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1. Stand van zaken bestellingen PBM’s  

 
Bestelbonnen ter goedkeuring op het college van 23 december 2016:  

 

 29 brandhelmen voor de post Brecht: levering voorzien eind januari 2017; 

 6 paar laarzen voor de post Kapellen: levering voorzien eind januari 2017; 

 29 paar laarzen post Brasschaat: levering voorzien eind januari 2017; 

 80 Ademluchtflessen: levering voorzien eind januari 2017 

- 9 post Brecht/ Sint Job 

- 22 post Edegem/Lint 

- 4 post Kapellen 

- 6 post Kontich 

- 15 post Ranst 

- 10 post Wommelgem 

- 5 post Zandhoven 

- 9 post Zoersel/Sint-Antonius 

 106 Ademluchtbeschermhoezen: levering voorzien eind januari 2017 

- 15 post Brasschaat 

- 9 post Brecht/Sint Job 

- 22 Edegem/Lint 

- 6 Kontich 

- 15 Ranst 

- 15 Schoten 

- 10 Wommelgem 

- 5 Zandhoven 

- 9 Zoersel/Sint- Antonius 

 4 Radiocommunicatiemaskers voor de post Ranst: levering voorzien eind januari 2017 
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2. Problematiek interventiekledij Brandweer Zone Rand  

Vorig jaar bestelden de posten Brecht, Brasschaat, Kapellen en Essen nieuwe interventiekledij conform 

het bestek aangeboden door de FOD Binnenlandse Zaken. De leverancier betreft de firma Texport.  

In de loop van de maand juni 2016 werden 133 van de 136 nieuwe interventiepakken voor deze posten 

geleverd. Het leveringsproces is echter nog niet afgerond en wij worden geconfronteerd met zowel 

moeilijkheden inzake de opvolging van het dossier alsook ernstige problemen met de kwaliteit van de 

geleverde interventiepakken. 

Na het (éénmalig) wassen van de interventiepakken conform de door de firma voorgeschreven 

wasvoorschriften wordt vastgesteld dat: 

 De kleuren wazig worden, zo verkleuren o.m. de rode schouderstukken roze en worden de 
zwarte stukken grijs; 

 De stof kreukt; 

 De stof pluizig wordt; 

 Zwarte plekken na brand niet verwijderd zijn; 

 De kledij krimpt; 

 Het doordringingsvermogen van water door de pakken aanzienlijk stijgt. 
 
Na overleg met de vertegenwoordiger van de firma Texport werd de kledij die het meest 

beschadigd/vervuild is door de firma Decontex opgehaald en gereinigd volgens het reinigingsproces 

waarbij wordt gewerkt met LCO2. Volgens de firma wordt bij dit reinigingsproces gewerkt met LCO2 

dat binnendringt tot in de vezels waardoor er een diepte reiniging optreedt zonder de functionaliteit 

van de pakken in gevaar te brengen. 

Decontex geeft weer dat watergebaseerde reinigingsprocessen vaak gebaseerd zijn op een zware 

mechanische actie, wat bijgevolg bijzonder destructief is voor de kwaliteit van de brandinterventie 

kledij. Bijgevolg kan de foutieve wijze van reinigen leiden tot permanente vervuiling.  

Zoals reeds vermeld gebeurde de reiniging van de interventiepakken echter conform de door de firma 

voorgeschreven wasvoorschriften. Bovendien kost het reinigen van de interventiepakken volgens 

bovengenoemd proces € 41 per pak en zijn niet alle vermelde problemen opgelost. Er kan enkel 

worden vastgesteld dat de pakken minder vuil zijn. 

 

Tijdens het overleg van de logistiek coördinatoren in september 2016 licht de FOD Binnenlandse Zaken 

toe dat enkele zones bovenstaande beschreven problemen reeds hebben gesignaleerd. De FOD 

Binnenlandse Zaken is in onderhandeling met de firma om hiervoor een oplossing te vinden. Voor de 

schouderstukken werd intussen beslist dat voor de nieuwe pakken een andere stof zal gebruikt worden 

waardoor de verkleuring niet meer kan optreden. De andere problemen zullen echter geen oplossing 

meer vinden voor het einde van dit jaar. Worstcasescenario zal een verbreking van het contract volgen 

en toewijzing aan de volgende firma gebeuren.  
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Oplossingen 

Omwille van bovenstaande redenen leeft er terughoudendheid om de bestelling van meer dan 400 

interventiepakken bij de firma Texport met het budget van ongeveer € 400.000 dat in 2016 hiervoor 

werd vrijgemaakt, nog dit jaar te plaatsen. 

Een mogelijke oplossing is om de resultaten van de onderhandelingen van de FOD Binnenlandse Zaken 

af te wachten. Een andere mogelijkheid is om in de loop van 2017 een overheidsopdracht te 

organiseren en op deze wijze alsnog het in 2016 toegestane budget hiervoor aan te wenden. De 

toewijzing van dit budget kan echter pas, na goedkeuring van zonecollege en zoneraad, bij de eerste 

budgetwijziging in 2017 worden toegepast.   

De bijzondere rekenplichtige, Jerry Kegels, gaat akkoord met het uitstellen van de bestelling van de 

interventiekledij naar 2017 en met het verschuiven van het in 2016 hiervoor voorziene budget naar 

2017. Begrotingstechnisch komt dit er op neer dat het in 2016 voorziene budget van 400.000 euro 

onbenut zal blijven, waardoor het begrotingsresultaat van 2016 met 400.000 euro stijgt. Wanneer dan 

het begrotingsresultaat van 2016 bij begrotingswijziging in de begroting van 2017 zal worden 

ingeschreven, kan opnieuw het bedrag van 400.000 euro bestemd worden voor de aankoop van PBM's. 
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3. Dienstkledij  
 

Algemene info: 

 Open offerteaanvraag – Europese aanbesteding 

 Raamcontract 4 jaar  

 Vest, broek, naam- en graadaanduiding 

 Goedkeuring jurist, preventieadviseur 

 Goedkeuring TC 

 

Technische voorwaarden:  

 Zie lastenboek  
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