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Definitief verslag 

POLITIERAAD – POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) 

VERGADERING VAN ZESENTWINTIG JUNI TWEEDUIZEND NEGENTIEN 

26.06.2019 

 

Aanwezig: Daems Geert, burgemeester-voorzitter 

Van Hirtum Guy, burgemeester van Westerlo 

Anthonis Milo, De Cock Frans, De Wever Iris, Huyskens Rigo, Laeremans Karolien, 

Leirs Maria, Michiels Marie, Nevelsteen Marleen, Sterckx Geert, Tubbax Tim, Van 

Calster Winny, Van den Broeck Giel, Van den Bruel Gust (bijgestaan door Luc Van 

den Vonder als vertrouwenspersoon), Van Hemelen Maurice, Van Thielen 

Christiane, Verbraecken Harri, Winkelmans Kurt: politieraadsleden. 

Wandelseck Cris, HCP-korpschef 

Vanbergen Michel, secretaris-adviseur 

 

Verontschuldigd: Keymeulen Peter, burgemeester van Herselt 

 

Datum: 26 juni 2019 
 

Voorzitter Geert Daems opent de vergadering om 20:01 uur 
 

Openbare zitting 
 
Bij aanvang van de vergadering vraagt de voorzitter de toestemming aan de raadsleden om de 
agenda als volgt aan te passen: 

 Behandeling in geheime zitting van een toegevoegd agendapunt bij hoogdringendheid:  

 Als gevolg van voorgaande: 
o Aanbrengen wijzigingen aan agendapunt: “Vacant verklaring bij hoogdringendheid 

van één functie ICT consulent, assistent functioneel en technisch beheer in het 
administratief en logistiek kader”. 

o Wijzigen van de numerieke volgorde van de oorspronkelijke agenda. 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 20 februari 2019 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

2. Aanstelling en eedaflegging van de heer Huyskens Rigo als politieraadslid 
De heer Huyskens Rigo kon niet aanwezig zijn op de installatievergadering van de politieraad van 20 
februari 2019. 
 
De voorzitter verzoekt de verkozene voor de politieraad te verklaren op eer dat hij voldoet aan de 
vereisten van verkiesbaarheid en hij zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid, zoals 
bepaald in de artikelen 14 en 15 WGP. 
De voorzitter verzoekt de verkozene de eed voor hem af te leggen, waaraan hij voldoet in volgende 
termen : 
 

“ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet 
en aan de wetten van het Belgische volk” 

 
De akte van eedaflegging wordt door de voorzitter en de verkozene ondertekend en bij dit proces-
verbaal gevoegd. 
 
Na deze eedaflegging wordt de heer Huyskens Rigo aangesteld verklaard in zijn functie als 
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politieraadslid. 
 

3. Goedkeuring van het reglement van orde van de politieraad 

Motivering 

Feiten en context 

Het huishoudelijk reglement van orde bepaalt de wijze waarop de politieraad vergadert en voorziet de 
voorwaarden waaronder de rechten en de plichten van de raadsleden uitgeoefend worden. 

Juridische grond 

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus; 
de wet van 1 december 2006 houdende de wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van 
een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 
de wet van 28 december 2006 houdende de wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie 
van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 
de wet van 24 juli 2008 houdende de wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 
de wet van 31 mei 2017 houdende de wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 
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; 
het besluit van de politieraad van 25 oktober 2017 tot vaststelling van een nieuw reglement van orde 
van de politieraad. 

Argumentatie 

Het is noodzakelijk dat de politieraad heel wat praktische details rond haar werking formaliseert in een 
huishoudelijk reglement.  
Dit reglement moet afgestemd zijn op de vernieuwde spelregels vervat in de wet op de geïntegreerde 
politie. 
Het is aangewezen dat de nieuw geïnstalleerde politieraad zijn goedkeuring geeft over dit reglement. 

Financiële gevolgen 

Nihil 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist het besluit van de politieraad van 25 oktober 2017 betreffende de vaststelling van 
een reglement van orde van de politieraad te vervangen door een nieuw reglement van orde dat 
vastgesteld wordt als volgt: 

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 
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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. 
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 op elektronische wijze* 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. 
Het politieraadslid geeft daarvoor zijn uitdrukkelijke toestemming om de agenda en de toelichtingen enkel 
via elektronische post te ontvangen. Het politieraadslid ondertekent een document waarbij zijn/ haar 
email-adres wordt gebruikt voor dit doeleinde. 
De email 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. 
 
(*) 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. Bij verzending via email 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 stukken i.v.m. de begroting, begrotingswijziging, jaar- en politierekening zullen per drager aan huis 
bezorgd worden. 

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 
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inzagemogelijkheid wordt door aanplakking aan het hoofdcommissariaat bekendgemaakt en blijft 
minstens 10 dagen aangeplakt. 
Goedgekeurde en ondertekende notulen worden op de website van de politiezone geplaatst, met 
uitzondering van de punten die achter gesloten deuren werden behandeld. 
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 de 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 uiterlijk binnen de 10 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 10 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 10 werkdagen vooraf schriftelijk mee aan de korpschef 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 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,  

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

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

§ 3. – In beginsel stemmen de leden mondeling behalve als een derde van de aanwezige leden de 
stemming bij handopsteking 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 mondelinge stemming geschiedt door, in alfabetische volgorde, elk politieraadslid ja, neen of 
onthouding te laten uitspreken. 
De voorzitter stemt het laatst. 
Art. 26. - 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. 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. 
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, wordt presentiegeld verleend 
voor elke vergadering van de politieraad waarop zij aanwezig zijn. 
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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; 
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. 
 

Kopieën 
Voor beheer Het secretariaat van de politiezone 

Voor kennisname  

Voor archief  

 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-18 stemmen voor: Anthonis Milo, Daems Geert (voorzitter), De Cock Frans, De Wever Iris, Huyskens Rigo, 

Laeremans Karolien, Leirs Maria, Michiels Marie, Nevelsteen Marleen, Sterckx Geert, Tubbax Tim, Van 

Calster Winny, Van den Broeck Giel, Van Hemelen Maurice, Van Hirtum Guy (burgemeester Westerlo), Van 

Thielen Christiane, Verbraecken Harri, Winkelmans Kurt. 

-1 onthouding: Van den Bruel Gust (bijgestaan door Luc Van den Vonder als vertrouwenspersoon). 
 

4. Goedkeuring politierekening dienstjaar 2018 

Motivering 

Juridische grond 

 Wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998, B.S. van 5 januari 1999, hierna verkort tot WGP; 

 KB van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de boekhouding van de lokale politie, 
hierna verkort tot ARPC; 

 Voorgelegde begrotingsrekening en jaarrekening; 

 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; 

 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); 

 Besluit:  

Artikel 1 
De politieraad keurt de begrotingsrekening over het dienstjaar 2018 goed. 
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Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)   8.370.713 

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)   - 7.306.385 

Begrotingsresultaat (gewone dienst)   1.064.328 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)  4.211 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)  1.068.539 

 
 

      

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)  452.457 

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)   -216.707 

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)  235.750 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 544 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)  236.294 

 
Balans per 31 december 2018 

   

       

Vaste activa     7.318.461 

Vlottende activa     1.999.161 

Totaal van de activa    9.317.622 

       

Eigen vermogen     5.010.192 

Schulden     4.307.430 

Totaal van de passiva    9.317.622 

       

Resultatenrekening over het dienstjaar 2018  

       

Exploitatieresultaat     -431.107 

Uitzonderlijk resultaat     0 

Resultaat van het dienstjaar    -431.107 

 

Kopieën 
Voor beheer Gouverneur 

Voor kennisname  

Voor archief  

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

5. Logistiek. Vervanging 26 dienstwapens. Vaststellen lastvoorwaarden en wijze van gunnen 

Motivering 

Feiten en context 

De zone stelt als werkgever de individuele uitrusting ter beschikking van haar personeel. Het KB van 3 
juni 2007 inzake de bewapening van de geïntegreerde politie voorziet dat elke politieambtenaar in het 
bezit dient te zijn van een individueel wapen. 
De lokale politie Zuiderkempen heeft momenteel nog 26 dienstwapens van het type Glock 17 in gebruik 
die ouder zijn dan 20 jaar. Deze dienstwapens hebben hun dienst bewezen en dienen vervangen te 
worden. 

Juridische grond  

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus. 
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De wet van 13 augustus 2011 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en latere wijzigingen. 
Het Koninklijk besluit van 23 januari 2012 betreffende plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, 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 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 3 juni 2007 inzake de bewapening van de geïntegreerde politie 
De omzendbrief GPI 62 van 14 februari 2008 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie 
gestructureerd op twee niveaus. 
De nieuwe gemeentewet. 

Argumentatie 

Alle operationele personeelsleden dienen in het bezit gesteld te zijn van een individueel wapen. Sinds de 
start van de politiezone streven wij er naar om al de politiemensen van identieke wapens en 
uitrustingstukken te voorzien, waardoor de algemene veiligheid verhoogt.  
De lokale politie Zuiderkempen heeft een 80-tal individuele dienstwapens in haar bezit (allemaal van het 
type Glock) waaronder nog 26 Glocks 17van 1

e
 of 2

e
 generatie. Deze 26 vuurwapens werden nog voor de 

eenmaking van de geïntegreerde politie aangekocht en zouden –naar verluidt- tussen de 20 en 30 jaar 
oud zijn. 
 
De mentoren geweldbeheersing met vuurwapen stellen volgende problemen vast met deze 26 Glocks 17: 

- De uittrekker heeft geen markering, zodat de opgelegde veiligheidsmaatregelen niet kunnen 
uitgevoerd worden; 

- De slagpinveer is net iets te zwak waardoor het slaghoedje van de oefenmunitie soms 
gepercuteerd wordt en er toch geen schot afgaat (=ketser); 

- De handgreep is niet verstelbaar; 
- Deze dienstwapens kunnen enkel gebruikt worden door rechtshandigen; 
- De mikorganen lichten niet op in het duister; 
- De mikorganen zijn van polymeer en slijten sneller af dan metalen mikorganen door het 

(ont)holsteren van en gewoon trainen met het wapen; 
- De voorbrengveer van de meeste Glocks 17 is versleten. Een aangeleerde test tijdens de 

opleiding wapenhersteller Glock heeft dit aan het licht gebracht. 
Deze slijtage kan ervoor zorgen dat de minimum druk op de trekker niet meer gehaald wordt (met 
een mogelijks ongewild schot tot gevolg). 

 
De mentoren geweldbeheersing met vuurwapens stellen voor om deze 26 verouderde Glocks 17 te 
vervangen door de Glock 17 Gen.5, cal. 9mm Para, ambidextrous slide stop lever, safe actionsysteem 
met metalen tritium mikorganen. 
 
Waarom Glock 17? 

- De meeste lokale politiezones zijn uitgerust met Glock wapens (uniformiteit).  

- Dit wapen komt ter vervanging van de oude Glock 17 wat voor de gebruiker naar gevoel zeer 

weinig verschil zal brengen. Het wapen zal als vertrouwd aanvoelen. 

- De opleidingen en trainingen volgens de GPI 48 zijn afgestemd op het gebruik van dit wapen. 

- Het betreft een safe-action systeem wat de mogelijkheid biedt om zonder gevaar op dienst te 

gaan met een kogel in kamer zoals voorgeschreven (snellere reactietijd in vgl. met vb. de federale 

Smith & Wesson). 

- Het model 17 is geschikt voor collega’s met grotere handen en het model 19 is geschikt voor 

collega’s met kleinere handen. Buiten de looplengte en de capaciteit van het magazijn zijn deze 

identitiek. 

- De grotere looplengte biedt meer precisie. 
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- De grotere ladercapaciteit (17) zorgt ervoor dat bij het laden van standaard 15 patronen, de 

laatste patronen even veel weerstand ondervinden als de eerste. Bij de Glock 19 welke maximaal 

15 patronen kan laden zijn de laatste patronen moeizamer in te brengen. 

- Onze huidige holsters kunnen ook dit nieuwe wapen herbergen. 

- De aangeboden opleidingen (zoals hersteller van wapens) zijn afgestemd op Glock. 

 

Waarom 5e generatie? 
- De generatie 5 betreft het meest recente model met de laatste vernieuwingen (verbeteringen). 

- Ambidexter  laderpal  (+ voor links en rechtshandigen) 

- Ambidexter sledestopper (+ voor links en rechtshandigen) 

- (normaal) handgrepen achteraan de slede en vooraan 

- Verschillende backstraps (4) en geen vingeruitsparingen welke de mogelijkheid bieden om te 

voldoen aan verschillende grootte van hand. 

- De structuuroppervlak op de handgreep beperkt het glijden in een klamme/natte hand. 

- De uitsparing vooraan onder in het frame en de conische vorming van de ingang tot de 

laderligplaats zorgt ervoor dat een laderwissel sneller kan gebeuren dan voordien. 

- De trekkerdruk bedraagt 26N, wat ideaal is qua politievoorschriften 

- De lengte van de loop bedraagt 114 mm en betreft de eerst Glock Marksman Barrel (hexagonale 

loop). Dit zou volgende de producent een betere precisie geven. Dit geeft echter ook een unieke 

aftekening op de afgevuurde kogel welke terug aan het specifieke wapen kan worden gelinkt. 

 

Waarom metalen tritium mikorganen? 

- De standaard mikorganen van Glock zijn vervaardigd uit polymeer. Bij het veelvuldig trekken en 

opbergen van het wapen komen deze mikorganen tegen het holster. Kunststof op kunststof geeft 

echter slijtage. Hierdoor kunnen de mikorganen afslijten wat het mikken zelf negatief zal 

beïnvloeden. Het gebeurt verder meer dat de mikorganen opnieuw moeten worden gekalibreerd 

(b.v. door een val van het wapen). De polymeren mikorganen worden soms vervormd bij het 

herkalibreren van het wapen. De metalen mikorganen bieden hiervoor een oplossing.  

- De standaard mikorganen zijn gewoon wit. Bij schemer of duister moeten de mikorganen worden 

opgelijnd. Dit gaat echter enorm veel sneller met oplichtende mikorganen.  

Er zijn twee soorten mikorganen welke oplichten in het duister, luminescente en tritium. Het 
nadeel van luminescente mikorganen is dat deze eerst met fel licht belicht moeten worden waarna 
deze een bepaalde tijd het opgevangen licht terugstralen. Hiervoor dient het wapen uit de holster 
te worden genomen om de mikorganen allebei te laten oplichten. Dit geeft een extra risico en is 
tactisch niet aangewezen.  
Daarom geven de mentoren geweldbeheersing de voorkeur aan tritium mikorganen omdat deze 
niet moet oplichten voor gebruik.  
 

De lokale politie Zuiderkempen heeft een lastenboek met referte MM/wapens/19 opgesteld. Het betreft 
een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de aankoop van dienstwapens voor lokale 
politie Zuiderkempen. 

Financiële gevolgen 

De aankoop wordt geraamd op 20.000,00 euro incl. btw en werd voorzien in de begroting 2019 op de 
buitengewone dienst. 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist om de opdracht ‘aankoop van dienstwapens voor lokale politie Zuiderkempen’ te 
gunnen via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De politieraad keurt de bijhorende 
lastvoorwaarden met de technische bepalingen goed. 
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Artikel 2 
De politieraad belast het politiecollege met de verdere uitvoering. 
 

Artikel 3 
De kosten worden verrekend op de functioneel-economische code 330/03 -744-51 van de buitengewone 
dienst. 
 

Kopieën 
Voor beheer De dienst materiële middelen, 

De bijzonder rekenplichtige 

Voor kennisname De provinciegouverneur 
De gemeenten Herselt, Hulshout en Westerlo 

Voor archief  

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

6. Logistiek: herstellen van een dienstvoertuig. Vaststellen lastvoorwaarden en wijze van gunnen 

Motivering 

Feiten en context 

De motor van het interventievoertuig met nummerplaat 1HAA090 dient vervangen te worden. 

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 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 
Het besluit van de politieraad van 26 februari 2014 betreffende het vaststellen van de lastvoorwaarden 
en wijze van gunning voor de aankoop van 3 dienstvoertuigen 
Het besluit van het politiecollege van 26 februari 2014 betreffende de gunning van de aankoop van 3 
dienstvoertuigen 
De nieuwe gemeentewet. 

Argumentatie 

Het dienstvoertuig met nummerplaat 1HAA090 is een VW combi T5 en wordt gebruikt als 
interventievoertuig.  
Het voertuig is sinds juni 2014 in gebruik en heeft momenteel 120.000 km.  
De boordcomputer van dit voertuig gaf een motorstoring aan. Bij het uitlezen van de boordcomputer bleek 
dat de motor sterk versleten is en reeds aan vervanging toe is. 
Omwille van de nog vrij jonge leeftijd van het voertuig werd er door de garage een olieweging uitgevoerd 
om na te gaan dat de oorzaak te wijten kon zijn aan een abnormaal olieverbruik. In dat geval zou de 
kosten van de motor gedragen worden door Volkswagen zelf (in 2018 werd op deze wijze een motor van 
een andere combi van PZ Zuiderkempen op kosten van Volkswagen vervangen). 
Dit houdt in dat de oude olie vervangen werd door nieuwe olie, er 1.000 km met het voertuig werd 
gereden en dat dan de olie terug nagekeken werd. Bij deze olieweging werd er geen abnormaal 
olieverbruik of fabricagefouten vastgesteld. Dit houdt in dat Volkswagen niet tussenkomt in de kosten. 
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Alle voertuigen van lokale politie Zuiderkempen worden zeer intens gebruikt. Om de goede werking van 
de interventiediensten te kunnen waarborgen dient het voertuig hersteld te worden.  
 
Er werd een bestek gevraagd bij garage Van der Elst te Aarschot aangezien dit een erkende Volkswagen 
garage betreft. In de politiezone is er geen officieel erkende Volkswagen garage gevestigd. Om de goede 
werking van de combi te kunnen verzekeren dient er immers gebruik gemaakt te worden van een door 
Volkswagen goedgekeurde motor en onderdelen. 
 
Omdat de uitgave wordt geraamd op 7.773,65 euro inclusief btw en onder de door de Koning vastgestelde 
grens van 144.000,00 exclusief btw euro blijft, kan deze opdracht gegund worden via de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking zoals bedoeld in de wet van 17 juni 2016 
onder artikel 42,§1,1°, a “wanneer de goed te keuren uitgave de bedragen, zonder belasting op de 
toegevoegde waarde, vastgelegd door de Koning niet overschrijdt. Ingevolge de levering van 
wisselstukken van merkmateriaal kan de leveringen volgens art. 42,§1,1°, d slechts aan één bepaalde 
leverancier gegund worden.  

Financiële gevolgen 

De kostprijs voor het vervangen van de motor wordt geraamd op 6.360,54 euro excl. btw of 7.773,65 euro 
inclusief btw.  

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist om overeenkomstig art. 42,§1,1°,a en art. 42,§1,1°,d van de wet van 17 juni 2016 op 
de overheidsopdrachten, de herstelling van het dienstvoertuig te gunnen via de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. De politieraad keurt de lastvoorwaarden en 
wijze van gunning goed. 
 

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

Artikel 3 
De kosten worden verrekend op de functioneel-economische code 330/127/06 van de gewone uitgaven 
van de begroting. 
 

Kopieën 
Voor beheer De dienst materiële middelen, 

De bijzonder rekenplichtige 

Voor kennisname De provinciegouverneur 

Voor archief  

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

7.  Logistiek. Delegatie bevoegdheidsregels overheidsopdrachten 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Het besluit van de politieraad van 20 december 2001 betreffende de machtiging van het politiecollege 
inzake de gunning van overheidsopdrachten met bestelbon en aangenomen factuur voor buitengewone 
uitgaven en overdracht bevoegdheden dagelijks bestuur voor zover deze uitgaven de 5.500,00 euro excl. 
btw niet overschrijden. 
Het besluit van het politiecollege van 28 december 2001 betreffende de delegatie aan de korpschef voor 
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een bedrag lager dan 1.200,00 euro excl. btw. 

Feiten en context 

De Wet van 1 maart 2019 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 
betreffende de civiele veiligheid, ter precisering van de voor de politiezones geldende bevoegdheidsregels 
inzake overheidsopdrachten is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 april 2019. Ingevolge deze 
wet zijn de bevoegdheidsregels inzake overheidsopdrachten gewijzigd vanaf 13 april 2019 voor de 
politiezones. 

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 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 
De wet van 1 maart 2019 betreffende de bevoegdheidsregels inzake overheidsopdrachten voor 
politiezones. 
De nieuwe gemeentewet. 

Argumentatie 

Vanaf 13 april 2019 ziet de bevoegdheidsverdeling inzake overheidsopdrachten er als volgt uit. 
 
De politieraad heeft inzake overheidsopdrachten 2 bevoegdheden: 

- Vaststellen van de wijze van gunnen  
- Vaststellen van de voorwaarden. 

Deze twee bevoegdheden, die in de praktijk neerkomen op de goedkeuring van een bestek, kunnen door 
de politieraad gedelegeerd worden aan : 
 

1) Het politiecollege, binnen de perken van de daartoe op de gewone begroting ingeschreven 
kredieten of voor uitgaven die onder de buitengewone begroting vallen wanneer de waarde van 
de opdracht lager is dan de het door de Koning vastgelegde bedrag. 
of 

2) De korpschef of een ander personeelslid, voor opdrachten waarvan het geraamde bedrag de 
drempel niet overschrijdt die vastgelegd werd voor de opdrachten die vastgesteld worden op 
eenvoudige aangenomen factuur, d.i. thans <= 30.000,00 euro excl. btw, die dan ook de 
bevoegdheden van het college zal uitoefenen. 

 
Het politiecollege krijgt door de nieuwe wetgeving volgende bevoegdheden: 

- Het vaststellen van de wijze van gunnen en de voorwaarden in gevallen van dringende spoed die 
voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden, mits mededeling van het besluit aan de 
politieraad die er akte moet van nemen. 

- Het instellen van de procedure 
- De gunning of niet-gunning van de opdracht 
- De uitvoering van de opdracht en de wijzigingen tijdens de uitvoering 
- Het wijzigen van de voorwaarden van opdrachten in het kader van onderhandelingsprocedures 

vóór de gunning, mits mededeling van het besluit aan de politieraad die er akte van moet nemen 
(deze mededeling is niet vereist indien bevoegdheid tot goedkeuren van het bestek ingevolge 
delegatie politieraad). 

 
Voor een goede werking van het politiekorps is het noodzakelijk dat de bevoegdheden voor de 
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overheidsopdrachten van de politieraad –in beperkte mate- gedelegeerd worden aan enerzijds de 
korpschef en anderzijds aan het politiecollege. 
 
De politieraad verleent delegatie aan de korpschef voor het plaatsen van bestellingen van werken, 
leveringen of diensten bij aangenomen factuur voor een bedrag lager of gelijk aan 2.500,00 euro excl. 
btw. 
 
De politieraad delegeert het politiecollege voor het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen 
van de voorwaarden voor de uitgaven op de gewone en buitengewone dienst voor een bedrag lager of 
gelijk aan 10.000,00 euro excl. btw (en dit binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de gewone 
begroting).  
 
De politieraad blijft steeds bevoegd voor het vaststellen van de wijze van gunnen en het vaststellen van 
de voorwaarden voor alle uitgaven boven de 10.000 euro excl. btw. Hiervoor zal telkens een bestek ter 
goedkeuring voorgelegd worden. 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist om de korpschef delegatie te verlenen voor het plaatsen van bestellingen van 
werken, leveringen of diensten bij aangenomen factuur voor een bedrag lager of gelijk aan 2.500,00 euro 
excl. btw. 
 

Artikel 2 
De politieraad beslist om het politiecollege delegatie te verlenen om de uitgaven te verrichten op de 
gewone en buitengewone dienst voor een bedrag lager of gelijk aan 10.000,00 euro excl. btw (en dit 
binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de gewone begroting). 
 

Kopieën 
Voor beheer De dienst materiële middelen, 

De bijzonder rekenplichtige 

Voor kennisname De provinciegouverneur 

Voor archief  

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

8. Logistiek. Aanwerving van een tijdelijke poetskracht via interim 

Motivering 

Feiten en context 

De politiezone heeft 2 voltijdse contractuele hulpkrachten in dienst voor het onderhoud van de 2 
commissariaten van de politiezone. 
Omwille van gezondheidsproblemen dient 1 hulpkracht een operatie te ondergaan en zal vermoedelijk 
een halfjaar revalidatie nodig hebben. 

Juridische grond  

Pro memorie 

Argumentatie 

De politiezone heeft 2 voltijdse contractuele hulpkrachten in dienst.  
Omwille van gezondheidsproblemen dient 1 hulpkracht een operatie te ondergaan en zal vermoedelijk 
een halfjaar nodig hebben om te revalideren.  
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De kosten van een langdurige afwezigheid wegens ziekte van een contractuele hulpkracht wordt vanaf de 
15

e
 dag gedragen door de mutualiteit i.p.v. de politiezone. 

 
Het onderhoud van beide commissariaten van politie Zuiderkempen kan echter onmogelijk door 1 
hulpkracht uitgevoerd worden. Daarom is politiezone Zuiderkempen vragende partij om de langdurige 
afwezigheid van de hulpkracht op te vangen door het tijdelijk inhuren van een voltijdse interimkracht (38 
uren/week).  
De duurtijd voor het inhuren van de interimkracht hangt uiteraard af van de duurtijd van afwezigheid van 
het contractueel personeelslid. 
In normale omstandigheden (d.w.z. indien er onmiddellijk een interimkracht gevonden wordt én de 
revalidatie van het vast personeelslid volledig volgens plan verloopt) wordt de duurtijd voor het inhuren 
van een interimkracht geraamd op 22 weken.  
 
Interimkrachten hebben dezelfde rechten als de vaste personeelsleden. 
De hulpkrachten bij de geïntegreerde politie vallen worden ingeschaald in loonschaal DD1.  
Het bruto geïndexeerd jaarbedrag voor een hulpkracht bedraagt 21.321,98 euro.  
De interimkracht heeft eveneens recht op een km-vergoeding indien het woon-/werkverkeer met de fiets 
uitgevoerd wordt (op voorwaarde dat de afstand minimum 1 km enkel bedraagt, en er geen gebruik 
gemaakt wordt van een fiets van het type speed pedelec). 
 
Volgende interimkantoren werden gecontacteerd voor een prijsofferte: 

- Tempo-team , Nieuwstraat 1, 2440 Geel 
- Konvert Interim, Pas 309, 2440 Geel 
- Actief Interim, Markt 16, 2440 Geel 
- Agilitas, Stationsstraat 5-7, 2440 Geel 
- Synergie Interim, Werft 53 bus 1, 2440 Geel 
- Manpower, Hofkwartier 26, 2200 Herentals 
- Start People, markt 34, 2440 Geel 
- Unique, Nieuwstraat 130, 2440 Geel 
- Asap Geel, Stationsstraat 3B, 2440 Geel 
- Adecco, Markt 70, 2440 Geel 

 
De volgende interimkantoren hebben een prijsofferte ingediend: 
 

Interimkantoor Uurloon Coëfficiënt interim 
Dimona kostprijs/uur 

Uur kostprijs 
excl. btw 

Kostprijs per week (38u)  
excl. eventuele fietsvergoeding 

Konvert interim € 10,79  1,85 
€ 0,35  

€ 20,31  € 771,87 excl. btw 
€ 933,96 incl. btw 
 

Agilitas  € 11,69 2,01 
€ 0,36 

€ 23,86 € 906,68 excl. btw 
€ 1.097,08 incl. btw 
 

Manpower € 10,79 1,96 
€ 0,35 

€ 21,50 € 816,94 excl. btw 
€ 988,50 incl. btw 
 

Asap € 10,79 1,92 
€ 0,40 

€ 21,12 € 802,44 excl. btw 
€ 970,95 incl. btw 
 

 
De kosten voor de vergoeding voor bij de politie ingehuurde externen dienen geboekt te worden op het 
begrotingsartikel 330/122/06 van de werkingskosten i.p.v. op een begrotingsartikel van de 
personeelskosten. 
Momenteel is er evenwel nog geen budget voorzien op het artikel 330/122/06 maar dit kan opgelost 
worden door het -tijdelijk- verschuiven van budgetten van andere begrotingsartikelen van de 
werkingskosten. 
In het najaar dient er sowieso nog een begrotingswijziging uitgevoerd te worden om o.a. het gunstig 
resultaat van rekening 2018 en de aangepaste federale ontvangsten in te boeken. Bij deze 
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begrotingswijziging zullen we dan de nodige budgetten voorzien om enerzijds artikel 330/122/06 en om 
anderzijds de tijdelijke verschuivingen van de andere begrotingsartikelen aan te zuiveren. 

Financiële gevolgen 

De kostprijs voor het inhuren van een interimkracht wordt geraamd op 933,96 euro incl. btw/week (excl. 
eventuele fietsvergoedingen). 
Voor de geraamde 22 weken bedraagt de kostprijs 20.547,12 euro incl. btw, exclusief eventuele 
fietsvergoedingen. 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist om de langdurige afwezigheid wegens ziekte van een contractuele hulpkracht op te 
vangen door het inhuren van een voltijdse interimkracht. 
De wekelijkse kostprijs voor het inhuren van een interimkracht wordt geraamd op 933,96 euro incl. btw 
exclusief eventuele fietsvergoedingen. 
 

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

Artikel 3 
De kosten worden verrekend op de functioneel-economische code 330/122/06 van de gewone dienst. 
 

Kopieën 
Voor beheer De dienst materiële middelen, 

De bijzonder rekenplichtige 

Voor kennisname De provinciegouverneur 

Voor archief  

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

9. Logistiek. Aankoop van modulaire elektronische lockers voor het opbergen van collectieve 

wapens. Vaststellen lastvoorwaarden en wijze van gunnen. 

Motivering 

Feiten en context 

De lokale politie Zuiderkempen heeft in haar commissariaat te Westerlo nood aan een elektronische kast 
voor het opbergen van de collectieve wapens. 

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 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 3 juni 2007 inzake de bewapening van de geïntegreerde politie 
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De omzendbrief GPI 62 van 14 februari 2008 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie 
gestructureerd op twee niveaus. 
De nieuwe gemeentewet. 

Argumentatie 

Lokale politie Zuiderkempen heeft in haar vestiging te Westerlo nood aan modulaire elektronische kasten 
voor het veilig opbergen van de collectieve wapens in individuele kastjes.  
 
Deze kasten worden uitgerust met een badgelezer die compatibel is met de badgelezer van het 
bestaande toegangscontrolesysteem. De operationele personeelsleden kunnen dan met hun huidige 
badge ook de individuele collectieve wapenkasten openen.  
De software van de elektronische kasten zorgt ervoor dat er een registratie is van alle handelingen die 
gesteld worden om de collectieve wapens in de kast vrij te maken en terug te plaatsen.  
 
De nodige middelen werden hiervoor voorzien in begroting 2019. 
 
De lokale politie Zuiderkempen heeft een lastenboek met referte MM/wapenkast/19 opgesteld. Het betreft 
een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de aankoop van modulaire elektronische 
lockers voor het opbergen van collectieve wapens voor lokale politie Zuiderkempen. 

Financiële gevolgen 

De aankoop wordt geraamd op 13.000,00 euro incl. btw en werd voorzien in de begroting 2019 op de 
buitengewone dienst. 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist om de opdracht ‘aankoop van modulaire elektronische lockers voor het opbergen 
van collectieve wapens voor lokale politie Zuiderkempen’ te gunnen via de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 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 330-741-51 van de buitengewone 
dienst. 
 

Kopieën 
Voor beheer De dienst materiële middelen, 

De bijzonder rekenplichtige 

Voor kennisname De provinciegouverneur 
De gemeenten Herselt, Hulshout en Westerlo 

Voor archief  

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

Geheime zitting (aanvang: 20:19u) 
… 
 
 

Openbare zitting (aanvang: 20:23u) 
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10. Vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie ICT consulent, assistent functioneel en 

technisch beheer in het administratief en logistiek kader. 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

 Op 28 oktober 2008 keurde de politieraad een voorstel van wijziging van de personeelsformatie goed. 

 Op 14 november 2008 keurde de gouverneur deze gewijzigde personeelsformatie goed. 

 Besluit van de politieraad van 28 oktober 2015 tot vacant verklaring bij hoogdringendheid van één 
functie ICT consulent, assistent functioneel en technisch beheer in het administratief en logistiek kader. 

 Besluit van het politiecollege van 18 maart 2016 tot aanstelling van één ICT-consulent assistent 
functioneel en technisch beheer - aanwerving bij arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. 

 Besluit van de politieraad van 22 juni 2016 tot vacant verklaring bij mobiliteit van één functie ICT 
consulent, assistent functioneel en technisch beheer in het administratief en logistiek kader. 

 Besluit van het politiecollege van 14 oktober 2016 tot benoeming van één ICT-consulent, assistent 
functioneel en technisch beheer in het administratief en logistiek kader. 

 BS 637/2018 

 BS 663/2018 

 Sedert 21 augustus 2018 tot op heden is de ICT consulent onafgebroken in ziekteverlof. 

 Op 04 juli 2019 dient de ICT consulent voor de Commissie voor Geschiktheid van het Politiepersoneel 
te verschijnen.  

 BU/000364/2019 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef 
over de vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie ICT consulent, assistent functioneel en 
technisch beheer in het administratief en logistiek kader. 

 Op 24 juni 2019 mailt de ICT consulent dat hij zijn ambt wenst neer te leggen om een nieuwe job aan 
te gaan vanaf 1 augustus 2019. Hij bevestigt zijn ontslag met brief van 26 juni 2019. 

Feiten en context 

 Op het politiecollege van 14 oktober 2016 werd een ICT consulent benoemd in de politie 
Zuiderkempen. Sedert 21 augustus 2018 is hij onafgebroken in ziekteverlof. Op 14 maart 2019 was hij 
minstens 4 maanden in disponibiliteit en werd de facultatieve procedure opgestart. Hierdoor werd de 
ICT consulent op 29 maart 2019 door de raadgevende geneesheer opgeroepen voor evaluatie van de 
arbeidsgeschiktheid.  Op 3 mei 2019 is hij gedurende 6 maanden in disponibiliteit, hierdoor dient hij te 
verschijnen voor de Commissie voor Geschiktheid van het Politiepersoneel. Telefonisch heeft de 
Commissie het diensthoofd HRM in kennis gesteld dat de ICT consulent op 4 juli 2019 voor de 
Commissie zal verschijnen. De Commissie zal dan een uitspraak doen. 

 

 De functie van consulent ICT is cruciaal in de werking van de politiezone. Er moet dan ook zeer snel 
overgegaan worden tot aanwerving van deze ICT-er. De invulling via mobiliteit zal te lang duren, 
waardoor het beheer van het korps verder in het gedrang komt. De aanwerving bij 
arbeidsovereenkomst van 12 maanden zonder de voorafgaandelijke vacant verklaring in mobiliteit is 
dan ook noodzakelijk. 

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/000364/2019) 

 Het mondeling advies van de korpschef ter zitting van de raad waarbij de korpschef verklaart dat het - 
gelet op het ontslag van de consulent ICT met ingang van 01 augustus 2019 - noodzakelijk is deze 
functie onmiddellijk in te vullen en beroep te doen op de aanwerving bij arbeidsovereenkomst van 12 
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maanden zonder de voorafgaandelijke vacant verklaring in mobiliteit onder dezelfde modaliteiten als in 
het advies hierboven vermeld. 

Advies 

BU/000364/2019 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie ICT consulent, assistent functioneel en 
technisch beheer in het administratief en logistiek kader. 
Gelet op het ontslag van de consulent ICT met ingang van 01 augustus 2019 is het noodzakelijk deze 
functie onmiddellijk in te vullen en beroep te doen op de aanwerving bij arbeidsovereenkomst van 12 
maanden zonder de voorafgaandelijke vacant verklaring in mobiliteit. 

Argumentatie  

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef uit BU/000364/2019 gericht aan de voorzitter van 
de politieraad en het advies ter zitting gegeven wat betreft de vacant verklaring bij hoogdringendheid van 
één functie van ICT consulent, assistent functioneel beheerder en technisch beheer via aanwerving met 
een arbeidsovereenkomst van 12 maanden. 
 
 
 

 Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist tot vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie van ICT consulent, 
assistent functioneel beheerder en technisch beheer 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 voor 
de personeelsleden van de niveaus B van de lokale politie. 
 

Artikel 3 
De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen: 

Effectieve leden 

Voorzitter Korpschef van de PZ Zuiderkempen, HCP Cris Wandelseck (of zijn 
vervanger) 

Lid Operationeel coördinator PZ Zuiderkempen, aangestelde CP Hans 
Vercammen (of zijn vervanger) 

Lid + Secretaris Calog personeelslid, Consulente Marjan Goolaerts (of haar vervanger) 

 
Artikel 4 
Het profiel, de taakinhoud en de gewone plaats van het werk vast te stellen zoals bepaald in 
BU/000364/2019 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie ICT consulent, assistent functioneel en 
technisch beheer in het administratief en logistiek kader. 
 

Artikel 5 
De ICT-consulent te plaatsen in de dienst DSI onder het gezag van het diensthoofd DSI. 
 

Artikel 6 
De uiterste datum van indienen van de sollicitaties te laten vaststellen door dienst DPRS van de Federale 
Politie. 
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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. 
 

Taken 
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  

 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

11. Vacant verklaring bij mobiliteit van vier functies inspecteur binnen de recherchecoördinatie 

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. 

 BS 637/2018 

 BS 663/2018 

 BU/000366/2019 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef 
over de vacant verklaring bij mobiliteit van vier functies inspecteur binnen de recherchecoördinatie. 

Feiten en context 

 Tot op heden telt de dienst recherchecoördinatie van lokale politie Zuiderkempen: vijf inspecteurs en 
twee hoofdinspecteurs. Eén hoofdinspecteur is de recherchecoördinator. Van de zeven 
personeelsleden bij de dienst recherchecoördinatie beschikken maar drie personeelsleden over een 
recherchebrevet, namelijk één inspecteur en twee hoofdinspecteurs. Vier inspecteurs werden 
terbeschikking gesteld bij de dienst recherchecoördinatie.  

 

 De dienst recherchecoördinatie is belast met ernstige, delicate en/of omslachtige 
opsporingsonderzoeken of gerechtelijke onderzoeken. Aangezien er maar drie personeelsleden over 
een recherchebrevet beschikken, heeft de zone nood aan gespecialiseerde recherchebrevethouders. 
Hierdoor dient er overgegaan te worden tot vacant verklaring bij mobiliteit van vier inspecteurs bij de 
dienst recherchecoördinatie. Indien de inspecteurs niet over een recherchebrevet beschikken, 
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kunnen zij de opleiding om het recherchebrevet te behalen, volgen als ze officieel deel uit maken van 
de dienst recherchecoördinatie. 

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/000366/2019). 

Advies 

BU/000366/2019 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacant verklaring bij mobiliteit van vier functies inspecteur binnen de recherchecoördinatie. 

Argumentatie 

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef uit BU/000366/2019 gericht aan de voorzitter van 
de politieraad betreffende de vacant verklaring bij mobiliteit van vier functies inspecteur binnen de 
recherchecoördinatie. 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist om 4 (gespecialiseerde) functies van inspecteur in de dienst recherchecoördinatie 
vacant te verklaren bij mobiliteit 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 de PZ Zuiderkempen, HCP Cris Wandelseck (of zijn 
vervanger) 

Lid Interventiecoördinator PZ Zuiderkempen, CP Luc Kerkhofs (of zijn 
vervanger) 

Lid Operationeel coördinator PZ Zuiderkempen, aangestelde CP Hans 
Vercammen (of zijn vervanger) 

Secretaris Calog personeelslid, Consulente Marjan Goolaerts (of haar vervanger) 

 

Artikel 4 
Het profiel, de taakinhoud en de gewone plaats van het werk vast te stellen zoals bepaald in 
BU/000366/2019 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende de vacant verklaring bij mobiliteit 
van vier functies inspecteur binnen de recherchecoördinatie. 
 

Artikel 5 
Het lid van de dienst recherchercoördinatie te plaatsen onder de rechtstreekse leiding van de 
recherchecoördinator van de lokale politie Zuiderkempen. 
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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. 
 

Taken 
Dienst Taak 

Politie Zuiderkempen  overmaken van de nodige gegevens aan de 
directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer 
van de federale politie 

 

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

politie 

 de korpschef van de lokale politie Zuiderkempen 

Voor kennisname Mevrouw de gouverneur van de provincie Antwerpen 

Voor archief de dienst HRM van de lokale politie Zuiderkempen  

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

12. Aanstelling bij hoogdringendheid van een afgevaardigde voor de politiezone in het 

beheerscomité GID PBW – vernieuwing mandaten legislatuur 2019-2024 – bekrachtiging 

besluit Politiecollege. 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

 Het schrijven van IOK d.d. 21 maart 2019 betreffende Beheerscomité GiD PBW – vernieuwing 
mandaten legislatuur 2019-2024 (ref. BI/000119/2019). 
 

 Besluit van het politiecollege 05 april 2019 betreffende de aanstelling bij hoogdringendheid van een 
afgevaardigde voor de politiezone in het beheerscomité GiD PBW – vernieuwing mandaten legislatuur 
2019-2024. 

 

Feiten en context 

In het K.B. van vergunning d.d. 13 juni 2018 wordt voor de werking van de Gemeenschappelijke Interne 
dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GiD PBW) voorzien in een beheerscomité. 
 
In het beheerscomité is elk participerend bestuur vertegenwoordigd door een afgevaardigde.  
 
Conform artikel 2.3. van voormeld KB betreft het een persoon die belast is met het dagelijks beheer van 
het betreffende bestuur. 
 
Het beheerscomité vergadert 1 keer per jaar. 
 
Binnen het beheerscomité wordt het dagelijks bestuur gevormd. 
 
De samenstelling en werking van zowel het beheerscomité als het dagelijks bestuur is vastgelegd in een 
reglement van inwendige orde. 
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Er wordt geen presentiegeld voorzien. 
 
Aangezien uiterlijk 13 mei 2019 de afgevaardigde in het beheerscomité namens ons bestuur moest 
meegedeeld worden aan IOK, was de overheid genoodzaakt om een afgevaardigde voor de politiezone in 
het beheerscomité GiD PBW (legislatuur 2019-2024) bij hoogdringendheid aan te stellen op het 
politiecollege van 05 april 2019.  

Juridische grond 

 De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveaus, zoals gewijzigd; 

 Het Koninklijk Besluit van vergunning van 13 juni 2018. 
 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege 05 april 2019 om een jaarlijkse beurtrol in te 
voeren van afgevaardigde voor de politiezone in het beheerscomité GiD PBW, namelijk: 

-Burgemeester Hulshout: 2019 en 2022 
-Burgemeester Westerlo: 2020 en 2023 
-Burgemeester Herselt: 2021 en 2024 

Taken 
Dienst Taak 

Politie Zuiderkempen Kennisgeving IOK – GiD PBW 

 

Kopieën 
Voor archief  

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

13. Kennisname notulen algemene vergadering IOK van 21 mei 2019 
De politieraad neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van IOK d.d. 21 mei 
2019. 
 

14. Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering IOK – 27 juni 2019 

Motivering 

Feiten en context 

Een buitengewone algemene vergadering van IOK vindt plaats op 27 juni 2019. 
De agenda van deze buitengewone algemene vergadering bevat volgende agendapunten: 
1. Statutenwijziging 

Het ontwerp van statutenwijziging wordt ter goedkeuring voorgelegd. Een uitgebreide toelichtende 
nota werd overgemaakt aan de deelnemers. 

2. Aanstelling commissaris-revisor 
Voorgesteld wordt om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, aangeduid na onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking met als voorwerp de aanstelling van een bedrijfsrevisor als 
commissaris, te benoemen als commissaris. 

3. Code van goed bestuur 
Artikel 434 Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de algemene vergadering een code van goed 
bestuur vaststelt. 
De raad van bestuur legt de bijgevoegde ontwerpcode van goed bestuur ter goedkeuring voor. 

4. Varia 
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Juridische grond 

 Decreet Lokaal Bestuur; 

 de statuten van IOK. 

Argumentatie  

De raad neemt kennis van de uitnodiging met toelichtende nota (als bijlage) van 6 mei 2019 ter 
voorbereiding van de algemene vergadering IOK van 27 juni 2019. 

De raad neemt kennis van het voorstel van statutenwijziging (als bijlage) en de toelichtende nota (als 
bijlage) hierover, die via e-mail werden overgemaakt. 

De raad neemt kennis van het voorstel om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, aangeduid na 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met als voorwerp de aanstelling van een 
bedrijfsrevisor als commissaris, te benoemen als commissaris. 

De raad neemt kennis van het voorstel van code van goed bestuur. 

Overwegende dat de raad zich na kennisname aansluit bij de voorstellen inzake de statutenwijziging, 
inzake de benoeming van de commissaris en inzake het voorstel van code van goed bestuur. 

Besluit 

Artikel 1 
De raad hecht artikelsgewijs goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging. 
 

Artikel 2 
De raad hecht goedkeuring aan het voorstel om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren te benoemen als 
commissaris van IOK. 
 

Artikel 3 
De raad hecht goedkeuring aan het voorstel van code van goed bestuur. 
 

Artikel 4 
Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de buitengewone 
algemene vergadering. 
 

Taken 
Dienst Taak 

Secretariaat Politie Zuiderkempen  overmaken van het besluit aan IOK  

 

Kopieën 
Voor beheer de korpschef van de lokale politie Zuiderkempen 

  

  

 
Notulering. Politieraadslid Winckelmans merkt op dat hij als volmachtdrager voor de politiezone 
Zuiderkempen geen mandaat had voor de algemene vergadering van IOK van 21 mei aangezien er 
geen politieraad voorzien was in die periode om hem dat mandaat te verlenen. 
Dit is een gekend probleem voor meerdere politiezones en brandweerzones in het arrondissement. 
Burgemeester Guy Van Hirtum zal het probleem naar voren brengen op de raad van bestuur van 
IOK. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
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15. Kennisgeving jaarverslag 2018 politie Zuiderkempen 
De korpschef geeft een toelichting bij het jaarverslag. 
De raad neemt kennis van het jaarverslag 2018 van de politie Zuiderkempen. 
 

16. Schaalvergroting politiezones (extra agendapunt F. De Cock) 
Na bespreking rest de vraag voor de Raad of er iemand van het onderzoeksteam van de studie dient 
uitgenodigd te worden om meer duidelijkheid te geven over de resultaten van het onderzoek. 
 

Beslissing. Verworpen door de politieraad met: 

-5 stemmen voor: De Cock Frans, De Wever Iris, Van den Broeck Giel, Van den Bruel Gust (bijgestaan door 

Luc Van den Vonder als vertrouwenspersoon), Winkelmans Kurt. 

-13 stemmen tegen: Daems Geert (voorzitter), Huyskens Rigo, Laeremans Karolien, Leirs Maria, Michiels 

Marie, Nevelsteen Marleen, Sterckx Geert, Tubbax Tim, Van Calster Winny, Van Hemelen Maurice, Van Hirtum 

Guy (burgemeester Westerlo), Van Thielen Christiane, Verbraecken Harri. 

-1 onthouding: Anthonis Milo 
 

17. Inzet (mobiele) camerabewaking tegen overlastproblemen (extra agendapunt F. De Cock) 
Wordt besproken. 

Beslissing. Er werd niet gestemd. 
 

18. Trajectcontroles in de politiezone Zuiderkempen (extra agendapunt F. De Cock) 
Wordt besproken. 

Beslissing. Er werd niet gestemd. 
 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:51u 

 

 
 Westerlo, 26 juni 2019 

 

 
De secretaris De burgemeester – voorzitter 
Michel Vanbergen Geert Daems 


