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Definitief verslag 

POLITIERAAD – POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) 

VERGADERING VAN VIERENTWINTIG JUNI TWEEDUIZEND TWINTIG 

24.06.2020 

 

Aanwezig: Van Hirtum Guy, burgemeester-voorzitter 

Keymeulen Peter, burgemeester Herselt 

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

Leirs Maria, Michiels Marie, Nevelsteen Marleen, Tubbax Tim, Van Calster Winny, 

Van den Broeck Giel, Van den Bruel Gust (bijgestaan door Van Hoof Jef als 

vertrouwenspersoon), Van Hemelen Maurice, Van Thielen Christiane, Verbraecken 

Harri, Winkelmans Kurt: politieraadsleden. 

Wandelseck Cris, HCP-korpschef 

Vanbergen Michel, secretaris-adviseur 

Verontschuldigd: Daems Geert, burgemeester Hulshout 

Sterckx Geert, politieraadslid 

  

Datum: 24 juni 2020 
 

Voorzitter Guy Van Hirtum opent de vergadering om 20:01 uur 
 

Openbare zitting 
 
Bij aanvang van de vergadering vraagt de voorzitter de toestemming aan de raadsleden om 2 
agendapunten bij hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen: 

• In openbare zitting. “Korpsleiding. Toelage voor de bijzondere rekenplichtige van de lokale 
politie Zuiderkempen”. 

• In besloten zitting:  

• Als gevolg van voorgaande wijzigt de numerieke volgorde van de oorspronkelijke agenda. 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

1. Besluit van de voorzitter van de politieraad. Politieraad zonder publiek en pers tijdens de 

federale fase voor de strijd tegen COVID 19. 
Het principe van de openbaarheid van de zittingen van de politieraad conform artikel 25/6 van de Wet van 7 

december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveau’s (WGP), kan in de 

huidige omstandigheden, met name het COVID 19-virus en de strijd tegen de verdere verspreiding ervan in de 

federale fase van het crisisbeheer, bezwaarlijk worden nageleefd. 

Er geldt immers een gezondheidscrisis, een verbod op samenscholingen en de verplichting om social distancing toe 

te passen. 

De aanwezigheid van publiek of pers op de zitting van de politieraad van 24 juni 2020 is derhalve niet aangeraden. 

Artikel 25/8 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveau’s (WGP), belast de voorzitter van de politieraad met de handhaving van de orde tijdens de vergadering. 

 

Op basis van dit artikel, beslist de voorzitter van de politieraad dat: 

• De vergadering van de politieraad van 24 juni 2020 zal doorgaan in besloten zitting, 

• Na de zitting van de politieraad zal de besluitenlijst (via uithanging en website) worden verspreid voor het 

publiek en de pers. 

 

2. Goedkeuring verslag vergadering van 19 februari 2020 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

3. Goedkeuring politierekening dienstjaar 2019 
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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 2019 goed. 
 

Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)   9.777.603 

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)   - 7.437.593 

Begrotingsresultaat (gewone dienst)   2.340.010 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)  7.906 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)  2.347.916 

 

 
 

      

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)  293.158 

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)   -195.165 

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)  97.993 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 54.161 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)  152.154 

 
Balans per 31 december 2019 

   

       

Vaste activa     7.307.111 

Vlottende activa       3.322.035 

Totaal van de activa    10.629.146 

       

Eigen vermogen     6.461.418 

Voorzieningen 
Schulden 

    0 
4.167.728 

Totaal van de passiva    10.629.146 

       

Resultatenrekening over het dienstjaar 2019  

       

Exploitatieresultaat     1.529.521 

Uitzonderlijk resultaat     15.290 
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Resultaat van het dienstjaar    1.544.811 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

4. Logistiek. Takelen, bergen en stallen van voertuigen. Vaststellen lastvoorwaarden en wijze van 

gunnen. 

Motivering 

Feiten en context 

De politiezone heeft een overheidsopdracht lopende voor het takelen van voertuigen op het grondgebied 
van de politiezone. Deze overeenkomst stopt in principe op 30/06/2020. 
Er dient een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven 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. 

Argumentatie 

De politiezone Zuiderkempen dient een overheidsopdracht uit te schrijven voor het takelen, bergen en 
stallen van voertuigen op het grondgebied van de politiezone.  
De takelingen opgenomen in deze nieuwe overheidsopdracht betreft NIET de gerechtelijke takelingen of 
inbeslaggenomen voertuigen aangezien deze materie geregeld wordt door omzendbrieven van het Parket 
Antwerpen. 
 
De lokale politie Zuiderkempen heeft een lastenboek met referte MM/Takelen/2020 opgesteld. Het betreft 
een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor het takelen, bergen en stallen 
van voertuigen op het grondgebied van de lokale politie Zuiderkempen. 
 
Het betreft een opdracht met een duurtijd van 4 jaar. De aanbestedende overheid heeft het recht om de 
opdracht te allen tijde eenzijdig te beëindigen, mits het verzenden van een aangetekende opzegbrief en 
mits het respecteren van een opzegtermijn van 6 maanden. 
De voorziene begindatum van de opdracht is 1 oktober 2020. De opdracht neemt in ieder geval 
automatisch een einde op 30 september 2024. 

Financiële gevolgen 

De kosten van deze opdracht wordt over de volledige looptijd van 4 jaar geraamd op 24.200,00 euro incl. 
btw. 
De takelkosten dienen betaald te worden door de eigenaar / gebruiker van het getakelde voertuig en niet 
door de politiezone. 

Besluit 

Artikel 1 
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De politieraad beslist om de opdracht ‘takelen, bergen en stallen van voertuigen op het grondgebied van 
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. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
  

5. Logistiek. Onderhoudscontract trajectcontrole. Vaststellen van de lastvoorwaarden en wijze van 

gunning. 

Motivering 

Feiten en context 

De trajectcontrole op de Aarschotsesteenweg te Herselt werd in cofinanciering aangekocht met 
Agentschap Wegen en Verkeer via opdrachtencentrale vast ANPR netwerk (bestek 12D06). Het bestek 
voorziet dat na de waarborgperiode een full omnium onderhoudscontract dient afgesloten 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  
De nieuwe gemeentewet. 

Argumentatie 

De trajectcontrole op de Aarschotsesteenweg te Herselt werd in cofinanciering aangekocht met 
Agentschap Wegen en Verkeer via opdrachtencentrale vast ANPR netwerk (bestek 12D06).  
 
Het bestek voorziet dat er een full omnium onderhoud na de waarborgperiode dient afgesloten te worden. 
De duur van de deelopdracht “full omnium onderhoud na de waarborgperiode” is 1 jaar vanaf de datum 
van de definitieve oplevering van iedere bestelling.  
De opdracht wordt stilzwijgend verlengd met een termijn van 12 maanden. De totale duur (incl. 
verlengingen) is beperkt tot maximaal 48 maanden na de laatst definitief opgeleverde installatie opgesteld 
in het kader van de deelopdracht “Leveringen en Werken”. 
De kosten voor dit onderhoudscontract is voor rekening van lokale politie Zuiderkempen. 
 
Dit onderhoud heeft enerzijds betrekking op de FrontInstallation en anderzijds op de Back-Office. 
 
Een full omnium onderhoudscontract voorziet: 

- een kwalitatief natraject voor de bestellende én aanbestedende overheid; 
- een perfecte werking van een vast ANPR netwerk; 
- de continuïteit in de werking van de installaties. Er worden enkel downtimes toegelaten voor 

vooraf gemeld preventief onderhoud, averijen, interventietermijnen bij oproepen, stormschade, 
waterschade en bliksemschade. 

 
Het bestek 12D06 werd gegund aan Proximus, Koning Albert II-laan, 1030 Brussel. 



 

5 

 

 
In principe diende de lokale politie Zuiderkempen vanaf 21/10/2018 een full omnium onderhoudscontract 
aangegaan te hebben. 
 
Proximus heeft onlangs opgemerkt dat er geen full omnium onderhoudscontract werd afgesloten voor de 
trajectcontrole op de Aarschotsesteenweg te Herselt. 
Hierop heeft Proximus een voorstel volgens de modaliteiten van bestek 12D06 overgemaakt voor het 
lopend jaar en voor het volgend jaar. 
 

Omschrijving Periode Bedrag 

Full omnium onderhoud van 2 Frontinstallation 
(ZUIDEHE01A en ZUIDEHE02A) 
+ 
Full omnium onderhoud Back-Office 
 

21/10/2019 – 20/10/2020 6.784,60 euro  

Full omnium onderhoud van 2 Frontinstallation 
(ZUIDEHE01A en ZUIDEHE02A) 
+ 
Full omnium onderhoud Back-Office 
 

21/10/2020 – 20/10/2021 6.784,60 euro  

 Totaal excl. btw 13.569,20 euro  

 Totaal incl. btw 16.418,73 euro 

 
De totale kostprijs voor de 2 jaren wordt geraamd op 13.569,20 euro excl. btw of 16.418,73 euro incl. btw. 
 
De kosten voor het onderhoudscontract trajectcontrole dient geboekt te worden op het begrotingsartikel 
330/124/13 van de werkingskosten. 
Momenteel is er evenwel niet genoeg budget voorzien op het artikel 330/124/13 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 2019 en de aangepaste federale ontvangsten in te boeken. Bij deze 
begrotingswijziging zullen we dan de nodige budgetten voorzien om enerzijds artikel 330/124/13 en om 
anderzijds de tijdelijke verschuivingen van de andere begrotingsartikelen aan te zuiveren. 

Financiële gevolgen 

De kosten van het full omnium onderhoud trajectcontrole voor 2 jaren bedraagt 16.418,73 euro incl. btw. 

 Besluit 

Artikel 1 
De raad besluit om de full omnium onderhoudscontract voor de trajectcontrole op de Aarschotsesteenweg 
te Herselt goed te keuren via het aankoopdossier bestek 12D06. Het aankoopdossier werd toegewezen 
aan Proximus, Koning Albert II-laan, 1030 Brussel. 
 

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

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

6. Vacant verklaring onder voorbehoud van één functie lid van de dienst interventie in de graad 

van inspecteur via klassieke mobiliteit. 
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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 

• Besluit van de politieraad van 11 december 2019 betreffende het personeelsbehoeftenplan. 
Goedkeuring van de formatie en het organogram.  

• Goedkeuring van de gewijzigde personeelsformatie door de gouverneur op 20 januari 2020. 

• Een wijkinspecteur heeft zich in mobiliteitscyclus 2020-02 kandidaat gesteld om mobiliteit te maken 
naar een andere zone.  

• BU/000219/2020 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef 
over de vacant verklaring onder voorbehoud van één functie lid van de dienst interventie in de graad 
van inspecteur via klassieke mobiliteit.  

Feiten en context 

• Een wijkinspecteur heeft zich in mobiliteitscyclus 2020-02 kandidaat gesteld om mobiliteit te maken 
naar een andere zone. Indien betrokkene mobiliteit zou maken, kan hij vanaf 01 november 2020 in 
de andere zone al starten. Hierdoor dient hij zo spoedig mogelijk vervangen te worden. 

• Om de continuïteit binnen de dienst basispolitiezorg en de dienstverlening naar de bevolking toe te 
garanderen moet de functie van inspecteur lid van de dienst interventie onder voorbehoud vacant 
verklaard worden. Indien de inspecteur mobiliteit maakt, kan op die manier de plaats nog in 
mobiliteitscyclus 2020-03 opengesteld worden en kan de inplaatsstelling doorgaan op 01 januari 
2021. Indien de vacant verklaring pas door de politieraad van oktober 2020 zou gebeuren, is de 
openstelling  pas in mobiliteitscyclus 2020-05, waardoor de inplaatsstelling nog later zou zijn. De 
laatste jaren zijn er weinig kandidaten via de klassieke mobiliteit voor inspecteur lid van de dienst 
interventie. Daarom zouden we graag indien de functie niet via de klassieke mobiliteit wordt ingevuld, 
onmiddellijk overgaan tot de aspirantenmobiliteit.  

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/000219/2020) 

Advies 

BU/000219/2020 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacant verklaring onder voorbehoud van één functie lid van de dienst interventie in de graad van 
inspecteur via klassieke mobiliteit. 
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Argumentatie 

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef uit BU/000219/2020 gericht aan de voorzitter van 
de politieraad betreffende de vacant verklaring onder voorbehoud van één functie lid van de dienst 
interventie in de graad van inspecteur via klassieke mobiliteit. 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist om één functie lid van dienst interventie in de graad van inspecteur onder 
voorbehoud vacant te verklaren via klassieke mobiliteit.  
 

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 
Goedkeuring van de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie. 
 

Artikel 4 
Het profiel, de taakinhoud en de gewone plaats van het werk vast te stellen zoals bepaald in 
BU/000219/2020 gericht aan de voorzitter van de politieraad. 
 

Artikel 5 
Het lid van het interventieteam te plaatsen onder de rechtstreekse leiding van het diensthoofd 
interventiepolitie en zijn adjunct 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 
Indien de vacant verklaring van één functie lid van de dienst interventie in de graad van inspecteur niet via 
klassieke mobiliteit kan worden ingevuld, wordt er onmiddellijk overgegaan tot aspirantenmobiliteit.  
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

7. Goedkeuring wijziging 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 
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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; 
het besluit van de politieraad van 26 juni 2019 tot vaststelling van een nieuw reglement van orde van de 
politieraad. 

Argumentatie 

Het huishoudelijk reglement van orde is afgestemd op de spelregels vervat in de wet op de geïntegreerde 
politie. Het formaliseert heel wat praktische details rond de werking van de politieraad. 
 
Zo wordt in art.3 (voetnoot) vermeld dat de stukken i.v.m. de begroting, de begrotingswijziging, de jaar- en 
politierekening per drager aan huis bezorgd worden. 
 
Uit economische en ecologische overwegingen is het aangeraden om de bedeling van hogergenoemde 
stukken via elektronische post te versturen. 
 
Het is aangewezen dat de politieraad zijn goedkeuring geeft over deze wijziging. 

Financiële gevolgen 

Nihil 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist de laatste zin van de voetnoot bij art. 3 van het reglement van orde van de 
politieraad zijnde: “de stukken i.v.m. de begroting, begrotingswijziging, jaar- en politierekening zullen per 
drager aan huis bezorgd worden” te schrappen. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

8. Korpsleiding. Toelage voor de bijzondere rekenplichtige van de lokale politie Zuiderkempen 

(toegevoegd agendapunt) 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

• Besluit van de politieraad van 24 juni 2015 aanwijzing van de bijzondere rekenplichtige van de lokale 
politie Zuiderkempen. 
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Feiten en context 

In het besluit van de politieraad van 24 juni 2015 werd de bijzondere rekenplichtige van de lokale politie 
Zuiderkempen aangewezen en de toelage voor de bijzondere rekenplichtige werd toegekend. De toelage 
is gelijk aan 100 procent van de mandaattoelage voor de korpschef, zoals bedoeld in artikel XI.II.17 en 
bijlage 3 RPPol. 

Juridische grond 

• Artikel 30 Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus (WGP) (B.S. 5 januari 1999) 

• Artikel XI.II.17 en bijlage 3 Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van 
het personeel van de politiediensten (RPPol) 

• Koninklijk besluit van 29 november 2001 tot vaststelling van de toelage van de bijzondere 
rekenplichtige van de politiezone (B.S. 12 december 2001)  

• Omzendbrief PLP 11 van 9 oktober 2001 betreffende de aanwijzing van bijzondere rekenplichtigen in 
de meergemeentenpolitiezones (B.S. 30 oktober 2001) 

Argumentatie 

De bijzondere rekenplichtige is de financiële raadgever en financiële beheerder van de lokale politie. 
Omdat deze functie een zware verantwoordelijkheid en extra werklast met zich meebrengt is een 
aangepaste verloning noodzakelijk. Het maximum van het wettig toegelaten bedrag is dan ook billijk en 
bedraagt 100 % van de mandaattoelage voor de korpschef, zoals bedoeld in artikel XI.II.17 en bijlage 3 
RPPol.  

Financiële gevolgen 

De toelage voor de bijzondere rekenplichtige wordt toegekend gelijk aan 100% van de mandaattoelage 
voor de korpschef. De kostprijs voor 100% van de toelage van de bijzondere rekenplichtige (voor 2020) 
bedraagt 14984,12 euro.  

 Besluit 

Artikel 1 
De politieraad besluit aan de bijzondere rekenplichtige van de lokale politie Zuiderkempen een toelage toe 
te kennen gelijk aan 100 procent van de mandaattoelage voor de korpschef, zoals bedoeld in artikel 
XI.II.17 en bijlage 3 RPPol. 
 

Artikel 2 
Deze bepalingen vervangen alle voorgaande bepalingen m.b.t. de toelage voor de bijzondere 
rekenplichtige van de lokale politie Zuiderkempen met ingang van 01 juli 2020. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

9. Korpsleiding. Wijziging vergoeding voor secretaris politieraad en politiecollege 
 

Secretaris Michel Vanbergen verlaat de vergadering om 20:16u bij aanvang van dit agendapunt. 
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Motivering 

Voorgeschiedenis 

• Besluit van de politieraad van 27 oktober 2009 aanduiding nieuwe secretaris politieraad en vaststelling 
van de vergoeding voor de nieuwe secretaris van de politieraad 

• Besluit van de politieraad van 23 februari 2010 aanduiding nieuwe secretaris politieraad en vaststelling 
van de vergoeding voor de nieuwe secretaris van de politieraad 

• Besluit van de politieraad van 16 februari 2012 aanduiding nieuwe secretaris politieraad 

• Besluit van de politieraad van 24 juni 2020 toelage voor de bijzondere rekenplichtige van de lokale 
politie Zuiderkempen 

• Besluit van het politiecollege van 27 oktober 2009 aanduiding nieuwe secretaris politiecollege 

• Besluit van het politiecollege van 20 april 2010 aanduiding nieuwe secretaris politiecollege 

• Besluit van het politiecollege van 13 januari 2012 aanduiding nieuwe secretaris politiecollege 

Feiten en context 

In het besluit van de politieraad van 27 oktober 2009 houdende de aanduiding nieuwe secretaris van de 
politieraad en vaststelling van de vergoeding voor de nieuwe secretaris van de politieraad, werd de 
vergoeding voor secretaris vastgesteld op 50% van de vergoeding van de rekenplichtige van de lokale 
politie Zuiderkempen. Deze vergoeding is gekoppeld aan de index. 

Juridische grond 

• Artikel 29 van de Wet op de geïntegreerde politie (WGP) bepaalt dat in de meergemeentezone de 
functie van secretaris van de politieraad en van het politiecollege door een lid van het personeel van 
het administratief en logistiek kader van het lokaal politiekorps of van een gemeentelijke administratie 
van de zone vervuld wordt. Hij wordt respectievelijk aangeduid door de politieraad of het politiecollege. 
Hij stelt de notulen van de raad en van het college op en zorgt voor de overschrijving ervan. 

• Art. 32bis van de WGP bepaalt dat de politieraad of de gemeenteraad een vergoeding kan vaststellen 
voor de secretaris in de politiezone. Deze vergoeding kan niet hoger zijn dan het maximale bedrag dat 
door de Koning is bepaald voor de vergoeding van de bijzondere rekenplichtige in uitvoering van artikel 
32 van de wet. 

• Omzendbrief PLP 32 betreffende de werking van de politieraad en het politiecollege. 

Argumentatie 

Artikel 29 WGP omschrijft de rol en de aanstellingswijze van de secretaris van de politieraad en van het 
politiecollege in de meergemeentenpolitiezones, alsook de rol van de korpschef tijdens de zittingen van 
deze organen. 
Zo werd de secretaris door de wet belast met het opstellen, overschrijven en ondertekenen van de notulen 
van de raad en het college (die, na hun overschrijving, ook door de voorzitter zullen worden ondertekend), 
terwijl de korpschef er enkel mee belast is de materies voor te bereiden, die aan de raad en het college 
worden voorgelegd, en om hun zittingen bij te wonen. 
De functie van secretaris van de politieraad en van het politiecollege wordt vervuld door een personeelslid 
van het administratief en logistiek kader van het lokale politiekorps of door een personeelslid van een 
gemeentelijke administratie van de zone. Hij wordt respectievelijk aangeduid door de politieraad en het 
politiecollege. 
 
Artikel 32bis WGP voorziet bovendien dat de politieraad een vergoeding aan de secretaris van de zone 
kan toekennen. De politieraad dient deze vergoeding vast te stellen in functie van de hoeveelheid en de 
kwaliteit van de door de secretaris verrichte prestaties, en rekening houdend met het feit of hij al dan niet 
buiten de normale diensturen of meer dan 38 uur per week werkt. Deze vergoeding is bijgevolg verbonden 
aan de functie van secretaris en niet aan de persoon. 
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In het besluit van de politieraad van 27 oktober 2009 aanduiding nieuwe secretaris van de politieraad en 
vaststelling van de vergoeding voor de nieuwe secretaris van de politieraad, werd de vergoeding voor 
secretaris vastgesteld op 50% van de vergoeding van de rekenplichtige van de lokale politie 
Zuiderkempen. Deze vergoeding is gekoppeld aan de index. 
 
De functie van secretaris vraagt een grotere flexibiliteit, autonomie, discretie en verantwoordelijkheid dan 
van een ander personeelslid mag verwacht worden. Zo worden er op regelmatige basis avonduren 
gepresteerd om de taak als secretaris van de politieraad en politiecollege nauwgezet te kunnen 
volbrengen. Bovendien is het niet mogelijk om hiervoor een toelagen voor onregelmatige prestaties te 
ontvangen. Het sociaal secretariaat heeft op 13 mei 2020 laten weten dat vanaf 01 juli 2020 (zonder 
terugwerkende kracht) het cumulverbod tussen de toelagen voor onregelmatige prestaties en de toelagen 
voor de bijzondere rekenplichtige of de zonesecretaris geïmplementeerd zal worden in de loonmotor.  
 
Aangezien de vergoeding voor secretaris is voorzien om tegemoet te komen aan deze extra belastende 
taken, gelet op de extra eisen die deze functie met zich meebrengt en gelet dat extra anciënniteit in deze 
functie meer expertise tot gevolg heeft, is het noodzakelijk om de vergoeding voor secretaris van de 
politieraad en van het politiecollege na vijf jaar anciënniteit in de functie van secretaris, aan te passen 
naar 100% van de vergoeding van de rekenplichtige van de lokale politie Zuiderkempen. Deze vergoeding 
is gekoppeld aan de index.  

Financiële gevolgen 

De vergoeding voor secretaris wordt verhoogd tot 100% van de vergoeding van de rekenplichtige na vijf 
jaar anciënniteit in de functie van secretaris binnen de politiezone Zuiderkempen. De anciënniteit wordt 
berekend op de prestaties verricht als secretaris binnen de politiezone vanaf 01-01-2002. De anciënniteit 
wordt berekend vanaf datum van aanduiding door de politieraad.  
 
De kostprijs voor 50% van de vergoeding van de rekenplichtige (voor 2020) bedraagt 7492,06 euro.  
De kostprijs voor 100% van de vergoeding van de rekenplichtige (voor 2020) bedraagt 14984,12 euro.  

 Besluit 

Artikel 1 
Voor de eerste vijf jaar in de functie van secretaris van het politiecollege en de politieraad van de lokale 
politie Zuiderkempen wordt de vergoeding voor secretaris van de politieraad en van het politiecollege 
vastgelegd op 50% van de vergoeding van de rekenplichtige van de lokale politie Zuiderkempen. Deze 
vergoeding is gekoppeld aan de index.  
 

Artikel 2 
Na vijf jaar de functie van secretaris van het politiecollege en de politieraad binnen de politie 
Zuiderkempen te hebben uitgevoerd wordt de vergoeding voor secretaris van de politieraad en van het 
politiecollege, vastgelegd op 100% van de vergoeding van de rekenplichtige van de lokale politie 
Zuiderkempen. Deze vergoeding is gekoppeld aan de index. 
 

Artikel 3 
De anciënniteit wordt berekend op de prestaties verricht als secretaris binnen de politiezone 
Zuiderkempen vanaf 01-01-2002. De anciënniteit wordt berekend vanaf datum van aanduiding door de 
politieraad. 
 

Artikel 4 
Deze bepalingen vervangen alle voorgaande bepalingen m.b.t. de vergoeding voor de secretaris van de 
politieraad en het politiecollege met ingang van 01 juli 2020. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

Secretaris Michel Vanbergen komt de vergadering binnen om 20:19u na het afsluiten van dit agendapunt. 
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10. Goedkeuring agenda algemene vergadering IOK – 30 juni 2020 

Motivering 

Feiten en context 

Een algemene vergadering van IOK vindt plaats op 30 juni 2020. 
De agenda van deze algemene vergadering bevat volgende agendapunten: 
 
1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019 
2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2019 
3. Resultaatsbestemming 2019 
4. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019, afgesloten per 31 december 2019 
5. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening  

van hun mandaat in 2019 
6. Varia 

Juridische grond 

• Decreet Lokaal Bestuur; 

• de statuten van IOK. 

Argumentatie  

De raad neemt kennis van de uitnodiging met toelichtende nota (als bijlage) van 11 mei 2020 ter 
voorbereiding van de algemene vergadering IOK van 30 juni 2020. 

De raad neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019. 

De raad neemt kennis van de jaarrekening over het boekjaar 2019, houdende de balans, de 
resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste 
wettelijke toelichtingen. 

De raad neemt kennis van het verslag van de commissaris-revisor. 

Overwegende dat goedkeuring kan worden gegeven aan het jaarverslag, de jaarrekening met inbegrip 
van de resultaatsbestemming die het voorwerp uitmaken van de klassieke jaarvergadering en dat om die 
reden kwijting kan worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor de 
uitoefening van hun mandaat in 2019; 

Besluit 

Artikel 1 
De raad verleent haar goedkeuring aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019. 
 

Artikel 2 
De raad verleent haar goedkeuring aan de jaarrekening over het boekjaar 2019, afgesloten per 31 
december 20198, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het 
resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen. 
 

Artikel 3 
De raad verleent haar goedkeuring aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-
revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2019. 
 

Artikel 4 
Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de algemene vergadering. 
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Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

11. Kennisgeving Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 en kennisgeving van de goedkeuring ervan door 

de bevoegde ministers. 
De raad neemt kennis van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 en van het schrijven van 17 maart 
2020 betreffende de goedkeuring ervan door de bevoegde ministers. 
 

12. Kennisgeving jaarverslag 2019 PZ Zuiderkempen 
De korpschef geeft een toelichting bij het jaarverslag. 
De raad neemt kennis van het jaarverslag 2019 van de Politie Zuiderkempen. 
 

Besloten zitting (aanvang: 20:36u) 
 
 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:56u 
 
 
 Westerlo, 24 juni 2020 

 

 
De secretaris De burgemeester – voorzitter 
Michel Vanbergen Guy Van Hirtum 


