gemeentelijke milieudiensten en -ambtenaren.  

▪ Deze functie bevindt zich op het niveau van een operationeel hoofdinspecteur of een calog lid van 
het B-niveau. De kandidaten dienen te beschikken over de nodige brevetten en diploma’s, of 
bereid zijn om de nodige opleidingen te volgen.  

▪ Een uitgebreid profiel werd uitgeschreven.  
▪ De raad wordt verzocht om deze functie vacant te verklaren via een volgende mobiliteitsronde. Bij 

gebrek aan kandidaten via de mobiliteit, zal deze functie extern worden vacant verklaard.  
 

 

LOGISTIEK 

 
6. Aankoop van een politiemotor via een federaal raamcontract. Goedkeuring van de 

gunning.  
▪ De politiezone wenst haar opleidingsmotor te vervangen. De huidige motor is versleten en wordt 

afgeschreven.  
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▪ Voor deze opdracht wordt toepassing gemaakt van de Wet van 17 juni 2016, artikel 47 § 2 : Een 
aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de 
verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren. 

▪ De levering van een politiemotor kan gebeuren via een raamovereenkomst die FOD P&O (FOR) 
sloot op basis van het bestek met nummer RC2021/019 met de ondernemer BMW BELGIUM 
LUXEMBOURG NV, Lodderstraat 16 te 2880 Bornem. 

▪ De uitgave voor de opdracht “Aankoop politiemotor” wordt geraamd op € 20.467,00 excl. btw of 
€ 24.765,07 incl. 21% btw. 

▪ De dossierbeheerder stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te 
gunnen aan BMW BELGIUM LUXEMBOURG NV, Lodderstraat 16 te 2880 Bornem tegen het 
nagerekende offertebedrag van € 20.467,00 excl. btw of € 24.765,07 incl. 21% btw; 

▪ De FOD P&O (FOR) treedt op als aankoopcentrale voor Politie Kempenland bij de gunning van de 

opdracht. 
▪ De raad wordt verzocht om hieraan goedkeuring te geven.  

 
7. Goedkeuring deelname occasionele gezamenlijke opdracht voertuigenverzekeringen 

Limburgse politiezones.   
▪ In 2018 hebben alle Limburgse politiezones hun verzekeringen via een mededingingsprocedure 

met onderhandeling aanbesteed. Die opdracht was opgedeeld in 4 percelen en werd gegund voor 

een periode van 3 jaren met mogelijkheid tot verlenging met periodes van telkens 1 jaar. De 
verzekeringsovereenkomsten vingen aan op 1 januari 2019 en het einde was voorzien op 31 
december 2024. 

▪ Voor het perceel “voertuigen” heeft de huidige verzekeraar AXA alle Limburgse politiezones eind 
juni 2021 aangetekend te kennen gegeven dat zij niet wensen in te gaan op de verlenging van de 
verzekeringsovereenkomst dienstvoertuigen vanaf 1 januari 2022. 

▪ Zodus eindigt op 1 januari 2022 de huidige voertuigverzekering voor de Limburgse politiezones. 
Om de continuïteit te waarborgen en de dienstvoertuigen te verzekeren zal de politiezone Limburg 
Regio Hoofdstad, net zoals in 2018, als aanbestedende overheid een nieuwe overheidsopdracht 
voertuigverzekeringen starten. Dit voor de resterende periode van 1 januari 2022 tot en met 31 
december 2024. Waarna in 2024 voor alle verzekeringen van de politiezones een nieuwe 
overheidsopdracht kan worden gestart. 

▪ De raad wordt verzocht om hieraan goedkeuring te geven.  
 
8. Aankoop van koffieapparaten. Goedkeuring van de gunning.  
▪ De politiezone wenst over te gaan tot de aankoop van enkele koffieapparaten. 
▪ Voor deze opdracht wordt gebruik gemaakt van de Wet van 17 juni 2016, artikel 47 § 2 (een 

aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de 
verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren) 

▪ Deze leveringen kunnen gebeuren via de raamovereenkomst FORCMS-BSD-103 die de federale 
overheid sloot met de ondernemer LYRECO BELGIUM NV, Rue Du Fond Des Fourches 20 te 4041 
Vottem en waarvan Politie Kempenland gebruik kan maken. 

▪ De uitgave voor de opdracht “Aankoop koffieapparaten” wordt geraamd op € 16.612,57 excl. btw 
of € 20.101,21 incl. 21% btw. 

▪ De Dienst Logistiek stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te 
gunnen aan LYRECO BELGIUM NV, Rue Du Fond Des Fourches 20 te 4041 Vottem tegen het 
nagerekende offertebedrag van € 16.612,57 excl. btw of € 20.101,21 incl. 21% btw. 

 


