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POLITIEZONE BERLAAR-NIJLEN 
 

POLITIERAAD 
 

21 maart 2019 
 

 

Aanwezig : Verbeeck Paul, voorzitter - Burgemeester Nijlen 

Horemans Walter, Burgemeester Berlaar 

 Van Asch Jan, Korpschef - Hoofdcommissaris 

Aras Dirk, Fierens Geert, Nuyens Rudy, Rijnders Nathan, Staes Guy, 

Wellens Thomas, Celis Bert, De bruyn Jef, Du Four Lien, Laurijssen Paul, 

Luyten Luc, Mariën André, Van Assche Dorien, Van Dessel Johan, Van 

Roey Julie, Verelst Leo, Verwimp Jonas, Politieraadsleden 

         Vanderoost Sam, Politiesecretaris 

 

 

Voorzitter Paul Verbeeck opent de vergadering om 20.03u. 

 

 

Openbare zitting 
 

 

1. Samenstelling politieraad  
 

Ingevolge artikel 12 van de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus stelt Voorzitter Paul Verbeeck vast dat het aantal 

werkende leden, tevens lid van de respectievelijke gemeenteraden van de politiezone Berlaar-

Nijlen, overeenstemt met hetgeen wettelijk is voorgeschreven, namelijk 17 en wordt hij 

evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die 

samen de meergemeentenzone vormen, op basis van hun respectievelijke bevolkingscijfers. 

 

Conform artikel 12, laatste lid WGP zijn de burgemeesters van de meergemeentenzone van 

rechtswege lid van de politieraad. Zij worden niet meegerekend in het voornoemde aantal 

politieraadsleden. 

 

Krachtens artikel 25 WGP zit de burgemeester-voorzitter van het politiecollege, zijnde de heer 

Paul Verbeeck, de vergaderingen van de politieraad voor. 

 

De politieraadsleden werden, conform artikel 18 WGP, gekozen in openbare vergadering van de 

gemeenteraden van Berlaar en Nijlen waarin de aanduiding van de politieraadsleden geschiedde. 

In Nijlen vond deze gemeenteraad plaats op 08 januari 2019 en in Berlaar op 23 januari 2019. 
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Deze verkiezing van de leden van de politieraad van de gemeente Nijlen werd door de Provincie 

Antwerpen – Federale Directie –Dienst Toezicht Lokale Politie geldig verklaard op 31 januari 

2019 (aangetekende zending ontvangen op 07 februari 2019).De verkiezing van de leden van de 

politieraad van de gemeente Berlaar werd geldig verklaard op 14 februari 2019 (aangetekende 

zending ontvangen op 25 februari 2019).  

 

Het mandaat van de politieraadsleden neemt een aanvang op 21 maart 2019 conform de 

bepalingen vervat in de wet van 01 december 2006 tot wijziging van de wet van 07 december 

1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. 

 

- Kennisname verkiezingsuitslag gemeenten 

 

De voorzitter geeft lezing van: 

 

- de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Berlaar op 23 januari 2019 

waaruit blijkt dat volgende personen, in alfabetische volgorde, werden verkozen als 

effectief lid van de politieraad: 

- Aras Dirk  

- Fierens Geert 

- Nuyens Rudy  

- Rijnders Nathan 

- Staes Guy 

- Wellens Thomas 

 

- de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Nijlen op 08 januari 2019 

waaruit blijkt dat volgende personen, in alfabetische volgorde, werden verkozen als 

effectief lid van de politieraad: 

 

- Celis Bert 

- De bruyn Jef 

- Du Four Lien 

- Laurijssen Paul 

- Luyten Luc 

- Mariën André 

- Van Assche Dorien 

- Van Dessel Johan 

- Van Roey Julie 

- Verelst Leo 

- Verwimp Jonas 
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 werkende leden 1e opvolger 2e opvolger 

Berlaar Aras Dirk   

Berlaar Fierens Geert   

Berlaar Nuyens Rudy Ceulemans Lies  

Berlaar Rijnders Nathan   

Berlaar Staes Guy   

Berlaar Wellens Thomas   

Nijlen Celis Bert De Groof Victor Herremans Els 

Nijlen De bruyn Jef Covens Tom Van Olmen Griet 

Nijlen Du Four Lien Heylen Ferdi Herremans Els 

Nijlen Luyten Luc Herremans Els Laurijssen Paul 

Nijlen Laurijssen Paul Luyten Luc Herremans Els 

Nijlen Mariën André Verbraecken Jan Govaerts Ymke 

Nijlen Van Assche Dorien Covens Tom Van Olmen Griet 

Nijlen Van Dessel Johan Verbraecken Jan Govaerts Ymke 

Nijlen Van Roey Julie Covens Tom Van Olmen Griet 

Nijlen Verelst Leo Verbist Manuela  

Nijlen Verwimp Jonas  Covens Tom Van Olmen Griet 

 

- Kennisname van ontslagen of onverenigbaarheden 

 

De voorzitter verzoekt deze verkozen-werkende leden van de politieraad te verklaren op 

eer dat zij voldoen aan de vereisten van verkiesbaarheid en zich niet bevinden in een geval 

van onverenigbaarheid, zoals bepaald in art. 14 en 15 WGP. 

 

 

2. Eedaflegging van de politieraadsleden  

 

Alvorens in functie te treden, worden alle politieraadsleden die overeenkomstig artikel 18 van de 

wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus, verkozen zijn om deel uit te maken van de politieraad, tot de eedaflegging 

opgeroepen door de voorzitter van het politiecollege. 

 

De voorzitter verzoekt alle verkozenen de eed voor hem af te leggen, waaraan zij, ieder 

afzonderlijk, voldoen in volgende termen: 

 

“ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet 

en aan de wetten van het Belgische volk” 

 

De akten van eedaflegging worden door de voorzitter en de verkozenen ondertekend en bij dit 

proces-verbaal gevoegd. 

 

Na de eedaflegging werden alle werkende leden aangesteld verklaard in hun functie. 
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3. Reglement van orde van de politieraad – goedkeuring  

 

Voorgeschiedenis 

Op 14 oktober 2018 vonden gemeenteraadsverkiezingen plaats. De burgemeesters van de 

gemeenten Berlaar en Nijlen zijn Walter Horemans en Paul Verbeeck. Zij vormen samen met 

korpschef Jan Van Asch en politiesecretaris Sam Vanderoost het politiecollege. Op 08 januari 2019 

werden in de gemeenteraad van Nijlen elf politieraadsleden verkozen. Op 23 januari 2019 werden 

in de gemeenteraad van Berlaar zes politieraadsleden verkozen. Op 21 maart 2019 vindt de 

installatievergadering van de politieraad plaats.  

Juridische grond 

Wet van 31 mei 2017 tot wijziging van de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een 

geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat de politieraad betreft 

Argumentatie 

Met het oog op een goede werking van de politieraad tijdens de nieuwe legislatuur dringt een nieuw 

reglement van orde zich op. Het omvat afspraken rond het aantal vergaderingen, de wijze van 

oproepen, enz. Het politiecollege stelt volgend reglement van orde voor:  

 

Bijeenroeping 

 

Art. 1. - De politieraad vergadert ten minste viermaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot 

zijn bevoegdheid behoren, het vereisen. 

 

De politieraad wordt bijeengeroepen door het politiecollege. 

 

Wanneer een derde van de leden van de politieraad het vraagt, is het politiecollege verplicht de 

politieraad bijeen te roepen op dag en uur, door deze leden bepaald. In hun schriftelijke aanvraag 

aan het politiecollege moeten deze leden de agenda vermelden, vergezeld van een verklarende nota, 

alsook de datum en het uur van de beoogde vergadering. Deze aanvraag moet ingediend worden, 

zodanig dat het politiecollege de oproepingstermijnen bepaald in art. 3 van dit reglement kan 

nakomen. 

 

Openbare of besloten vergadering 

 

Art. 2. - De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar. Met een twee derde meerderheid van 

de aanwezige leden kan de politieraad, in het belang van de openbare orde en op grond van ernstige 

bezwaren tegen de openbaarheid, beslissen dat de vergadering niet openbaar is. 

 

De politieraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat de politieraadsleden de eed afleggen. 

Tevens is de politieraad in ieder geval openbaar op het tijdstip dat het politiecollege toelichting 

verstrekt over het verslag dat het respectievelijk heeft gevoegd bij het ontwerp van begroting en de 

rekeningen en de eventueel omtrent deze verslagen gehouden besprekingen. 

 

De vergadering van de politieraad is niet openbaar als het om personen gaat. Zodra een dergelijk 

punt aan de orde is, beveelt de voorzitter terstond de behandeling in besloten vergadering. 
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Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering 

moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken. 

 

Termijn van oproeping 

 

Art. 3. - De oproeping geschiedt schriftelijk en aan huis, ten minste zeven werkdagen vóór de dag 

van de vergadering. De dag van de vergadering is niet inbegrepen in de periode van zeven 

werkdagen. In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden 

afgeweken. 

 

Mits uitdrukkelijke toestemming van het politieraadslid kunnen de agenda en de toelichtingen 

enkel via de elektronische post verstuurd worden. Het politieraadslid ondertekent daartoe een 

document waarbij de vermelding van het e-mailadres wordt gegeven.  

 

Bij verzending via e-mail wordt er vanuit gegaan dat de documenten door het raadslid ontvangen 

zijn. Het politieraadslid neemt zelf contact op met de secretaris wanneer hij/zij vaststelt niet tijdig 

documenten ontvangen te hebben. 

 

De oproepingsbrief vermeldt de agenda van de openbare en de besloten vergadering. De 

agendapunten dienen voldoende duidelijk omschreven te zijn. Bij elk punt van de agenda wordt 

een beknopte toelichting gegeven en/of wordt een ontwerp van beslissing toegevoegd. In 

spoedeisende gevallen kan het politiecollege op gemotiveerde wijze hiervan afwijken. 

 

De in het eerste lid bepaalde termijn wordt tot twee werkdagen teruggebracht voor de toepassing 

van art. 9, derde lid, van dit reglement. 

 

Elk voorstel dat niet op de agenda voorkomt of elk voorstel tot interpellatie over een onderwerp 

dat niet op de agenda voorkomt, moet uiterlijk vijf werkdagen vóór de vergadering overhandigd 

worden aan de voorzitter of aan degene die hem vervangt. Het moet vergezeld zijn van een 

verklarende nota of van elk document dat de politieraad kan voorlichten. Leden van het 

politiecollege kunnen deze mogelijkheid om de agenda aan te vullen niet gebruiken. De 

burgemeester-voorzitter of degene die hem vervangt, deelt de aanvullende agendapunten 

onmiddellijk mee aan de leden van de politieraad. 

 

Informatie voor politieraadsleden en publiek 

 

Art. 4. - Plaats, dag en uur en agenda van de politieraadsvergadering en de agenda worden openbaar 

bekendgemaakt door aanplakking aan de gemeentehuizen van de politiezone en het 

hoofdcommissariaat en door bekendmaking op de website van de politiezone en op de 

gemeentelijke websites. Voor deze aanplakking gelden dezelfde termijnen als die welke bepaald 

zijn voor de bijeenroeping van de politieraad. 

 

De agenda met toelichtende nota wordt tevens bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten. 

 

Elke belangstellende inwoner kan een jaarabonnement bekomen op de agenda van de 

politieraadsvergaderingen met toelichting. 
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Eenieder die de politieraadszitting bijwoont, krijgt bij het binnenkomen de agenda. 

 

Binnen een termijn van twintig dagen na de politieraadszitting wordt een lijst met een beknopte 

omschrijving van de beslissingen van de politieraad ter inzage gelegd van het publiek. Deze 

inzagemogelijkheid wordt door aanplakking bekendgemaakt. 

 

Aan de beslissingen van de politieraad zal verder de nodige bekendheid gegeven worden door ze 

beknopt, zo nodig met toelichting, te publiceren in de informatiebladen van de gemeenten die deel 

uitmaken van de politiezone. 

 

Art. 5. - § 1. - Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de 

feitelijke gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende 

de op de agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, op het secretariaat 

van het hoofdcommissariaat te Nijlen tijdens de kantooruren ter inzage gelegd van de 

politieraadsleden. Deze kunnen er vóór de vergadering kennis van nemen. 

 

§ 2. - Uiterlijk zeven werkdagen vóór de vergadering gedurende welke de politieraad moet 

beraadslagen over de begroting, over een begrotingswijziging of over de rekeningen, bezorgt het 

politiecollege aan elk politieraadslid een exemplaar van het ontwerp van begroting, van het ontwerp 

van begrotingswijziging of van de rekeningen. 

 

Het ontwerp wordt overgezonden zoals het zal onderworpen worden aan de beraadslagingen van 

de politieraad, in de voorgeschreven vorm en vergezeld van de bijlagen die vereist zijn voor zijn 

definitieve vaststelling, met uitzondering van de bewijsstukken, wat de rekeningen betreft. Het 

ontwerp van begroting en de rekeningen zijn vergezeld van een verslag. 

 

Het verslag bevat een synthese van het ontwerp van begroting of van de rekeningen. 

 

Bovendien geeft het verslag dat betrekking heeft op de begroting, het algemeen en financieel beleid 

van de politiezone aan en een overzicht van de toestand van het bestuur en van de politiezaken, 

alsook alle nuttige informatiegegevens, en geeft het verslag dat betrekking heeft op de rekeningen 

een overzicht van het beheer van de financiën van de politiezone gedurende het dienstjaar waarop 

die rekeningen betrekking hebben. 

 

Vooraleer de politieraad beraadslaagt, wordt een toelichting gegeven bij de inhoud van het verslag. 

 

§ 3. - Aan de politieraadsleden moet, op hun verzoek, door de korpschef of de door hem 

aangewezen personeelsleden, technische inlichtingen worden verstrekt over de in voorgaand lid 

bedoelde dossiers. Onder technische inlichtingen wordt verstaan: het verstrekken van inlichtingen 

ter verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van 

de procedure. 

 

Art. 6. - § 1. - Geen akte, geen stuk betreffende het bestuur mag aan het onderzoek van de 

politieraadsleden worden onttrokken. 
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§ 2. - Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de dagen en uren dat de 

diensten van het secretariaat van de politiezone geopend zijn: 

 

⎯ de begrotingen van vorige dienstjaren van de politiezone; 

⎯ de rekeningen van vorige dienstjaren van de politiezone; 

⎯ de jaarverslagen van vorige dienstjaren van politiezone; 

⎯ de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de politieraad; 

⎯ de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het politiecollege, wat de delen betreft 

die aan het inzagerecht onderworpen zijn 

 

§ 3. - Buiten de documenten en dossiers bedoeld in art. 5 en art. 6, § 2 hebben de politieraadsleden 

het recht alle andere documenten te raadplegen, die betrekking hebben op het bestuur van de 

politiezone. 

 

Het politiecollege zal de dagen en uren bepalen waarop de politieraadsleden deze andere 

documenten kunnen raadplegen. 

 

Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of 

akten betrekking hebben op het bestuur van de politiezone, delen de politieraadsleden aan het 

politiecollege schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen. 

 

Aan de politieraadsleden wordt binnen acht werkdagen meegedeeld wanneer de stukken kunnen 

worden ingezien. 

 

Het politieraadslid, dat de in deze paragraaf bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de 

week volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af 

te zien van inzage. 

 

§ 4. - De politieraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van de akten en stukken betreffende het 

bestuur van de politiezone. 

 

De politieraadsleden doen hun aanvraag tot het afleveren van een afschrift schriftelijk of per mail 

aan de politiesecretaris. 

 

De gemotiveerde beslissing van het politiecollege tot weigering van de aflevering van een afschrift 

moet binnen acht werkdagen na ontvangst aan het betrokken politieraadslid worden meegedeeld. 

 

§ 5. - De politieraadsleden hebben het recht de diensten van de politiezone te bezoeken. 

 

Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen 

de politieraadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee aan de politiesecretaris welke 

instelling zij willen bezoeken en op welke dag en uur. 

 

Tijdens het bezoek van een inrichting moeten de politieraadsleden passief optreden. 
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Art. 7. - De politieraadsleden hebben het recht aan het politiecollege mondelinge en schriftelijke 

vragen te stellen. 

 

Op schriftelijke vragen van politieraadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk 

geantwoord. 

 

Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de politieraadsleden 

mondelinge vragen stellen over politionele aangelegenheden, die niet op de agenda van de 

politieraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting 

geantwoord. 

 

Quorum 

 

Art. 8. - Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de politieraadsleden de 

aanwezigheidslijst. De namen van de leden, die deze lijst getekend hebben, worden in de notulen 

vermeld. 

 

Art. 9. - De politieraad kan geen beslissing nemen indien niet de meerderheid van de 

zittinghebbende leden aanwezig is. 

 

De politieraad kan echter, indien hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal 

leden is opgekomen, na een derde en laatste oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op 

geldige wijze beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die voor de derde maal op de agenda 

voorkomen. 

 

De tweede en derde oproeping moeten geschieden overeenkomstig de voorschriften van art. 25/1 

WGP. Er moet ook vermeld worden of de oproeping voor de tweede of voor de derde maal 

geschiedt. Bovendien moeten de bepalingen van de eerste twee leden van art. 27/2 WGP woordelijk 

in de oproeping worden overgenomen. 

 

Wijze van vergaderen 

 

Art. 10. - De voorzitter van het politiecollege, of het lid van het politiecollege met de hoogste rang, 

zit de politieraad voor. 

 

De vergadering wordt door de voorzitter geopend en gesloten. 

 

Bij het openen van de vergadering wordt melding gemaakt van de notulen van de vorige 

vergadering en de goedkeuring ervan gevraagd. 

 

Art. 11. - Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig 

zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. 

 

Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen 

beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan. 
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Art. 12. - De notulen van de vorige vergadering zijn na de verzending van de oproepingsbrief van 

de volgende vergadering op het secretariaat van het hoofdcommissariaat te Nijlen en het 

contactpunt te Berlaar ter beschikking van de politieraadsleden, die er kennis willen van nemen. 

De notulen van de vorige vergadering worden tevens per mail bezorgd aan de politieraadsleden. 

 

De notulen van de vorige vergadering worden zeven werkdagen vóór de dag van de vergadering 

ter inzage van de leden van de politieraad gelegd. 

 

In spoedeisende gevallen worden de notulen samen met de agenda ter inzage gelegd. 

 

Elk lid heeft het recht om tijdens de vergadering bezwaren tegen de redactie ervan in te brengen. 

Worden de bezwaren gegrond bevonden, dan is de secretaris gehouden, tijdens de vergadering of 

uiterlijk tijdens de eerstvolgende vergadering, een nieuwe redactie voor te leggen, die in 

overeenstemming is met de beslissing van de politieraad. 

 

Indien geen bezwaren worden ingebracht vóór het einde van de vergadering, zijn de notulen 

goedgekeurd. 

 

In het geval de politieraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de raad beslissen om 

opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering. 

 

De goedgekeurde notulen worden binnen de maand ondertekend door de burgemeester-voorzitter 

en de secretaris. 

 

Zo dikwijls de politieraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de 

vergadering opgemaakt en door de aanwezige leden ondertekend. 

 

Art. 13. - De voorzitter geeft kennis van de tot de politieraad gerichte verzoeken en doet alle 

mededelingen die de politieraad aanbelangen. 

 

De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in 

de daardoor bepaalde volgorde tenzij de politieraad er anders over beslist. 

 

Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in 

spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren. 

 

Tot spoedbehandeling kan niet worden besloten dan door minstens twee derden van de aanwezige 

leden. De namen van die leden worden in de notulen vermeld. 

 

Art. 14. - Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst 

te komen over het voorstel. 

 

De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige 

aanvraag, naar de rangorde van de politieraadsleden. 
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Indien de politieraad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de politieraad wanneer 

ze aan het woord komen. 

 

De voorzitter kan aan de korpschef vragen om toelichting te geven. 

 

Art. 15. - Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van 

beweerde feiten. 

 

In de hierna vermelde gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de 

hoofdvraag, waarvan de bespreking wordt geschorst: 

 

1° om te vragen dat men niet zal besluiten; 

2° om de verdaging te vragen; 

3° om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou 

behandeld worden; 

4° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden; 

5° om naar het reglement te verwijzen. 

 

Art. 16. - De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen voor de 

amendementen ter stemming gelegd. 

 

Art. 17. - Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing 

naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde. 

 

Als een lid van de politieraad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan 

alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste 

verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter 

ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord 

te blijven, wordt geacht de orde te verstoren. 

 

Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en 

die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter. 

Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de 

orde te verstoren. 

 

Art. 18. - De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de vergadering van de 

politieraad. Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen. 

Elk politieraadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk 

lid dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de 

terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt. 

 

Art. 19. - De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, terstond uit de aan het publiek 

voorbehouden plaats ieder persoon doen verwijderen, die openlijk tekens van goedkeuring of van 

afkeuring geeft of op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt. 
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Hij kan bovendien proces-verbaal opmaken tegen de overtreder met het oog op zijn verwijzing naar 

de politierechtbank, onverminderd andere vervolgingen, indien het feit daartoe grond oplevert. 

 

Art. 20. - Geen enkel politieraadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde 

onderwerp, tenzij de voorzitter er anders over beslist. 

 

Art. 21. - Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking 

in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortduring van het rumoer, de 

vergadering zal schorsen of sluiten. 

 

Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de politieraad 

moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten. 

 

Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen. 

 

Art. 22. - Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het 

agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking, onverminderd de 

bepalingen opgenomen in de art. 17 en 20. 

 

Art. 23. - § 1. - Vóór elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking 

waarover de vergadering zich moet uitspreken. 

 

§ 2. - De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 

genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Ingeval de stemmen staken, is het 

voorstel verworpen. 

 

§ 3. – Elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, heeft één stem. 

 

§ 4. - In afwijking van § 3 beschikt, bij de stemmingen over de vaststelling van de begroting, de 

begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, elke groep vertegenwoordigers van één gemeente uit 

de politiezone over evenveel stemmen als waarover de burgemeester van de gemeente die hij 

vertegenwoordigt, beschikt in het politiecollege. Deze stemmen worden onder de leden van die 

groep gelijk verdeeld. 

 

Concreet betekent dit dat burgemeester van Nijlen Paul Verbeeck beschikt over 66 stemmen en 

burgemeester van Berlaar Walter Horemans over 34 stemmen. Wanneer we dit doorrekenen naar 

het aantal stemmen per politieraadslid, betekent dit dat elk politieraadslid van Berlaar beschikt over 

4,9 stemmen en elke politieraadslid van Nijlen over 5,5 stemmen.  

 

De politieraad stemt over de begroting in haar geheel en over de jaarrekeningen in hun geheel. 

 

Elk lid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer artikelen of reeksen van 

artikelen die hij aanwijst, indien het om de begroting gaat of over een of meer artikelen of posten 

die hij aanwijst, indien het om de jaarrekeningen gaat. 
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In dat geval mag over het geheel enkel gestemd worden na de stemming over het artikel of de 

artikelen, reeksen van artikelen of posten die aldus zijn aangewezen. De stemming over het geheel 

heeft dan betrekking op de artikelen of posten waarover geen enkel lid afzonderlijk wenst te 

stemmen, en op de artikelen die reeds bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen. 

 

Wijze van stemmen 

 

Art. 24. - § 1. - De leden van de politieraad stemmen in het openbaar, behalve in de gevallen 

bedoeld in § 4. 

 

§ 2. - Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen: 

 

1. de stemming bij handopsteking  

2. de mondelinge stemming; 

3. de geheime stemming. 

 

§ 3. - De politieraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de aanwezige 

leden de mondelinge stemming vraagt. 

 

§ 4. - Alleen de voordrachten van kandidaten, benoemingen en terbeschikkingstellingen geschieden 

bij geheime stemming en eveneens bij volstrekte meerderheid van stemmen. 

 

Art. 25. - De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp 

van de stemming heeft omschreven zoals bepaald in art. 23 vraagt hij achtereenvolgens welke 

politieraadsleden ja stemmen, neen stemmen of zich onthouden. 

 

Elk politieraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken. 

 

Art. 26. - De mondelinge stemming geschiedt door elk politieraadslid ja, neen of onthouding te 

laten uitspreken. 

 

Bij de aanvang van elke vergadering loot de voorzitter de naam uit van het lid dat eerst zal stemmen. 

 

Vervolgens stemmen de leden wier namen op de ranglijst volgen, daarna deze wier namen 

voorafgaan. 

 

Indien het aangeduide lid op het ogenblik der uitloting afwezig is, wordt de stemming begonnen 

met het eerstvolgende lid op de ranglijst, dat aanwezig is. 

 

De voorzitter stemt het laatst. 

 

Art. 27. - Een afzonderlijke en geheime stemming wordt gehouden voor elke voordracht van 

kandidaten, benoeming en terbeschikkingstelling. 

 

De politieraadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven 

van een blanco stembriefje. 
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Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de twee 

jongste politieraadsleden. 

 

Ieder politieraadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan. 

 

Art. 28. - Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt 

dit aantal niet overeen met het aantal politieraadsleden, dat aan de stemming heeft deelgenomen, 

dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk politieraadslid uitgenodigd opnieuw te 

stemmen. 

 

Art. 29. - Indien bij de benoeming of bij de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet 

is verkregen bij de eerste stemming, heeft herstemming plaats over de twee kandidaten die de 

meeste stemmen hebben behaald. 

 

Indien hierbij twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben behaald, komt (komen) 

tussen hen de oudste(n) in aanmerking voor herstemming. 

 

Notulen 

 

Art. 30. - De notulen vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook 

het gevolg dat gegeven werd aan die punten waaromtrent de politieraad geen beslissing genomen 

heeft. 

 

Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Als er een mondelinge stemming 

plaats had, vermelden de notulen voor elk politieraadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft 

gestemd of zich onthield. Een politieraadslid kan vragen om in de notulen de rechtvaardiging van 

zijn stemgedrag op te nemen. 

 

Presentiegeld 

 

Art. 31. - Aan de politieraadsleden, met uitzondering van de burgemeesters en schepenen, wordt 

presentiegeld verleend voor elke vergadering van de politieraad waarop zij aanwezig zijn. 

 

Verenigbaarheid 

 

Art. 32. - Het is elk politieraadslid en de leden van het politiecollege verboden: 

 

1° aanwezig of vertegenwoordigd te zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij 

een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als gelastigde, voor of na zijn verkiezing, 

of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks 

belang hebben. Inzake voordrachten van kandidaten, benoemingen en tuchtvervolgingen geldt dit 

verbod slechts ten aanzien van bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad; 

2° rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan enige dienst, heffing van rechten, levering of 

aanbesteding ten behoeve van de politiezone; 
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3° als advocaat, notaris of zaakwaarnemer werkzaam te zijn in rechtsgedingen, tegen de politiezone 

ingesteld. Het is hem verboden in dezelfde hoedanigheid ten behoeve van de politiezone te pleiten, 

raad te geven of op te treden in enige betwiste zaak; 

4° op te treden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken. 

 

De bovenstaande bepalingen zijn mede van toepassing op de secretaris. 

 

Einde van het mandaat 

 

Het verlies van de hoedanigheid van gemeenteraadslid leidt van rechtswege tot het beëindigen van 

het mandaat van lid van de politieraad. 

 

Het ontslag van een verkozen lid van de politieraad wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter 

van de politieraad uiterlijk 7 werkdagen voor de volgende zitting van de politieraad.  

 

Het lid dat ontslag neemt, blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is beëdigd. 

 

Besluit 

De politieraad keurt het voorgelegde reglement van orde unaniem goed. 

 

 

4. Vaststelling van de rangorde van de politieraadsleden – kennisname  

Overwegende dat artikel 15 van de WGP inhoudt dat tussen de effectief verkozen personen de 
orde van voorrang geregeld wordt overeenkomstig de in artikel 17 van de WGP bepaalde orde; 

 
Overwegende dat artikel 17 van de WGP de voorrang regelt als volgt: 

 
- De kandidaat die, op de dag van de verkiezing, een mandaat in de politieraad uitoefent. 

Indien één of meerdere kandidaten in dit geval verkeren wordt de voorrang verleend aan 
degene die zonder onderbreking zijn mandaat het langst heeft uitgeoefend 

- Aan de kandidaat die, voorheen, een mandaat in de politieraad heeft uitgeoefend. Indien 
één of meerdere kandidaten in dit geval verkeren wordt voorrang verleend aan degene die 
zonder onderbreking zijn mandaat het langst heeft uitgeoefend, en bij gelijke duur, aan 
degene die het laatst heeft beëindigd 

- Aan de jongste kandidaat in jaren. 
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Overwegende dat vervolgens de ranglijst kan worden opgesteld als volgt: 

 

Rangorde Leden Gemeenteraadslid te 

1 Laurijssen Paul Nijlen 

2 Nuyens Rudy Berlaar 

3 Celis Bert Nijlen 

4 Van Dessel Johan Nijlen 

5 Du Four Lien Nijlen 

6 Mariën André Nijlen 

7 Luyten Luc Nijlen 

8 Fierens Geert Berlaar 

9 Aras Dirk Berlaar 

10 Verelst Leo Nijlen 

11 Staes Guy Berlaar 

12 Verwimp Jonas Nijlen 

13 Van Roey Julie Nijlen 

14 Van Assche Dorien Nijlen 

15 Rijnders Nathan Berlaar 

16 Wellens Thomas Berlaar 

17 De Bruyn Jef Nijlen  

 

Afschrift van dit proces-verbaal wordt ter kennisgeving doorgestuurd aan de bevoegde overheid. 

 

 

5. Bepaling en berekening van de presentiegelden voor de politieraadsleden - goedkeuring 

Het politiecollege stelt voor om het presentiegeld vast te stellen op 160,00 euro (niet gekoppeld 

aan de index) en de berekening van de presentiegelden over te laten aan het sociaal secretariaat 

GPI te Brussel, rekening houdend met het volgende: 

 

Voorgeschiedenis 

- In de dienstnota van de Federale Politie - Sociaal Secretariaat GPI van 30 november 2018 

wordt aan de politiezones gevraagd om al dan niet een overeenkomst te sluiten inzake 

berekening van de presentiegelden. 

- In het politiecollege van 04 maart 2019 wordt voorgesteld aan de politieraad om het 

presentiegeld vast te stellen op 160,00 euro (niet gekoppeld aan de index) en de berekening 

van de presentiegelden over te laten aan het Sociaal Secretariaat GPI te Brussel. 

Feiten en context 

- De politieraad van een meergemeentenzone kan voor de berekening van de presentiegelden 

een beroep doen op het SSGPI.  

- De politieraad van een meergemeentenzone die afziet van de medewerking van het SSGPI en 

die ervoor opteert de berekeningen zelf uit te voeren, deze te laten uitvoeren door de 

respectieve gemeentebesturen van de zone of deze opdracht te gunnen aan een ander sociaal 

secretariaat, dient bij deze keuze rekening te houden met de richtlijnen van de fiscale 

administratie met betrekking tot de aangifteverplichting.  

- De politieraad van een meergemeentenzone die een beroep wenst te doen op het SSGPI dient 



 dd. 21 maart 2019 Politieraad  blz. : 16 
 

Contactpersoon Politieraad:  Sam Vanderoost, politiesecretaris 
te bereiken Statiestraat 11 te 2560 Berlaar 

tel.  : 03/4661616 mail: beleidssecretaris@berlaar-nijlen.be 

een overeenkomst te ondertekenen. Deze overeenkomst herneemt de wederzijdse rechten en 

plichten van de beide partijen: 1) De politieraad verzoekt uitdrukkelijk dat het SSGPI zal 

instaan voor de berekening van de presentiegelden van alle verkozen politieraadsleden. 2) De 

zone kan geen prioriteit opeisen ten opzichte van de uitvoering van de wettelijke opdrachten 

van het SSGPI met betrekking tot de personeelsleden van de zone. 3) De zone verbindt zich 

ertoe de minimaal vereiste gegevens voor de verwerking van deze berekeningen en het doen 

van de fiscale aangifte aan het SSGPI over te maken. Het niet respecteren van deze 

verplichting geeft het SSGPI het recht om, mits het respecteren van een opzeggingstermijn 

van twee maanden, een einde te maken aan de overeenkomst. 4) Deze overeenkomst wordt 

beëindigd bij de installatie van een nieuwe politieraad in de zone.  

Juridische grond 

- Artikel 11, 12, 12bis en 19 van de Nieuwe Gemeentewet 

- Artikel 61 van de Provinciewet 

- Artikel 22 van bijlage III van de wetboek van inkomstenbelastingen 1992 

- Artikel 12 en 22 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (gepubliceerd BS 05/01/1999) 

- Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 30 november 2018 met referte SSGPI-

RIO/2018/1147 betreffende de berekening van de presentiegelden door het SSGPI 

Argumentatie 

Het is aangewezen om de presentiegelden van de politieraadsleden te laten berekenen door het 

Sociaal Secretariaat GPI daar zij hiermee reeds vertrouwd zijn sinds 01 januari 2002. Tot op 

heden zijn er dan ook geen problemen met de betalingen van de presentiegelden. 

Besluit 

Art. 1 – De politieraad beslist unaniem om het presentiegeld vast te stellen op 160,00 euro (niet 

gekoppeld aan de index) en de berekening van de presentiegelden over te laten aan het sociaal 

secretariaat GPI. 

Art. 2 – Dit besluit kent rechtsingang vanaf 21 maart 2019. 

 

 

6. Verslag vorige vergadering – goedkeuring  

 

De politieraad keurt het verslag van de vergadering van 05 december 2018 unaniem goed. 
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7. Toetreding aankoopcentrale TMVS / CREAT  - goedkeuring  

 

Feiten en context 

Instellingen die onderhevig zijn aan de wetgeving op overheidsopdrachten worden geconfronteerd 

met complexe technische administratieve vraagstukken en er worden steeds meer en meer eisen 

gesteld op vlak van vakspecifieke kennis. 

Argumentatie 

Samenwerking op het vlak van overheidsopdrachten en/of aanbieden van facilitaire diensten kan 

positieve schaal- en volume effecten genereren.  

TMVS is een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging opgericht in 2017. TMVS biedt hun 

aanbod en dienstverlening aan deelnemers van TMVS. De service wordt als een geïntegreerd 

concept aangeboden met CREAT als werk- en merknaam. 

Meer dan 330 gemeenten, steden en andere organisaties maken gebruik van de dienstverlening van 

het servicecentrum CREAT dat een brede waaier van kwaliteitsvolle producten en diensten 

aanbiedt tegen interessante prijzen en met een uitstekende service. 

Juridische grond 

- Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 

- Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen. 

- Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 

concessies, en latere wijzigingen. 

- Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex 

over het welzijn op het werk. 

- Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van 

illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. 

Financiële gevolgen 

Toetreding tot TMVS concretiseert zich middels kapitaalsinbreng, waartegenover aandelen staan. 

Voor publieke actoren die niet als gemeente of stad te kwalificeren zijn, geldt de vaste inbreng van 

5.000 euro waarvan 1/4 of 1.250 euro dient volstort te worden. Er wordt eveneens een minimale 

afname per kalenderjaar ingevoerd van 2.500 euro excl. btw verspreid over alle mogelijke 

raamovereenkomsten vanaf het jaar na toetreding. 

Besluit 

Art. 1: De politieraad beslist unaniem om toe te treden tot TMVS/CREAT. 

Art. 2: De politieraad beslist unaniem om politieraadslid Bert Celis aan te duiden als 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering.  
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8. Huur koffiemachines - goedkeuring 

 

Voorgeschiedenis 

In het politiecollege van 4 maart 2019 werd voorgesteld aan de politieraad om, in navolging van 

de gemeente, over te gaan tot het huren van 5 koffiemachines, type Virtu II Bean 2 Cup, volgens 

de raamovereenkomst van aankoopcentrale TMVS/CREAT. 

Argumentatie  

Koffie wordt momenteel manueel gezet door het (onderhouds)personeel. De huur van 

koffiemachines zorgt voor tijdswinst, voor een continu en gevarieerd aanbod aan koffie en warme 

dranken alsook voor een efficiënt koffiegebruik waarbij er geen verspilling optreedt. Net zoals bij 

de gemeente Nijlen wordt er daarom geopteerd voor de Virtu II Bean 2 Cup, aangeboden in de 

raamovereenkomst van TMVS/CREAT. 

Raadslid Thomas Wellens vraagt of er geen alternatieven zijn die goedkoper zijn. Korpschef Jan 

Van Asch antwoordt dat dit de goedkoopste optie is die we gevonden hebben. Hij wijst er tevens 

op dat het poetspersoneel dan niet meer moet ingezet worden, wat uiteraard een besparing op de 

loonkost oplevert.  

Raadslid Leo Verelst merkt op dat er vijf toestellen worden gevraagd. Hij vraagt op welke locaties 

deze toestellen zouden komen en hoeveel mensen er dagelijks aanwezig zijn. Korpschef Jan Van 

Asch antwoordt dat er één toestel in Berlaar zal komen. In het commissariaat van Nijlen zal er één 

toestel in de keuken (op de tweede verdieping) komen, twee toestellen op de eerste verdieping 

(waar de meeste burelen zich bevinden) en één aan het onthaal (op het gelijkvloers). Korpschef Jan 

Van Asch stelt dat er dagelijks zo’n dertig mensen aanwezig zijn in het commissariaat van Nijlen. 

Raadslid Leo Verelst vraagt zich af of een toestel minder niet meer aangewezen zou zijn. 

Voorzitter Paul Verbeeck merkt op dat er een variant zal gevraagd worden met een toestel minder. 

De prijs hiervan wordt hieronder weergegeven bij “Financiële gevolgen”. Voorzitter Paul Verbeeck 

stelt dat er gestemd zal worden voor de variant met drie toestellen in Nijlen en één in Berlaar.  

Juridische grond 

- Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 

- Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen. 

- Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 

concessies, en latere wijzigingen. 

- Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex 

over het welzijn op het werk. 

- Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van 

illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. 

Financiële gevolgen 

De forfaitaire maandelijkse huurprijs van 4 koffiemachines, incl. service niveau 3, bedraagt 851,84 

€ (incl. BTW). Service niveau 3 omvat alle onderhoud, herstellingen alsook het bijvullen van de 

koffiemachines. Dit komt neer op een totaal over 4 jaar van € 40.888,32 (incl. BTW). Voor de 

betaling van de huurprijs zijn voldoende kredieten voorzien in de politiebegroting 2019. 
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Besluit 

De politieraad besluit unaniem om over te gaan tot de huur van 4 koffiemachines van het type Virtu 

II Bean 2 Cup met een vaste huurkost over 4 jaar van € 40.888,32 (incl. BTW) zoals vermeld onder 

“Financiële gevolgen” voor een periode van 4 jaar. 

 

 

9. Machtiging politiecollege tot aanwerving en benoeming in het kader van de 

aspirantenmobiliteit – goedkeuring  

 

Voorgeschiedenis 

In de politieraad van 3 juli 2017 werd beslist om over te gaan tot aanwerving in het kader van de 

mobiliteitscyclus voorbehouden aan de aspiranten-inspecteur (aspirantenmobiliteit) wanneer 

vacatures via de gewone mobiliteitsrondes niet ingevuld raken.  

Juridische grond 

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst (gepubliceerd BS 

05/01/1999). 

Argumentatie  

Artikel 56 van de Wet op de Geïntegreerde Politie, gewijzigd door de Wet houdende diverse 

bepalingen Binnenlandse Zaken van 21 december 2013, biedt de mogelijkheid aan de politieraad 

om, per lopende legislatuur, de bevoegdheid voor de benoeming of aanwerving van de leden van 

het personeel in de politiezone te delegeren naar het politiecollege.  

De selectieprocedure via het systeem van de aspirantenmobiliteit vereist een snelle aanpak.  

Een delegatie heeft tot gevolg dat er sneller na de selectie tot effectieve benoeming of aanwerving 

kan overgegaan worden, hetgeen inhoudt dat eventuele kandidaten sneller aangeworven of 

benoemd kunnen worden in de eigen zone.  

Vanuit het oogpunt van personeelsbeleid zou het opportuun zijn om deze bevoegdheid te delegeren 

naar het politiecollege.  

Tijdens de vorige legislatuur werd hiertoe machtiging gegeven op 26 oktober 2017.  

Besluit 

De politieraad beslist unaniem om een machtiging te geven aan het politiecollege voor de 

aanwervingen en benoemingen in het kader van de mobiliteitscyclussen voorbehouden aan de 

aspiranten-inspecteur. 

 

 

10. Vacantverklaring niveau C – goedkeuring  

 

Voorgeschiedenis 

- In de politieraad van 03 juli 2017 werd één betrekking van assistent (niveau C) vacant 

verklaard. 

- De betrekking van assistent (niveau C) werd gepubliceerd in de oproeping tot mobiliteit 

2017-03. Er dienden zich geen kandidaten aan.  

- De betrekking van assistent (niveau C) werd extern gepubliceerd via JobPol.  

- 37 kandidaten namen deel aan een schriftelijk examen op 7 en 24 februari 2018. 

- De tien beste kandidaten werden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie op 

19 maart 2018.  
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- In de politieraad van 25 april 2018 werd overgegaan tot benoeming van een assistent (niveau 

C) met ingang van 01 mei 2018. Er werd een wervingsreserve aangelegd voor een periode 

van twee jaar.  

- Betrokkene heeft ontslag genomen met ingang van 01 februari 2019. 

Juridische grond 

- Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op twee niveaus (BS 05/01/1999). 

- Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 

de politiediensten (BS 31/03/2001). 

- Permanente nota DGS/DSP/C-2011/22746 betreffende mobiliteit en aanwerving van het 

personeel van de geïntegreerde politie – procedures en statutaire gevolgen 

Argumentatie 

Aangezien er een wervingsreserve werd aangelegd, is de politiezone verplicht hieruit te putten.  

Besluit 

De politieraad beslist unaniem om de functie van assistent (niveau C) opnieuw vacant te 

verklaren en hierbij beroep te doen op de wervingsreserve.  

 

 

11. Aanduiding volmachtdrager algemene vergadering IOK – goedkeuring  

 

Juridische grond 

- Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB) 

- De statuten van IOK 

- Artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB) dat de samenstelling en 

samenroeping van de algemene vergadering reglementeert 

Argumentatie 

Conform de decretale en statutaire bepalingen heeft elke vennoot bij IOK recht op één 

volmachtdrager op de algemene vergadering. 

Besluit 

De politieraad beslist unaniem om de heer Luc Luyten te mandateren als volmachtdrager in de 

algemene vergadering van IOK gedurende de huidige legislatuur. 

 

 

12. Mandaat algemene vergadering IOK – goedkeuring  

 

Inleidende bepalingen 

 

Artikel 445 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat alle mandatarissen binnen de 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ontslagnemend zijn bij verlies van hun openbaar 

mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden.  

 

In dat geval moet binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, 

een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad 

van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen reeds in hun 

nieuwe samenstelling hebben vergaderd. 

 



 dd. 21 maart 2019 Politieraad  blz. : 21 
 

Contactpersoon Politieraad:  Sam Vanderoost, politiesecretaris 
te bereiken Statiestraat 11 te 2560 Berlaar 

tel.  : 03/4661616 mail: beleidssecretaris@berlaar-nijlen.be 

De raden van bestuur van IOK en IOK Afvalbeheer hebben in zitting van 15 januari 2019 beslist 

om de algemene vergaderingen van IOK en IOK Afvalbeheer waarbij de raden van bestuur zullen 

worden benoemd achtereenvolgens te organiseren op dinsdagavond 19 maart 2019. 

 

De informatie en de opgevraagde besluitvorming in verband met de organisatie van deze algemene 

vergadering werd overgemaakt aan de deelnemers via het schrijven van 28 januari 2019. 

 

De agenda van deze buitengewone algemene vergadering is beperkt tot de samenstelling van de 

raad van bestuur: 

1. Samenstelling van de raad van bestuur 

a. Benoeming van de raad van bestuur 

b. Akteneming van de voordracht van de bestuurders met raadgevende stem. 

2. Varia 

 

Samenstelling raad van bestuur IOK 

 

In de statutenwijziging die werd goedgekeurd door de algemene vergadering van december 2018 

wordt de voordrachtregeling en de wijze van benoeming van de raden van bestuur als volgt 

beschreven: 

 

“De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden door de algemene 

vergadering worden benoemd op voordracht van de deelnemers, conform de bepalingen van artikel 

434 en 435 van het DLB. 

Het aantal leden van de raad van bestuur vanaf de eerste algehele vervanging van de raad van 

bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen bedraagt 15 leden. 

Een vergadering van de burgemeesters die door de deelnemende gemeenten worden voorgedragen 

na de gemeenteraadsverkiezingen, werkt een consultatie- en formatieopdracht uit waarbij 

formateurs de opdracht krijgen om in overleg met de deelnemers, tot een lijst van 15 kandidaat-

bestuurders te komen aan de hand van volgende bindende criteria: 

1. Maximaal 2/3 van de leden is van het zelfde geslacht 

2. Minstens 9 leden van de 15 worden gekozen volgens de volgende opdeling van gemeenten 

gebaseerd op het aantal aandelen waarover de gemeente beschikt 

 

Aandelen Gemeente 
Minimum aantal zetels in de raad van 

bestuur 

< 15000 Baarle-Hertog 

3 

  Dessel 

  Grobbendonk 

  Herenthout 

  Hulshout 

  Meerhout 

  Merksplas 

  Olen  
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  Retie 

  Rijkevorsel 

  Vorselaar 

  Vosselaar 

15000 – 

30000 
Arendonk 

3 

  Balen 

  Beerse 

  Herselt 

  Hoogstraten 

  Kasterlee 

  Laakdal 

  Lille 

  Nijlen 

  Oud-Turnhout 

  Ravels 

  Westerlo 

> 30000  Geel 

3 

  Heist-op-den-Berg 

  Herentals 

  Mol 

  Turnhout 

 

Daarnaast wordt in de samenstelling van de raad van bestuur gestreefd naar een ruime regionale 

spreiding en voldoende politieke pluriformiteit. 

De lijst van bestuurders wordt voorgesteld aan de bevoegde organen van de deelnemers, die dan 

tot de besluitvorming over de samenstelling van en vertegenwoordiging in de raad van bestuur 

volgens bovenstaande criteria overgaan. 

Er dient bij de voordracht en benoeming rekening te worden gehouden met de onverenigbaarheden 

zoals voorzien in artikel 436 van het DLB. 

De benoeming van bestuurders gebeurt bij geheime stemming. 

De bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar tot aan de algehele hernieuwing van 

de raad van bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen.  

Het mandaat kan te allen tijde gemotiveerd worden ingetrokken door de algemene vergadering. 

Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur.” 

In uitvoering van deze statutaire opdracht kwam de vergadering van voorgedragen burgemeesters 

op voorstel van het formatieorgaan op 26 januari 2019 tot volgende voorstel van samenstelling van 

de raden van bestuur. De vergadering van burgemeesters kwam tot de formatie van een identieke 

samenstelling van de raad van bestuur van IOK en de raad van bestuur van IOK Afvalbeheer: 
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Adriaensen Karolien (Retie) 

Adriaensens Stijn (Turnhout) 

Celis Bert (Nijlen) 

Hannes Fons (Meerhout) 

Julliams Bart (Geel) 

Keymeulen Peter (Herselt) 

Lenaerts Karel (Merksplas) 

Leysen Johan (Balen) 

Peeters Marleen (Lille) 

Raeymaekers Stijn (Herenthout) 

Van Goubergen Inge (Vosselaar) 

Van Hirtum Guy (Westerlo) 

Van Olmen Mien (Herentals) 

Verhaert Marianne (Grobbendonk) 

Vleugels Luc (Heist-op-den-Berg) 

 

Aan de deelnemers werd in het schrijven van 28 januari 2019 gevraagd de 15 kandidaat-bestuurders 

op de lijst voor te dragen in functie van de mandaatbepaling van de volmachtdrager op de algemene 

vergadering van 19 maart 2019 waarop de raad van bestuur wordt geïnstalleerd. 

 

Bestuurders met raadgevende stem IOK 

Overeenkomstig de statuten van IOK heeft elke gemeente het recht een gemeenteraadslid uit de 

oppositie aan te duiden. 

  

Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste twee bedraagt, neemt de 

algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus aangeduide leden 

met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij. 

 

Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt meer dan twee bedraagt, neemt de 

algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de 

aangeduide leden in afdalende rangorde waarbij in eerste instantie de leden aan bod komen die met 

eenparigheid van stemmen door hun gemeenteraad aangeduid werden. In ondergeschikte orde 

gelden volgende criteria: 

− De ononderbroken dienstanciënniteit in de betrokken gemeenteraad waarbij voorrang wordt 

gegeven aan de aangeduide leden met de hoogste anciënniteit. 

− De leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan in eerste instantie de oudste aangeduide 

leden in de jaren die de leeftijd van zestig jaar niet bereikt hebben, in tweede instantie aan 

de jongst aangeduide leden die de leeftijd van zestig jaar hebben bereikt.  

 

De eerste twee volgens deze rangorde aangeduide leden met raadgevende stem wonen vanaf dat 

ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij. 
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Aanduiding vertegenwoordiger in de raad van bestuur 

De toepassing van de in-house-exceptie vormt al enkele jaren de basis van de werking van 

dienstverlenende vereniging IOK. 

 

Deze exceptie is opgenomen in de Wet overheidsopdrachten en maakt het mogelijk dat de 

deelnemers aan IOK opdrachten geven aan hun in-houserechtspersoon IOK zonder dat de formele 

aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd.  

 

Ondertussen werd ook de kwalificatie van IOK ook als kostendelende vereniging bevestigd met 

btw-vrijstelling op de kostenbijdragen van de deelnemers ingevolge de btw-ruling van 3 oktober 

2017.  

 

De argumentatie die aan de basis lag van de rulingsaanvraag is grotendeels vergelijkbaar met de 

toepassingsvoorwaarden van de in-house-exceptie, zodat het ook in het kader van de BTW-

vrijstelling aangewezen is om de gezamenlijke controlevereiste in te vullen. Een toename van de 

kostenbijdrage met 21% moet alleszins vermeden worden. 

 

De in-house-exceptie is onder meer gebaseerd op het principe van gezamenlijke controle zoals 

beschreven in de Wet Overheidsopdrachten en de Europese Richtlijn Public Procurement: 

 

De aanbestedende overheden oefenen gezamenlijk toezicht uit op een rechtspersoon indien aan elk 

van de volgende voorwaarden is voldaan: 

 1° de besluitvormingsorganen van de gecontroleerde rechtspersoon zijn samengesteld uit 

vertegenwoordigers van alle deelnemende aanbestedende overheden. Individuele 

vertegenwoordigers kunnen verscheidene of alle deelnemende aanbestedende overheden 

vertegenwoordigen; (eigen onderlijning) 

 2° deze aanbestedende overheden zijn in staat gezamenlijk beslissende invloed uit te oefenen op 

de strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen van de gecontroleerde rechtspersoon; en 

 3° de gecontroleerde rechtspersoon mag geen belangen nastreven die in strijd zijn met de belangen 

van de controlerende aanbestedende overheden  

 

De gezamenlijke controle houdt dus concreet in dat de besluitvormingsorganen van IOK moeten 

worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers, waarbij individuele 

vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen. 

 

In een eerstvolgende statutenwijziging die wordt voorgelegd aan de deelnemers in functie van de 

algemene vergadering van juni 2019 zal in dit verband ook een verslagplicht en ontslagregeling 

worden beschreven zodat de vereiste gezamenlijke controle geen juridische fictie is en zodat er 

sprake is van een gezamenlijke controle waarbij de deelnemers effectief zijn vertegenwoordigd 

door individuele vertegenwoordigers. 

 

Daarnaast is er, in tegenstelling tot het vroegere Decreet Intergemeentelijke Samenwerking, in het 

DLB niet langer bepaald is dat niemand door meer dan één deelnemer kan worden voorgedragen 

of benoemd. Deze bepaling was niet langer compatibel met de beperking van het aantal mandaten 

in de raad van bestuur van intercommunales met meer dan 15 leden, zodat meervoudige voordracht 

decretaal mogelijk wordt gemaakt. 



 dd. 21 maart 2019 Politieraad  blz. : 25 
 

Contactpersoon Politieraad:  Sam Vanderoost, politiesecretaris 
te bereiken Statiestraat 11 te 2560 Berlaar 

tel.  : 03/4661616 mail: beleidssecretaris@berlaar-nijlen.be 

 

De invulling van het principe van de gezamenlijke controle houdt vanuit juridisch oogpunt dan ook 

in dat elke deelnemer een individuele vertegenwoordiger dient aan te duiden binnen de raad van 

bestuur.  

 

Voor de raden die een vertegenwoordiger hebben vanuit de eigen raad is het vanzelfsprekend dat 

deze bestuurder deze deelnemer(s) vertegenwoordigt.  

 

Aan de andere deelnemers werd in het schrijven van 28 januari 2019 gevraagd om een individuele 

vertegenwoordiger aan te duiden binnen de lijst van 15 kandidaat-bestuurders als individuele 

vertegenwoordiger binnen de raad van bestuur. 

 

Opvragen besluiten en mandaten in de schoot van IOK 

In het schrijven vanwege IOK van 28 januari 2019 werden volgende besluiten en mandaten 

opgevraagd. 

 

o De gezamenlijke voordracht te bevestigen van de 15 kandidaat-bestuurders zodat de 

algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van de raad van bestuur. 

o De individuele vertegenwoordiger van de deelnemer aan te duiden binnen de lijst van 

15 kandidaat-bestuurders. 

 

Besluit 

 

Artikel 1 

De politieraad bevestigt unaniem de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders 

zodat de algemene vergadering kan overgaan tot benoeming van de raad van bestuur 

Artikel 2  

De politieraad beslist unaniem om in de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele 

vertegenwoordiger aan te duiden:  Bert Celis. 

Artikel 3 

Bovenstaande besluitvorming van de zoneraad bepaalt het mandaat van de volmachtdrager op deze 

algemene vergadering van 19 maart 2019. 
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13. Aanstelling beheerder Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en 

Bescherming op het werk (IGEMO) – goedkeuring  

 

De voorzitter stelt voor om de heer Walter Horemans - burgemeester van de gemeente Berlaar aan 

te stellen als vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne Dienst 

voor Preventie en Bescherming op het Werk (IGEMO voor de legislatuur 2019 - 2024, rekening 

houdend met het volgende: 

 

Voorgeschiedenis 

- In de politieraad van 26 april 2012 werd beslist om toe te treden tot de Gemeenschappelijke 

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van IGEMO met ingang van 01 

mei 2012. 

- Walter Horemans, Burgemeester van de gemeente Berlaar werd aangesteld als 

vertegenwoordiger in het Beheerscomité van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en 

bescherming op het werk. 

- In de politieraad van 01 februari 2013 werd Walter Horemans, Burgemeester van de gemeente 

Berlaar, aangesteld als vertegenwoordiger in het Beheerscomité van de gemeenschappelijke 

dienst voor preventie en bescherming op het werk voor de duur van de gemeentelijke 

legislatuur 2013 – 2018. 

- Brief van dhr. P. De Bruyne van IGEMO betreffende aanstelling beheerder bij de 

Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming van IGEMO  

Juridische grond 

- Koninklijk besluit van 10 april 1991 waarbij vergund wordt een gemeenschappelijke dienst 

voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen op te richten. 

- Omzendbrief van 07 april 1995 betreffende het welzijn op het werk in de overheidsdiensten 

onderworpen aan het vakbondsstatuut bepaald bij het koninklijk besluit van 28 september 

1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen 

tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (BS 27/04/1995). 

- Wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op twee niveaus (BS 05/01/1999). 

Argumentatie 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019 - 2024 dient er terug een aanstelling te gebeuren 

van een beheerder in het beheerscomité van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en 

bescherming op het werk. 

Besluit 

De politieraad beslist unaniem om Walter Horemans, Burgemeester van de gemeente Berlaar aan 

te stellen als beheerder in het Beheerscomité van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en 

bescherming op het werk voor de duur van de gemeentelijke legislatuur 2019 - 2024.  
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14. Mededelingen  

 

- Brief van Dienst Toezicht Lokale Politie van 22 januari 2019 betreffende goedkeuring 

politiebegroting 2019 

 

 


