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Voorzitter Guy Van Hirtum opent de vergadering om 20:00 uur 
 
 

Openbare zitting 
 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 21 juni 2017 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Vaststelling van een nieuw reglement van orde van de politieraad 

Motivering 

Feiten en context 

De ‘spelregels’ inzake de werking en organisatie van de politieraad zijn gewijzigd. Een nieuwe wet van 31 
mei 2017 wijzigt in beperkte mate de wijze waarop de politieraad vergadert en de rechten en plichten van 
de raadsleden. Daarnaast wijzigen een aantal termijnen in voorbereiding van de politieraad. Dit alles geeft 
aanleiding tot het actualiseren van het huishoudelijk reglement van de politieraad. 

Juridische grond 

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus. 
De wet van 31 mei 2017 betreffende wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat de politieraad betreft. 
Het besluit van de politieraad van 17 mei 2001 betreffende de basis voor het reglement van orde van de 
politieraad. 
Het besluit van de politieraad van 28 november 2002 tot wijziging van het reglement van orde van de 
politieraad betreffende de vergaderfrequentie. 
De nieuwe gemeentewet. 

Argumentatie 

De politieraden werken voortaan vanuit een nieuw juridisch kader. Met een aantal nieuwe termijnen (o.a. 
voor het versturen van de agenda, het indienen van voorstellen en het ter inzage leggen van de notulen) 
en wijzigingen aan de procedure tot bekendmaking van de agenda. Maar de wetgever heeft ook vooral 
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aandacht voor digitalisering. De mogelijkheid om politieraadsleden elektronisch op te roepen voor 
vergaderingen of dossiers digitaal op te volgen, wordt wettelijk verankerd. 
De nieuwe werkingsprincipes werden toegevoegd aan de Wet op de Geïntegreerde Politie. Dat was 
voorheen ook al de basistekst voor bepalingen rond vergaderingen, beraadslagingen en besluiten van het 
politiecollege en de politieraad. De wet verwees voor een aantal items ook naar de nieuwe Gemeentewet 
(24 juni 1988). Die bepalingen zijn echter, als gevolg van verschillende staatshervormingen, opgeheven. 
Deze elementen zijn daarom – mits een aantal aanpassingen – overgenomen in de WGP. 
Daarom is het noodzakelijk dat de politieraad heel wat praktische details rond haar werking formaliseert in 
een nieuw huishoudelijk reglement. Het spreekt voor zich dat dit reglement moet afgestemd worden op de 
nieuwe spelregels. 

Financiële gevolgen 

Nihil 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist unaniem het nieuwe reglement van orde, vast te stellen als volgt: 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
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. 
 
3. 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. 
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 
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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. 
 
(*) In de praktijk verstuurt het secretariaat van de zone de agenda en de bijhorende stukken voor de raad 
digitaal aan de politieraadsleden via het systeem van CLOUD computing. 
De politieraadsleden krijgen daarvoor – onder gesloten enveloppe – hun gebruikersnaam en paswoord 
aangereikt waarmee ze kunnen inloggen op het systeem. Het politieraadslid neemt zelf contact op met de 
secretaris wanneer hij/zij vaststelt niet tijdig documenten ontvangen te hebben 
De stukken i.v.m. de begroting, begrotingswijziging, jaar- en politierekening zullen per drager aan huis 
bezorgd worden. 
 
4. Informatie voor politieraadsleden en publiek 
Art. 4. - Plaats, dag, uur en de agenda van de politieraad worden openbaar bekendgemaakt door 
aanplakking aan de gemeentehuizen van de politiezone, het hoofdcommissariaat en door bekendmaking 
op de website van de politiezone. Voor deze aanplakking gelden dezelfde termijnen als die welke bepaald 
zijn voor de bijeenroeping van de politieraad. 
Eenieder die de politieraadszitting bijwoont, heeft de mogelijkheid tot inzage in 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. 
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 de politiezone 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 per 
drager 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 
raad, 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, 
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. 
§ 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. 
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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 uiterlijk binnen de acht werkdagen na de ontvangst van de aanvraag 
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 gemotiveerde beslissing van het politiecollege tot weigering van de aflevering van een afschrift moet 
uiterlijk acht werkdagen na ontvangst van de aanvraag 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 het politiecollege, of de korpschef 
of de door hem aangeduide ambtenaar, welke instelling zij willen bezoeken en op welke dag en uur. 
Tijdens het bezoek van een inrichting moeten de politieraadsleden passief optreden. 
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 in geheime 
zitting 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. 
 
5. Wijze van vergaderen 
Art. 10. - De voorzitter van het politiecollege of hij die hem vervangt, 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. 
Art. 12. - De notulen van de vorige vergadering worden samen met de agenda en de bijhorende stukken 
zeven werkdagen vóór de dag van de vergadering via CLOUD computing ter kennis gebracht aan de 
leden van de politieraad. 
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 ze 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. 
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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. 
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 politieraadsvergadering. 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. 
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. 
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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. 
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. 
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. 
 
6. 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 (of : bij zitten en opstaan, de mechanisch uitgebrachte 
naamstemming); 

2. de mondelinge stemming; 
3. de geheime stemming. 

§ 3. - De politieraadsleden stemmen bij handopsteking (of naargelang de wijze van stemmen die de 
politieraad verkiest) behalve als een derde van de aanwezige leden de mondelinge stemming vraagt. 
§ 4. - Alleen de voordrachten van kandidaten, benoemingen, terbeschikkingstellingen en preventieve 
schorsingen in het belang van de dienst 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, in de volgorde zoals hierna bepaald, 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, terbeschikkingstelling en preventieve schorsingen in het belang van de dienst. 
De politieraadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven van 
een blanco stembriefje. 
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. 
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Indien hierbij twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben behaald, komt (komen) tussen 
hen de oudste(n) in aanmerking voor herstemming. 
 
7. 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. 
 
8. Presentiegeld 
Art. 31. - Aan de politieraadsleden, met uitzondering van de burgemeesters, wordt presentiegeld verleend 
voor elke vergadering van de politieraad waarop zij aanwezig zijn. 
 

Kopieën 
Voor beheer Het secretariaat van de politiezone 

Voor kennisname  

Voor archief  

 

3. Kennisgeving van het besluit (Federaal Toezicht) d.d. 17 augustus 2017 betreffende de 

goedkeuring van de jaarrekening 2016 van de politiezone Zuiderkempen 
 

Politieraadslid Jan Michiels komt de vergadering binnen om 20:01u  tijdens de kennisgeving van dit 

agendapunt. 
 
Kennisname door de raad van het besluit van 17 augustus 2017 van het Federaal Toezicht, 
houdende goedkeuring van de jaarrekening 2016 van de politie Zuiderkempen. 
 

4. Begroting 2018 

 

Politieraadslid Guy Hermans komt de vergadering binnen om 20:06u  tijdens de bespreking van dit  

agendapunt. 

Juridische grond 

De Wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998, B.S. van 5 januari 1999, hierna verkort tot 
WGP. 
Het KB van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de boekhouding van de lokale 
politie, hierna verkort tot ARPC. 
De voorgelegde begroting. 
Het KB van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de 
gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone, de verdeling als volgt vastlegt : 
Herselt 28,59 %, Hulshout 18,30 % en Westerlo 53,11 %. 
Aan de voorwaarden van artikel 248 van de WGP is voldaan. 
De artikelen 71 tot en met 76 van de WGP, houdende het specifiek toezicht op de begroting en de 
begrotingswijzigingen evenals de financiële bijdragen van de gemeenten. 
Het bijgevoegd verslag zoals bedoeld bij artikel 96 van de NGW en van toepassing verklaard bij artikel 27 
van de WGP. 
Het advies van de begrotingscommissie van 13/10/2017, zoals voorgeschreven in artikel 11 van het ARPC. 
Artikel 27 van de WGP stelt dat de artikelen 84, 86, 87, 87 bis, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 tweede lid, 96, 
97, 98, 99, 100 en 101 van de NGW van overeenkomstige toepassing zijn op de politieraad. 
Artikel 26 van de WGP dat stelt dat bij stemmingen over de vaststelling van de begroting, de 
begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen wordt afgeweken van artikel 25 van de WGP (één stem per 
lid). 
Artikel 24 van de WGP, gevolgd door het KB van 20 december 2000, B.S. december 2000, en verder 
verduidelijkt door de ministeriële omzendbrief  PLP 6 van 19 maart 2001, B.S. 13 april 2001, houdende de 
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verdeling van het aantal stemmen over de burgemeesters bij de stemming over de vaststelling van de 
begroting/begrotingswijzigingen. 
Artikel 27 van de wet op de geïntegreerde politie. 
Artikel 99 van de Nieuwe Gemeentewet 

Argumentatie 

De gewone ontvangsten: 
 
Het algemeen geraamd begrotingsresultaat van de gewone dienst 2018 is een batig saldo van 326,99 
euro.  
 
Volgende cijfers zijn nog niet gekend bij het opstellen van de begroting: 

-  de sociale toelage van de federale overheid, (463.714,00 euro) 
- de federale basistoelage, (1.886.099,00 euro)  
- de specifieke subsidie voor openbare orde, (822,00 euro) 
- de bijkomende federale basistoelage, (128.806,00 euro) 
- de toelage overeenkomst verkeersveiligheid, (523.180,00 euro) 
- de bijdragen van de hogere overheden in de weddelasten van het gedetacheerd personeel 

(52.903,00 euro) 
daarom wordt in de begroting 2018 hetzelfde bedrag voorzien als in 2017. 
 
Aangezien momenteel nog geen nieuwe Ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor het 
opstellen van politiebegroting 2018 verschenen is, werd er rekening gehouden met de bepalingen volgens 
de Ministeriële Omzendbrief PLP 55 i.v.m. opstellen begroting 2017. 
 
Deze ontvangsten vertegenwoordigen ongeveer 44,43 % van de totale ontvangsten in de gewone dienst. 
 
Om de gewone dienst van de begroting sluitend te maken zijn er de gemeentelijke toelagen: 

- toelage van Herselt: 1.047.7436,00 euro(1.006.368,00 Euro in 2017 en 1.106.433,00 in 2016), 
- toelage van Hulshout: 670.644,00 euro (644.160,00 Euro in 2017 en 708.210,00 in 2016) 
- toelage van Westerlo: 1.946.333,00 euro (1.869.472,00 Euro in 2017 en 2.055.357,00 in 2016). 

De toelagen van de gemeenten vertegenwoordigen 53,29% van de totale ontvangsten ingeschreven in de 
gewone dienst. 
 
De gewone uitgaven: 
 
De gewone uitgaven van de politiebegroting zijn: 

- personeel (groep 70) 
- werkingskosten (groep 71) 
- overdracht (groep 72) 
- schuld ( groep 7X). 

 
In de groep 70 wordt de functionele code gebruikt om de categorieën van het personeel te bepalen. Dit 
heeft te maken met automatische betalingsbestanden van het SSGPI, die overgenomen worden door de 
bijzonder rekenplichtige en een vlotte verwerking in de rekeningen mogelijk maakt. 
Het zijn de codes 330/01 en 91 en 98 en 99. 

- 01 betreft politiepersoneel 
- 91 betreft het administratief en logistiek, calog personeel en de Gesco’s 
- 98 betreft de secretaris, 
- 99 betreft de bijzonder rekenplichtige en raadsleden. 

 
Personeel: het totaal van de groep 70 wordt geraamd op 6.814.530,00 Euro of 84,46% van het totaal van 
de gewone uitgaven. 
De personeelsuitgaven voor 2018 worden geraamd op basis van de wedden en supplementen van 1 
augustus 2016 tot en met 31 juli 2017, eveneens rekening houdend met de te verwachten 
loonschaalverhogingen. 
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Op het ogenblik dat de begroting ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd zijn er 75 politiemensen 
(operationeel kader) en 19 administratieve krachten (calog) in dienst (namelijk 14 statutairen, en 5 
contractuelen).  
De lokale politie Zuiderkempen heeft geen enkele Gesco meer in dienst n.a.v. de aanpassing door de 
Federale overheid. 
 
In de raming voor 2018 is rekening gehouden met de bewegingen in het personeelsbestand en de 
volledige invulling van de door de politieraad goedgekeurde formatie. 
In 2018 gaan er twee operationele personeelsleden op pensioen. 
 
In de begroting werd eveneens rekening gehouden met de wet van 24 oktober 2011 i.v.m. de hervorming 
van het pensioenstelsel van de vastbenoemde personeelsleden.  
 
Werkingskosten: het totaal van de groep 71 wordt geraamd op 825.590,00 Euro of 10,23 % van het 
totaal van de gewone uitgaven. 
In deze groep zijn onder verschillende posten uitgaven voorzien die opgenomen zijn in de overeenkomst 
verkeersveiligheid zoals de organisatie van een verkeersdriedaagse, ijking van de verschillende 
snelheidsmeters, fietslichten, signalisatiemateriaal, aankoop van veiligheidskledij en andere. 
 
Het budget voor prestaties van derden, eigen aan de functie; sensibiliseringscampagnes en andere wordt 
verhoogd. Vanaf 1/1/2017 (inwerkingtreding van nieuw raamcontract) worden de kosten van de BIN-
oproepen niet meer gefactureerd aan de desbetreffende gemeente maar worden deze kosten gedragen 
door de politiezone. 
 
Het budget voor telefoonkosten wordt verhoogd. 
 
Het budget voor huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en –meubilair wordt verhoogd. Dit heeft 
betrekking op de licentie-, update- en onderhoudskosten van het aangekocht materiaal voor het uitlezen 
van mobiele telefoontoestellen en het huren van een frankeermachine. 
 
Het budget voor beheers- en werkingskosten van de informatica wordt verhoogd. Dit heeft te maken met 
de stijging van de licentiekosten van Citrix. 
 
Het budget voor aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het politiepersoneel wordt 
verminderd. 
 
Het bedrag van exploitatie trajectcontrole wordt verlaagd. De kosten van de nog uit te voeren installaties 
zullen gedragen worden door het Gewest i.p.v. de politiezone. 
 
Het budget voor andere technische kosten gsm, papier wordt verlaagd. 
 
Het budget voor prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie wordt verhoogd omwille 
van het uitschrijven van een lastenboek voor de wettelijke keuringen in beide gebouwen van de 
politiezone en het vernieuwen van het contract voor reinigen van ramen. 
 
 
Overdracht: het totaal van de groep 72 wordt geraamd op 48.350,00 Euro of 0,64% van het totaal van de 
gewone uitgaven. 
De bijdragen in de werkingskosten gedragen door andere overheidsdiensten worden berekend door IOK. 
 
De politiezone heeft zich eveneens aangesloten bij de gemeenschappelijke aankoopdienst van IOK. 
 
Schuld: in de groep 7X is 380.600,00 Euro ingeschreven of 5,02% van het totaal van de gewone 
uitgaven. 
Dit heeft betrekking op de leasingsschuld voor de verwerving van het veiligheidscentrum 
 
Het totaal van de gewone uitgaven wordt geraamd op 8.068.635,00 Euro. 
Het resultaat van de begroting wordt geraamd op -1.098.486,00 Euro. 
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Het algemeen begrotingsresultaat 2018 wordt geraamd op 326,99 Euro of het batig saldo van 2017 plus 
het geraamd resultaat van de begroting. 
 
De buitengewone ontvangsten: 
 
Het algemeen geraamd begrotingsresultaat van de buitengewone dienst 2018 is een batig saldo van 
106,68 Euro. 
De buitengewone ontvangsten worden in 2018 gerealiseerd door : 

- investeringssubsidies in kapitaal van de drie gemeenten voor specifieke investeringen; 
- en het batig saldo van 2017. 

 
Overdracht: 136.000,00 Euro voor specifieke investeringen wordt gefinancierd door investeringssubsidies 
in kapitaal van de drie gemeenten. 
Volgens de vastgestelde verdeelsleutel is de bijdrage van: 

- de gemeente Herselt: 38.882,00 Euro, 
- de gemeente Hulshout: 24.888,00 Euro, 
- de gemeente Westerlo: 72.230,00 Euro. 

 
De buitengewone uitgaven: 
 
Buitengewone investering:  

- Aanpassingswerken aan administratieve gebouwen, 25.000,00 euro wordt ingeschreven voor het 
vervangen van de airco’s in het serverlokaal en aanpassingen aan het gebouw in het kader van 
terrorisme bestrijding zoals het plaatsen van bijkomende buitenverlichting aan de inkom van het 
veiligheidscentrum, het plaatsen van motorsloten in de buitendeuren, het installeren van een 
paniekknop in het onthaal en het plaatsen van bewakingscamera’s in het wijkcommissariaat.  

- Uitrusting en buitengewoon onderhoud van niet bebouwde gronden, 62.000,00 euro wordt 
ingeschreven voor het installeren van een carport op de parking van het veiligheidscentrum 
(onderdak bieden aan politiemobiel, VAT’s en SIB’s), het installeren van een carport voor een 
personenwagen, de aanleg van bijkomende parkings en een afsluiting plaatsen rond de tuin van 
het  wijkkantoor in Westmeerbeek, het plaatsen van een staaldraad afsluiting op de achterkant 
van de personeelsparking van het VHC en het aanleggen van de voortuin van het VHC/ 

- Aankoop van bureaumeubilair, 3.000,00 Euro wordt ingeschreven voor de vervanging van 
bureaustoelen, e.d. 

- Aankoop van informaticamaterieel, 20.000,00 Euro, wordt ingeschreven voor de aankoop van 
hardware in de snel evoluerende informaticawereld, hierbij wordt de vervanging van 10 oude PC’s 
en toebehoren en de aankoop van cloudgate 4G voor mobile office in de interventiecombi’s 
voorzien. 

- Aankoop van politieauto’s, 72.000,00 euro wordt ingeschreven voor de vervanging van een 
anoniem personenauto voor de dienst recherche en de vervanging van een personenvoertuig 
voor de wijkdienst. 

- Aankoop van kogelwerende vesten, 5.000,00 Euro voor aankoop van de kogelwerende vesten.  
 

Het totaal van de buitengewone uitgaven wordt geraamd op 189.000,00 Euro. 
 
Het algemeen begrotingsresultaat in de buitengewone dienst wordt geraamd op 106,68 Euro of het batig 
saldo van 2017 plus het resultaat van het eigen dienstjaar. 
 
Lange termijn: 
 
Zoals blijkt uit de cijfers is de personeelskost (groep 70) de grootste kostenpost in de totaliteit van de 
gewone uitgaven. 
Eveneens wordt er een systematische vervanging voorzien van de dienstvoertuigen die tien jaar oud zijn 
of de dienstvoertuigen die aan vervanging toe zien omwille van kosten/baten analyse. 

Besluit 

Artikel 1  de begroting – gewone dienst – dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgelegd: 
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Algemeen begrotingsresultaat 2015 :             828.062,00 

Rekening 2016  Saldo  

Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar 7.912.793,51   

Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar 6.806.587,15 1.106.206,36  

Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2016) 179.801,59   

Vastgestelde uitgaven vorige dienstjaren (in 2016) 95.450,96 84.350,63  

Ontvangsten overboekingen 0,00   

Uitgaven overboekingen 141.500,00 -141.500,00  

Resultaat van de begrotingsrekening 2016 ( + of - )   1.049.056,99 

Algemeen begrotingsresultaat 2016: 1.877.118,99 

 

Begroting 2017 Na laatste 
wijziging 
goedgekeurd door 

Aanpassing in 
+ of – volgens 
prognose 

Saldo na 
prognose 

Ontvangsten eigen dienstjaar 6.821.912,00 0,00  

Uitgaven eigen dienstjaar 7.589.415,00 0,00 -767.503,00 

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2017) 89.197,00 0,00  

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2017) 0,00 0,00 89.197,00 

Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00  

Uitgaven overboekingen 100.000,00 0,00 -100.000,00 

 
Geraamd resultaat van de begroting 2017( + of - ) 
 

   
-778.306,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017          1.098.812,99 

 

Begroting 2018  Saldo  

Ontvangsten eigen dienstjaar 6.970.149,00   

Uitgaven eigen dienstjaar 8.068.635,00 -1.098.486,00  

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2018) 0,00   

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2018) 0,00 0,00  

Ontvangsten overboekingen 0,00   

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00  

 
Geraamd resultaat van de begroting 2018 (+ of -) 
 

 
 

  
-1.098.486,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018             326,99 
 

Artikel 2   de begroting – buitengewone dienst – dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgelegd: 

Algemeen begrotingsresultaat 2015:             33.706,64 

Rekening 2015  Saldo  

Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar 210.937,99   

Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar 282.830,30 -71.892,31  

Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 
2016) 

0,00   

Vastgestelde uitgaven vorige dienstjaren (in 2016) -42,35 42,35  

Ontvangsten overboekingen 141.500,00   

Uitgaven overboekingen 0,00 141.500,00  

 
Resultaat van de begrotingsrekening 2016 (+ of -) 

   
69.650,04 

 

Algemeen begrotingsresultaat 2016:                103.356,68 
 

Begroting 2017 Na laatste 
wijziging 
goedgekeurd door 

Aanpassing in 
+ of – volgens 
prognose 

Saldo na 
prognose 

Ontvangsten eigen dienstjaar 188.000,00 0,00  
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Uitgaven eigen dienstjaar 338.250,00 0,00 -150.250,00 

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2017) 0,00 0,00  

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2017) 0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten overboekingen 100.000,00 0,00  

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 100.000,00 

 
Geraamd resultaat van de begroting 2017 (+ of -) 
 

   
-50.250,00 

 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017          53.106,68 
 

Begroting 2018  Saldo  

Ontvangsten eigen dienstjaar 136.000,00   

Uitgaven eigen dienstjaar 189.000,00 -53.000,00  

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2018) 0,00   

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2018) 0,00   

Ontvangsten overboekingen 0,00   

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00  

 
Geraamd resultaat van de begroting 2018 (+ of -) 
 

 
 

  
-53.000,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018               106,68 

 

Artikel 3 
Deze beslissing overeenkomstig artikel 71 van de WGP voor goedkeuring aan mevrouw de Gouverneur over 
te maken. 
 

Kopieën 
Voor beheer De dienst Materiële Middelen, 

De bijzonder rekenplichtige, 
De gemeenten Herselt, Hulshout en Westerlo. 

Voor kennisname De Provinciegouverneur 

Voor archief  

 

5. Logistiek. Leveren en installeren inrijpoort personeelsparking VHC. Vaststellen van de 

lastvoorwaarden en wijze van gunning. 

Motivering 

Feiten en context 

De lokale politie Zuiderkempen heeft behoefte om de inrijpoort van de personeelsparking te vervangen. 
De huidige geïnstalleerde inrijpoort heeft een aluminium balk onderaan de poort met motor in de balk 
gemonteerd. 
Regelmatig dient deze poort hersteld te worden. De aluminium balk onderaan de poort werd reeds 2x 
vervangen omdat de balk krom trekt of scheurt n.a.v. temperatuurverschillen. 

Juridische grond 

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus. 
De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen  
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
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overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 
De nieuwe gemeentewet. 

Argumentatie 

De inrijpoort van de personeelsparking van het veiligheidscentrum De Marly gaat regelmatig stuk. De 
geïnstalleerde poort voldeed aan de beschrijvingen opgenomen in het lastenboek van het 
veiligheidscentrum. 
De huidige poort bestaat uit enerzijds metaal en de onderste balk (inclusief) motor uit aluminium. 
Deze balk is zeer onderhevig aan temperatuurverschillen en begint telkens na een tijd krom te trekken of 
te scheuren waardoor de poort niet of zeer moeilijk open gaat. De balk werd ondertussen reeds 2x 
vervangen.  
Gelet op de grootte van de poort (7 meter breed en 2 meter hoog) zou het aangewezen zijn om een 
volledige metalen vrijdragende schuifpoort te installeren met een aparte bevestigde motor (achter de poort 
i.p.v. in de balk). 
 
De vervanging is opgenomen in de begroting 2017 van de buitengewone dienst. Dienst materiële 
middelen heeft hiervoor een lastenboek MM/poort/2017 opgesteld. 
 
Omdat de huidige overheidsopdracht geraamd wordt op 12.000,00 euro inclusief btw en onder de door de 
Koning (art. 26, §1,1° a) vastgelegde grens van 135.000,00 euro excl. btw blijft, kan deze 
overheidsopdracht gegund worden via de "onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking”. 

Financiële gevolgen 

De aankoop wordt geraamd op 12.000,00 euro inclusief btw en werd voorzien in de begroting 2017 op de 
buitengewone dienst. 

 Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist om overeenkomstig artikel 42, §1, 1°a van de wet van 17 juni 2016 op de 
overheidsopdrachten, de opdracht ‘vervangen metalen vrijdragende schuifpoort’ te gunnen via de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, maar na raadpleging van meerdere 
leveranciers. De politieraad keurt de bijhorende lastvoorwaarden met de technische bepalingen goed. 
 

Artikel 2 
De politieraad belast het politiecollege met de verdere uitvoering. 
 

Artikel 3 
De kosten worden verrekend op de functioneel-economische code 330/725/52 van de buitengewone 
uitgaven van de begroting. 
 

Kopieën 
Voor beheer De dienst Materiële Middelen, 

De bijzonder rekenplichtige, 
De gemeenten Herselt, Hulshout en Westerlo. 

Voor kennisname De Provinciegouverneur 

Voor archief  

 

6. Onderwerp: Participatie Intergemeentelijke Aankoopdienst van IOK.  

Bekrachtiging van het principebesluit van het politiecollege. 
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Motivering 

Feiten en context 

IOK richt een nieuwe kostendelende vereniging Intergemeentelijke Aankoopdienst op. Het IOK vraagt aan 
alle besturen die wensen te participeren in deze Intergemeentelijke Aankoopdienst om een principieel 
standpunt in te nemen over de toetreding tot deze aankoopdienst. 

Juridische grond 

De Wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveaus zoals tot op heden gewijzigd. 
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdracht en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
Het besluit van het politiecollege van 2 december 2016 betreffende het principieel akkoord met de 
oprichting van een ‘Kempische Aankoopdienst’. 
Het principebesluit van het politiecollege van 14 juli 2017 i.v.m. participatie intergemeentelijke 
aankoopdienst van IOK. 

Argumentatie 

Het IOK heeft aan alle besturen een definitief voorstel participatie Intergemeentelijke Aankoopdienst en 
een uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur IOK overgemaakt. 
 
Beide stukken worden in bijlage toegevoegd. 
 
De dienstverlening van de Intergemeentelijke Aankoopdienst zal bestaan uit: 

- Groepsaankopen; 
- Lokalen aankopen; 
- Lerend netwerk. 

 
Groepsaankopen.  
Er wordt jaarlijks een minimum aantal (minstens 8) groepsaankooptrajecten op jaarbasis uitgevoerd. De 
Intergemeentelijke Aankoopdienst zal voor deze groepsaankopen werken met een ‘engagement tot 
deelname’ door een geïnteresseerd bestuur. Enkel besturen die interesse hebben getoond en hun input 
hebben bezorgd (inventaris ingevuld), kunnen effectief deelnemen aan de groepsaankoop. Na 1 jaar zal 
dit mechanisme geëvalueerd worden om na te gaan of er geen discrepantie ontstaat tussen 
geëngageerde en effectieve contractuele volumes met nadelig effect op de marktwerking. 
 
Lokale aankopen. 
Elk bestuur kan voor een bepaald urenpakket per jaar beroep doen op IOK voor de individuele 
begeleiding bij de totstandkoming van overheidsopdrachten, waarbij de nadruk ligt op de intensieve 
begeleiding van de relevante onderdelen zoals de opmaak van het bestek, de technische bepalingen, het 
gunningsverslag,… 
In de definitieve kostensimulatie wordt aan de lokale politie Zuiderkempen een forfaitair urenpakket voor 
lokale aankopen van 30 uren op jaarbasis voorzien. 
 
Lerend netwerk. 
Een derde pijler van de dienstverlening bestaat in kennisdeling door samenkomst van de deelnemers aan 
de kostendelende vereniging. E wordt voorgesteld om 2 keer per jaar samen te komen, waarbij telkens in 
het voorjaar de groepsaankooptrajecten voor het volgende jaar vastgelegd kunnen worden. In het najaar 
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kunnen de reeds gevoerde trajecten geëvalueerd worden. Tijdens deze vergaderingen worden tevens 
ervaringen, informatie, tips en tricks over aankopen, bestekken, … uitgewisseld. 
 
Alle besturen worden gevraagd om een principieel standpunt in te nemen over de participatie aan de 
Intergemeentelijke Aankoopdienst op basis van dit voorstel (modaliteiten, financiering, programma 2018) 
en dit uiterlijk op 31 juli 2017 aan Ann Blockhuys dit standpunt over te maken. 
Het directiecomité van IOK zal op vrijdag 8 september 2017 kennis nemen van de participaties, waarna de 
definitieve kostenverdeling wordt vastgelegd. 
 
Het IOK heeft in de loop van mei 2017 alle besturen bevraagd of zij opgenomen wilden worden in de 
definitieve kostensimulatie voor de financiering van deze dienstverlening. Er werd een definitieve 
kostensimulatie opgemaakt op basis van de reacties van de besturen. 
 
Tabel: Definitieve kostensimulatie voor de financiering van deze dienstverlening 

   

 

  Deelnemer Vaste 
kost 

(50%) 
(3a) 

Variabele kost  
Bevolking 

(45%) 
(3b) 

Variabele kost  
oppervlakte 

(5%) 
(3c) 

Totale kost 
 
 
 

Forfaitair 
pakket 
lokale 

aankopen 

 Gemeente 

Baarle-Hertog 1.516 190 18 1.724 20 

Balen 1.516 1.581 178 3.275 30 

Beerse 1.516 1.272 92 2.879 20 

Dessel 1.516 672 738 2.254 20 

Geel 1.516 2.798 268 4.582 40 

Herselt 1.516 1.034 128 2.677 20 

Hoogstraten 1.516 1.511 257 3.284 30 

Hulshout 1.516 732 42 2.290 20 

Kasterlee 1.516 1.308 175 2.998 20 

Laakdal 1.516 1.131 104 2.750 20 

Lille 1.516 1.170 145 2.831 20 

Meerhout 1.516 725 89 2.329 20 

Oud-Turnhout 1.516 949 95 2.560 20 

Ravels 1.516 1.051 232 2.799 20 

Rijkevorsel 1.516 843 114 2.474 20 

Vosselaar 1.516 780 29 2.325 20 

Westerlo 1.516 1.762 135 3.413 30 

Totaal gemeenten 25.769 19.509 2.168 47.446 390 

  

Vennoten Vaste 
kost 

(50%) 
(3a) 

Variabele kost 
bevolking 

(25%) 
(3b) 

Variabele kost 
oppervlakte 

(25%) 
(3c) 

Totale kost Forfaitair 
pakket lokale 

aankopen 

HVZ Kempen 1.516 1.922 1.537 4.975 55 

HVZ Taxandria 1.516 1.413 1.798 4.726 55 

Subtotaal HVZ 
(20% variabele 
kost) 3.032 3.335 6.670 9.701 110 

PZ Zuiderkempen 1.516 480 424 2.420 30 

PZ Regio Turnhout 1.516 1.188 1.243 3.947 40 

Subtotaal PZ (10% 
variabele kost) 3.032 1.667 1667 6.367 70 

IOK 1.516 1.501 167 3.183 30 
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Subtotaal IOK (5% 
variabele kost) 1.516 1.501 167 3.183 30 

Totale kost andere 
deelnemers 7.579 6.503 5.169 19.251 210 

Totaal KDV 33.489 30.014 3.335 66.698 600 

IOK afvalbeheer 
(25% - salarysplit)   

 
22.233 375 

Uren 
groepsaankopen   

 
 600 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad bekrachtigt het principebesluit van 14 juli 2017 van het politiecollege dat bepaalt dat de 
politiezone participeert in de Intergemeentelijke Aankoopdienst van het IOK. 
 

Artikel 2 
De jaarlijkse kostprijs voor lokale politie Zuiderkempen wordt voorlopig geraamd op 2.420,00 euro. 
Pas nadat het directiecomité van IOK op 8 september 2017 kennis neemt van de effectieve participaties, 
kan er een definitieve kostenverdeling opgemaakt worden. 
 

Artikel 3 
De politieraad geeft opdracht aan: 
 

Dienst Taak 

Dienst Materiële Middelen Overmaken van dit besluit aan Ann Blockhuys van 
IOK. 

 

Kopieën 
Voor beheer Dienst Materiële Middelen  

De bijzondere rekenplichtige 

Voor kennisname Gouverneur van de provincie 

Voor archief  

 

7. Vacant verklaring van één functie van diensthoofd Beleidsondersteuning in het niveau A. 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

 Besluit van de politieraad van 28 oktober 2008 betreffende het voorstel van wijziging van de 
personeelsformatie.  

 Goedkeuring van de gewijzigde personeelsformatie door de gouverneur op 14 november 2008. 

 Besluit van het politiecollege van 19 april 2013 tot aanstelling van een hoofdinspecteur in de graad 
van commissaris en de aanwijzing voor het ambt van diensthoofd Beleidsondersteuning. 

 Besluit van de politieraad van 20 juni 2013 tot vacant verklaring van een functie diensthoofd 
Beleidsondersteuning in de graad van commissaris.  

 Kennisname door de politieraad van 24 oktober 2013 van het resultaat van de selectie voor de 
functie van één diensthoofd Beleidsondersteuning in de graad van commissaris. 

 Besluit van de politieraad van 24 oktober 2013 tot vacant verklaring van een functie diensthoofd 
Beleidsondersteuning in de graad van commissaris. 

 Verlenging door het politiecollege van 24 oktober 2013 van de aanstelling van een hoofdinspecteur in 
de graad van commissaris en de aanwijzing voor het ambt van diensthoofd Beleidsondersteuning. 

 Verlenging door het politiecollege van 25 april 2014 van de aanstelling van een hoofdinspecteur in de 
graad van commissaris en de aanwijzing voor het ambt van diensthoofd Beleidsondersteuning. 
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 Kennisname door de politieraad van 18 juni 2014 van het resultaat van de selectie voor de functie 
van één diensthoofd Beleidsondersteuning in de graad van commissaris. 

 Besluit van de politieraad van 18 juni 2014 tot vacant verklaring van een functie diensthoofd 
Beleidsondersteuning in de graad van commissaris. 

 Besluit van de politieraad van 23 oktober 2014 tot vacant verklaring van een functie diensthoofd 
Beleidsondersteuning in de graad van commissaris. 

 Verlenging door het politiecollege van 23 oktober 2014 van de aanstelling van een hoofdinspecteur in 
de graad van commissaris en de aanwijzing voor het ambt van diensthoofd Beleidsondersteuning. 

 Verlenging door het politiecollege van 24 april 2015 van de aanstelling van een hoofdinspecteur in de 
graad van commissaris en de aanwijzing voor het ambt van diensthoofd Beleidsondersteuning. 

 Besluit van de politieraad van 24 februari 2016 tot vacant verklaring van een functie diensthoofd 
Beleidsondersteuning in de graad van commissaris. 

 Besluit van de politieraad van 21 juni 2017 tot wijziging van de functie van diensthoofd 
Beleidsondersteuning in de graad van commissaris naar Calog-functie niveau A. 

Feiten en context 

De functie van diensthoofd Beleidsondersteuning werd, tot aan zijn mobiliteit in mei 2013, waargenomen 
door een hoofdcommissaris. Zoals het personeelsbehoeftenplan van 2008 voorschrijft, werd deze plaats 
bijgevolg in de mobiliteit opengesteld voor dragers van de graad commissaris. Aangezien niet op korte 
termijn tot aanwerving van een officier overgegaan kon worden, was het noodzakelijk om beroep te doen 
op de constructie van de aanstelling in een hoger ambt. Deze aanstelling nam een einde op 01-11-2015. 
De plaats van diensthoofd Beleidsondersteuning werd telkens in de mobiliteit opengesteld, maar zonder 
geschikte kandidaturen tot gevolg. 
Wegens het niet invullen van de functie werden de taken verdeeld over de aanwezige officieren van het 
korps. Gezien de werkdruk en de nakende pensioneringen van de andere officieren, het belang van een 
‘consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ en het feit dat de functie 
van diensthoofd Beleidsondersteuning als commissaris niet ingevuld geraakt, besloot de politieraad van 
21 juni 2017 een formatiewijziging door te voeren waarbij de functie van diensthoofd 
Beleidsondersteuning een functie voor adviseur (niveau A) werd. 
Rekening houdende met de regels omtrent de mobiliteit binnen de geïntegreerde politie dient de functie 
van diensthoofd Beleidsondersteuning in de mobiliteit vacant verklaard te worden voor personeelsleden 
van het niveau A of die door bevordering kunnen overgaan naar het niveau A. 

Juridische grond 

 Wet op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. 

 K.B. van 30 maart 2001 art. VI.II.8;  VI.II.15; 16 en 21; VI.II.61 en 62 . 

 K.B. van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het 
personeel van de politiediensten. 

 Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 over de toepassing van de mobiliteitsregeling in de 
geïntegreerde politie. 

 Het advies van de korpschef van de zone 5365- Zuiderkempen. (BU/000674/2017) 

Advies 

BU/000674/2017 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacant verklaring van één functie van diensthoofd Beleidsondersteuning in het niveau A. 

Argumentatie 

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef over de vacant verklaring van één functie van 
diensthoofd Beleidsondersteuning in het niveau A.  
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Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist over te gaan tot vacant verklaring van één functie van diensthoofd 
Beleidsondersteuning (klasse A1) in het administratief en logistiek kader, voor personeelsleden van 
niveau A of voor personeelsleden die via bevordering kunnen overgaan naar het niveau A op datum van 
indiensttreding. Een universitair diploma is vereist.  
 

Artikel 2 
De selectie te laten geschieden door het in aanmerking nemen van het advies van een plaatselijke 
selectiecommissie voor de personeelsleden van niveau A van de lokale politie.  
 

Artikel 3 
De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen : 
Voorzitter Korpschef van de PZ Zuiderkempen, HCP Cris Wandelseck 

Lid Calog niveau A, adviseur Michel Vanbergen 

Lid Officier van de PZ Zuiderkempen, CP Carla Meessens 

Secretaris Calog personeelslid, assistent Marjan Gebruers  

 

Artikel 4 
Conform artikel VI.II.19§1 RPPol voegt de kandidaat voor een betrekking voor niveau A, op straffe van 
niet-ontvankelijkheid, bij zijn kandidaatstelling een nota waarin hij zijn aanspraken en verdiensten 
uiteenzet die hij meent te kunnen doen gelden voor de betrekking.  
 

Artikel 5 
Het profiel, de taakinhoud en de gewone plaats van het werk vast te stellen zoals bepaald in BU/674/2017 
gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over de vacant 
verklaring van één functie van diensthoofd Beleidsondersteuning in het niveau A. 
 

Artikel 6 
Het diensthoofd Beleidsondersteuning te plaatsen onder de rechtstreekse leiding van de korpschef van de 
lokale politie Zuiderkempen. 
 

Artikel 7 
De uiterste datum van indienen van de sollicitaties te laten vastleggen door DRP. 
 

Artikel 8 
De uiterste datum voor dewelke de selectie moet plaatsvinden later te bepalen. 
 

Artikel 9 
De indienstneming uitwerking te laten hebben op de dag dat het ambt daadwerkelijk wordt opgenomen. 
 

Artikel 10 
De politieraad geeft opdracht aan: 

Dienst Taak 

Dienst HRM  overmaken van de nodige gegevens aan de 
directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer 
van de federale politie op het daartoe voorziene 
formulier.   

 

Kopieën 
Voor beheer  directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer van de federale 

politie 

 de korpschef van de lokale politie Zuiderkempen 

Voor kennisname de gouverneur van de provincie Antwerpen 
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Voor archief de dienst HRM van de lokale politie Zuiderkempen  

 

8. Vacant verklaring van een functie adjunct-interventiecoördinator in de graad van 

hoofdinspecteur in de dienst interventiecoördinatie 
Na uitleg ter zitting door de korpschef besluit de politieraad unaniem deze functie niet vacant te 
verklaren. 
 

9. Vacant verklaring van één functie lid van de interventiedienst in de graad van inspecteur. 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

 Besluit van de politieraad van 28 oktober 2008 betreffende het voorstel van wijziging van de 
personeelsformatie.  

 Goedkeuring van de gewijzigde personeelsformatie door de gouverneur op 14 november 2008. 

 Goedkeuring van het organogram van de lokale politie Zuiderkempen door de politieraad van 21 juni 
2012. 

 Het schrijven van de korpschef BU/000281/2013 d.d. 17 april 2013 aan het politiecollege. 

 BU/000697/2017 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef 
over de vacant verklaring van één functie inspecteur binnen de interventiedienst. 

Feiten en context 

 Het personeelsbehoeftenplan voorziet dat het middenkader ingevuld wordt met 15 hoofdinspecteurs 
en het basiskader met 51 inspecteurs, allen voltijds equivalenten.  

 De politieraad van 21 juni 2016 keurde het organogram van de politiezone goed waarbij de 
interventiecoördinatie uit 29 inspecteurs en 9 hoofdinspecteurs bestaat. 

 Zonder bijkomende aanwervingen en zonder rekening te houden met mogelijke uitgaande mobiliteit, 
afwezigheden wegens gezondheidsredenen en bijkomende deeltijdse arbeidsmodaliteiten, zal het 
basiskader vanaf 01 november 2017 uit 49,2 inspecteurs bestaan, waarvan een effectief van 28,4 
VTE binnen de interventiecoördinatie. 

 Het middenkader bestaat dan uit een effectief van 11,3 hoofdinspecteurs en zonder bijkomende 
aanwerving bestaat het middenkader binnen de interventiecoördinatie op 01 januari 2018 slechts uit 
5 hoofdinspecteurs.  Het tekort aan hoofdinspecteurs heeft sowieso een weerslag op het basiskader 
en dan voornamelijk op de interventiedienst.  

 Door het tekort aan hoofdinspecteurs is het aangewezen om het kader aan te vullen met meer 
inspecteurs dan voorzien in de formatie. Het politiecollege van 17 april 2013 verklaarde zich hiermee 
akkoord.  

 Om de continuïteit binnen de interventiedienst en de dienstverlening naar de bevolking toe te 
garanderen moet er nu één functie van inspecteur vacant verklaard worden. Om dit personeel op 01 
mei 2018 beschikbaar te hebben, dienen de plaatsen in mobiliteitscyclus 2017-05 opengesteld te 
worden.  

Juridische grond 

  Wet op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. 

 K.B. van 30 maart 2001 art. VI.II.8;  VI.II.15; 16 en 21; VI.II.61 en 62 . 

 K.B. van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het 
personeel van de politiediensten. 

 Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 over de toepassing van de mobiliteitsregeling in de 
geïntegreerde politie. 

 Omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de 
personeelsleden van het basiskader van de politiediensten 

 Het advies van de korpschef van de zone 5365- Zuiderkempen. (BU/000697/2017) 
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Advies 

BU/000697/2017 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacant verklaring van één functie van inspecteur binnen de interventiedienst. 

Argumentatie 

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef over de vacant verklaring van één functie van 
inspecteur binnen de interventiedienst.  

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist tot vacant verklaring van één functie van inspecteur in de dienst 
interventiecoördinatie voor leden van het operationeel kader bekleed met de graad van inspecteur op 
datum van indiensttreding.  
 

Artikel 2 
De selectie te laten geschieden door het in aanmerking nemen van het advies van een plaatselijke 
selectiecommissie voor de personeelsleden van het basis- en middenkader van de lokale politie.  
 

Artikel 3 
De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen : 
 

Voorzitter Korpschef van PZ Zuiderkempen 

Lid Officier van PZ Zuiderkempen  

Lid Officier van PZ Zuiderkempen 

Secretaris Calog personeelslid 

 

Artikel 4 
Het profiel, de taakinhoud en de gewone plaats van het werk vast te stellen zoals bepaald in 
BU/000697/2017 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacant verklaring van één functie van inspecteur binnen de interventiedienst. 
 

Artikel 5 
Het lid van het interventieteam te plaatsen onder de rechtstreekse leiding van de adjunct-
interventiecoördinator binnen de zuil interventiecoördinatie van de lokale politie Zuiderkempen. 
 

Artikel 6 
De uiterste datum van indienen van de sollicitaties te laten vastleggen door de federale politie. 
 

Artikel 7 
De uiterste datum voor dewelke de selectie moet plaatsvinden later te bepalen. 
 

Artikel 8 
De indienstneming uitwerking te laten hebben op de dag dat het ambt daadwerkelijk wordt opgenomen. 
 

Artikel 9 
De politieraad geeft opdracht aan: 

Dienst Taak 

Dienst HRM  overmaken van de nodige gegevens aan de 
directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer 
van de federale politie op het daartoe voorziene 
formulier.   
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Kopieën 
Voor beheer  directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer van de federale 

politie 

 de korpschef van de lokale politie Zuiderkempen 

Voor kennisname de gouverneur van de provincie Antwerpen 

Voor archief de dienst HRM van de lokale politie Zuiderkempen  

 

10. Vacant verklaring  bij hoogdringendheid van één functie consulent verkeerskundige (niveau B) 

in het administratief en logistiek kader. 

Motivering 

Feiten en context 

 De aanvraag door de consulent verkeerskundige voor verlof wegens persoonlijke aangelegenheden 
vanaf 1 november 2017 voor één jaar. 

 Dit verlof kan maximaal 2 jaar genoten worden. 

Juridische grond 

 Artikel 118 van de wet op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. 

 Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van 
de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten. 

 Artikel IV.I.37 en IV.I.60 RPPol 

 Het advies van de korpschef van de zone 5365 – Zuiderkempen (BU/696/2017) 

Advies 

BU/000696/2017 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie van verkeerskundige niveau B in het 
administratief en logistiek kader  

Argumentatie 

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef uit BU/000696/2017 over de vacant verklaring bij 
hoogdringendheid van één functie van verkeerskundige niveau B in het administratief en logistiek kader. 

 Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist unaniem om tot vacant verklaring bij hoogdringendheid over te gaan van de functie 
van verkeerskundige via aanwerving met een arbeidsovereenkomst van 12 maanden. 
 

Artikel 2 
De politieraad besluit om de selectie te laten geschieden door de dienst rekrutering en selectie van de 
federale politie en het in aanmerking nemen van het advies van een plaatselijke selectiecommissie. 
 

Artikel 3 
De samenstelling van de plaatselijke selectie als volgt te bepalen: 
 

Effectieve leden 

Voorzitter Korpschef van de PZ Zuiderkempen (of zijn vervanger zoals aangeduid 
door het politiecollege) 

Lid Officier van de PZ Zuiderkempen (of zijn/haar vervanger) 

Lid + Secretaris Calog personeelslid (of zijn/haar vervanger) 
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Artikel 4 
Het profiel, de taakinhoud en de gewone plaats van het werk vast te stellen zoals bepaald in BU/696/2017 
gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over de vacant 
verklaring bij hoogdringendheid van één functie van verkeerskundige niveau B in het administratief en 
logistiek kader. 
 

Artikel 5 
De verkeerskundige te plaatsen onder de rechtstreekse leiding van de Politiezorgcoördinator van de 
lokale politie Zuiderkempen. 
 

Artikel 6 
De uiterste datum van indienen van de sollicitaties te laten vastleggen door de dienst Rekrutering en 
Selectie van de Federale Politie. 
 

Artikel 7 
De vacature via verschillende kanalen te laten publiceren. 
 

Artikel 8 

De datum van indienstneming later te bepalen en uitwerking te laten hebben op de dag dat het ambt 
daadwerkelijk wordt opgenomen. 
 

Artikel 9  
Er wordt voorzien in een wervingsreserve van 24 maanden die geldt voor een gelijkwaardige 
functionaliteit. 
 

Artikel 10 

De politieraad geeft opdracht aan: 
 

Dienst Taak 

Politie Zuiderkempen   overmaken van de nodige gegevens aan 
de dienst rekrutering en selectie van de 
federale politie 

 publicatie van de vacature via de 
verschillende kanalen 

 

Kopieën 
Voor beheer  dienst  rekrutering en selectie van de Federale Politie 

 de korpschef van de lokale politie Zuiderkempen 

Voor kennisname de gouverneur van de provincie Antwerpen 

Voor archief de dienst HRM van de lokale politie Zuiderkempen  

 

Geheime zitting (start om 20:16u) 
 

11. Opdrachtbrief van de korpschef. Periode 2017-2021 
 

12. Personeel. Benoeming van één Operationeel Coördinator in de graad van commissaris 
 

13. Verlenen van ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van een 

personeelslid. 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:20u 
 Westerlo, 25 oktober 2017 

 
De secretaris De burgemeester – voorzitter 
Michel Vanbergen Guy Van Hirtum 


