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Notulen van de vergadering van de Politieraad 
 

van 2021-03-08 
 
 
 
 
Het politiecollege heeft de politieraad van de politiezone TARL, gevormd door de gemeenten 
Ternat, Affligem Roosdaal en Liedekerke, bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping 
met de toegelichte agenda ontvangen op 25 februari 2021. 
 
Aanwezig de dames en heren: 
Michel Vanderhasselt, voorzitter, burgemeester Ternat; 
Steven Van Linthout, burgemeester Liedekerke, Walter De Donder, burgemeester Affligem, 
Wim Goossens, burgemeester Roosdaal; 
Rani Berlo, Annick Borloo, Tom De Koster, Kristof De Leeuw, Jochen De Mulder, Fred Dielens, 
Roel Guldemont, Johan Linthout, Anna Parys, Joris Poppe, Carry Reynders, Jill Rollier, Lena 
Steenhoudt, Riet Stockmans, Guy Uyttersprot, Aster Van Avermaet, Piet Van den Borre, Linda 
Van Huylenbroeck, Hannes Verdoodt, raadsleden; 
Dirk Meert, korpschef; 
Marc Mertens, secretaris. 
 
Afwezig: 
niemand. 
 
Overeenkomstig het besluit van de voorzitter-burgemeester van Ternat van 14 april 2020 is de 
politieraad virtueel vergaderd via videoconferentie. Het politiecollege heeft de agenda vastge-
steld in vergadering van 22 februari 2021. De bespreking van de punten 8, 9, 10 en 11 van de 
agenda gebeurt in besloten vergadering. 
 
Vanaf de verzending van de oproeping voor deze vergadering  
1) lagen de notulen van de vorige vergadering en de ontwerpbesluiten met de dossiers van de op 

de agenda ingeschreven punten in het politiehuis ter inzage van de raadsleden; 
2) werden elektronisch ter beschikking gesteld van de raadsleden: 

\ de notulen van de vorige vergadering 
\ de toegelichte agenda 
\ de ontwerpbesluiten van de geagendeerde dossiers 
\ de bijlagen 

 
De heer Michel Vanderhasselt zit de vergadering van de politieraad voor. De voorzitter opent de 
vergadering om 19.00 uur. De heer Marc Mertens stelt de notulen op. 
 
 
 
 
1 Mededelingen — Vragen en antwoorden 
 
De voorzitter doet aan de raadsleden de volgende mededelingen: 
 

1. Volgende vergadering van de politieraad: maandag 7 juni 2021 om 19.00 uur 
 
2. Goedkeuring van de begroting 2021 door de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant op 12 

januari 2021 
 
3. De volgende personeelsleden leggen de eed af in handen van de voorzitter: 

 Mevrouw Steffie Christiaens, inspecteur van politie, 44-5375-95, in dienst getreden van 

de politiezone op 1 december 2019 

 Mevrouw Kjenta Van Sande, inspecteur van politie, 44-80383-50, in dienst getreden van 

de politiezone op 1 december 2019 

 Mevrouw Ivy Helsen, inspecteur van politie, 44-66569-10, in dienst getreden van de poli-

tiezone op 1 januari 2020 

 Mevrouw Katlijn Bluekens, commissaris van politie, 44-62079-79, in dienst getreden van 

de politiezone op 1 september 2020 

 De heer Kenneth Stiens, inspecteur van politie, 44-87700-92, in dienst getreden van de 

politiezone op 1 december 2020 

 Mevrouw Gwen Herkes, adviseur, 44-90016-80, in dienst getreden van de politiezone op 
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1 maart 2021 
 
 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van het politiecollege 
 
 
 
 
2 Strafprocedure — Burgerlijke partijstelling — Delegatie politiecollege 
(NDC 505.5) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid, en artikel 27; 
 
Gelet op titel VIII, hoofdstuk I, van het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 262; 
 
Gelet op het Wetboek van Strafvordering, in het bijzonder artikel 63; 
 
Overwegende dat regelmatig operationele personeelsleden verwond raken bij een interventie; 
 
Overwegende dat de arbeidsongevallenverzekering geen andere kosten terugbetaalt dan het loon 
voor de periode van arbeidsongeschiktheid; 
 
Overwegende dat de zone door dergelijke incidenten nog andere kosten kan opgelopen, zoals de 
uitbetaling van overwerk gepresteerd voor de vervanging van de personeelsleden die arbeidson-
geschikt zijn; 
 
Overwegende dat de politiezone zich burgerlijke partij zal stellen bij elk incident waar geweld 
wordt gepleegd tegen een personeelslid met arbeidsongeschiktheid tot gevolg; 
 
Overwegende dat de politieraad machtiging moet verlenen voor het instellen van een rechtsvor-
dering; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Enig artikel. 
Het politiecollege wordt gemachtigd om zich namens de politiezone burgerlijke partij te stellen 
in de strafprocedure die het openbaar ministerie instelt naar aanleiding van elk incident waar 
geweld werd gepleegd tegen een personeelslid met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. 
 
 
 
 
3 Personeel — Personeelsformatie — Administratief en logistiek personeel 
(NDC 232.1) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid, artikel 38, artikel 47, eerste lid, 
artikel 67, artikel 116, artikel 118, artikel 139, eerste lid; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie het personeel 
van de politiediensten, in het bijzonder artikel I.I.1 en artikel II.III.1; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het 
operationeel en van administratief en logistiek personeel van de lokale politie, in het bijzonder 
artikel 2; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van 
de personeelsleden van de lokale politie, in het bijzonder artikel 1; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 9 juni 2016 — Personeel — Personeelsformatie — 
Administratief en logistiek personeel, goedgekeurd bij besluit van de provinciegouverneur van 
Vlaams-Brabant van 4 juli 2016; 
 
Gelet op de personeelsbehoeftenstudie van 18 januari 2021; 
 
Gelet op het algemeen organogram; 
 
Gelet op de financiële haalbaarheidsstudie van 20 januari 2021; 
 
Gelet op het zonaal veiligheidsplan 2020/2025; 
 
Gelet op de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakverenigingen van het personeel van de politiediensten, in het bijzonder artikel 3; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet 24 maart 1999 tot 
regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de 
politiediensten, in het bijzonder artikel 2; 
 
Overwegende dat deze aangelegenheid onderworpen is aan de procedure van syndicaal overleg; 
 
Gelet op het advies van het basisoverlegcomité van 18 februari 2021; 
 
Overwegende dat de ministeriële omzendbrief PLP 18 bepaalt dat de personeelsformatie van de 
politiezones aan de volgende voorwaarden moet voldoen: 

 qua effectief: het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief 

van het operationeel en van administratief en logistiek personeel van de lokale politie 

 qua kader: het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen 

van de personeelsleden van de lokale politie; 
 
Overwegende dat het koninklijk besluit van 5 september 2001 het minimaal effectief van het 
administratief en logistiek personeel heeft vastgesteld op 6; 
 
Overwegende dat de formatie van het administratief en logistiek personeel van de politiezone in 
overeenstemming moet gebracht worden met de reële behoeften; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De formatie van het administratief en logistiek personeel van het lokaal politiekorps bevat de 
volgende graden en betrekkingen in voltijdse equivalenten: 
 

Graad Statutair Contractueel 

Niveau A   

adviseur 3  

Niveau B   

consulent 1  

ICT-consulent 1  

Niveau C   

assistent 14  

werkleider 1  

Niveau D   
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Graad Statutair Contractueel 

bediende 2  

hulpkracht  2 

 
Artikel 2. 
Het besluit van de politieraad van 9 juni 2016 — Personeel — Personeelsformatie — Admini-
stratief en logistiek personeel, wordt opgeheven. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het advies van het basis-
overlegcomité, aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant, voor goedkeuring. 
 
 
 
 
4 Personeel — Mobiliteit — Vacantverklaring operationele functies — Basiskader 
(NDC 341.7) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid, artikel 86, eerste lid 3°, artikel 121 
bis en artikel 128; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten, in het bijzonder artikel I.I.1, artikel VI.II.8, artikel VI.II.15 en 
artikel VI.II.17; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake 
de mobiliteit van het personeel van de politiediensten, in het bijzonder artikel 9; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 9 juni 2016 — Personeel — Personeelsformatie — 
Operationeel personeel, goedgekeurd bij besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant van 4 juli 2016; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 9 december 2010 — Personeel — Mobiliteit — 
Selectiemodaliteiten operationeel personeel — Basiskader; 
 
Gelet op het advies van de korpschef van 18 februari 2021 met als bijlage het formulier met de 
vacant te verklaren betrekkingen; 
 
Gelet op de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakverenigingen van het personeel van de politiediensten, in het bijzonder artikel 8, § 1, 1°, en 
artikel 10; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet 24 maart 1999 tot 
regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de 
politiediensten, in het bijzonder artikel 2; 
 
Gelet op het advies van het basisoverlegcomité van 18 februari 2021; 
 
Overwegende dat deze aangelegenheid onderworpen is aan de procedure van syndicaal overleg; 
 
Overwegende dat sommige betrekkingen in de personeelsformatie niet bezet zijn; dat voor de 
goede werking van de politiezone het noodzakelijk is operationeel personeel aan te werven; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
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Artikel 1. 
§ 1. De volgende bij mobiliteit te begeven betrekkingen worden vacant verklaard voor de 
mobiliteitscyclus 2021/I: 

 1 inspecteur van politie voor LIK; 
zoals vermeld op het bijgevoegd formulier. 
Dit formulier maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
§ 2. Er zal tot de datum van de volgende mobiliteitscyclus in een werfreserve voor inspecteurs 
van politie worden voorzien. 
 
Artikel 2. 
De selectiemodaliteiten zijn deze vermeld in het besluit van de politieraad van 9 december 2010 
— Personeel — Mobiliteit — Selectiemodaliteiten operationeel personeel — Basiskader. 
 
Artikel 3. 
De korpschef deelt de vacant verklaarde betrekkingen onverwijld mee aan de directie van de 
mobiliteit en het personeelsbeheer (DRP) van de federale politie. 
 
Artikel 4. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het advies van het basis-
overlegcomité aangetekend worden verstuurd naar de gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
5 Personeel — Mobiliteit — Vacantverklaring administratieve functie — Niveau A 
(NDC 341.7) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid, artikel 86, eerste lid 3°, artikel 121 
bis en artikel 128; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten, in het bijzonder artikel I.I.1, artikel II.III.14, § 4, artikel VI.II.8, 
artikel VI.II.15 en artikel VI.II.17; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake 
de mobiliteit van het personeel van de politiediensten, in het bijzonder artikel 9; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 9 juni 2016 — Personeel — Personeelsformatie — 
Administratief personeel, goedgekeurd bij besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant van 4 juli 2016; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 9 december 2010 — Personeel — Mobiliteit — 
Selectiemodaliteiten administratief personeel — Niveau A; 
 
Gelet op de functiebeschrijving; 
 
Gelet op de weging van de functie van directeur financiën; 
 
Gelet op het advies van de korpschef van 18 februari 2021 met als bijlage het formulier met de 
vacant te verklaren betrekkingen; 
 
Gelet op de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakverenigingen van het personeel van de politiediensten, in het bijzonder artikel 8, § 1, 1°, en 
artikel 10; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet 24 maart 1999 tot 
regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de 
politiediensten, in het bijzonder artikel 2; 
 
Gelet op het advies van het basisoverlegcomité van 18 februari 2021; 
 
Overwegende dat deze aangelegenheid onderworpen is aan de procedure van syndicaal overleg; 
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Overwegende dat sommige betrekkingen in de personeelsformatie niet bezet zijn; dat voor de 
goede werking van de politiezone het noodzakelijk is administratief personeel aan te werven; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
§ 1. De volgende bij mobiliteit te begeven betrekking wordt vacant verklaard: 

 één adviseur voor de dienst financiën; 
zoals vermeld op het bijgevoegd formulier. 
Dit formulier maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
§ 2. Er zal tot de datum van de volgende mobiliteitscyclus in een werfreserve voor adviseur 
voor de dienst financiën worden voorzien. 
 
§ 3. De functie van adviseur (directeur financiën) wordt ingedeeld in klasse A1. 
 
Artikel 2. 
De selectiemodaliteiten zijn deze vermeld in het besluit van de politieraad van 9 december 2010 
— Personeel — Mobiliteit — Selectiemodaliteiten administratief personeel — Niveau A. 
 
Artikel 3. 
De korpschef deelt de vacant verklaarde betrekkingen onverwijld mee aan de directie van de 
mobiliteit en het personeelsbeheer (DRP) van de federale politie. 
 
Artikel 4. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het advies van het basis-
overlegcomité aangetekend worden verstuurd naar de gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
6 Personeel — Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het 
werk Haviland — Toetreding 
(NDC 901.1:625) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur;  
 
Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 
van hun werk (Welzijnswet), in het bijzonder artikel 33 en artikel 38; 
 
Gelet op het koninklijk besluit HUA/27975/S/GDSC324 van 10 december 2017 houdende de 
vergunning van de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 
Haviland; 
 
Gelet op het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne 
Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Haviland (GIDPW Haviland), in het bijzon-
der artikel 3; 
 
Overwegende dat volgens de Welzijnswet elke werkgever verplicht is een Interne Dienst voor 
Preventie en Bescherming op het werk op te richten; dat in het verleden de politiezone over een 
eigen interne preventieadviseur beschikte; dat deze persoon in niet meer in dienst is van de 
politiezone;  
 
Overwegende dat de politiezone zal deze verplichting voortaan wenst in te vullen door aan te 
sluiten bij een gemeenschappelijk dienst; 
 
Overwegende dat GIDPW Haviland een gemeenschappelijke dienst betreft met bevoegdheid over 
alle werknemers die door gemeenten, OCMW's, politiezones, intercommunales, vzw’s zijn 
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tewerkgesteld; 
 
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel, in het bijzonder artikel 2, § 1, 1°; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 
1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, in 
het bijzonder artikel 3, § 1, 3°, a); 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 1985 tot aanwijzing van de grondregelingen in de 
zin van artikel 2, § 1, 1° van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen 
tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, in het bijzonder artikel 3, artikel 4, 
artikel 5 en artikel 6; 
 
Overwegende dat deze aangelegenheid onderworpen is aan de procedure van syndicale onder-
handeling; dat dit een substantiële formaliteit is; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De politiezone sluit aan bij “Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming 
op het werk Haviland”, afgekort “GIDPBW Haviland”. 
 
Artikel 2. 
De aanduiding van de afgevaardigde voor het beheerscomité zal het voorwerp uitmaken van een 
afzonderlijke beslissing. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar GIDPBW 
Haviland 
 
 
 
 
7 Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Havi-
land — Beheerscomité — Vertegenwoordiger 
(NDC 901:251.1) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid, en artikel 27; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshande-
lingen; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 8 maart 2021 — Gemeenschappelijke interne dienst 
voor preventie en bescherming op het werk Haviland — Toetreding; 
 
Gelet op de statuten van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming 
op het Werk Haviland (GIDPW Haviland), in het bijzonder artikel 4; 
 
Gelet op het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne 
Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Haviland (GIDPW Haviland), in het bijzon-
der artikel 3; 
 
Overwegende dat de politiezone aangesloten is bij de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor 
Preventie en Bescherming op het Werk Haviland (GIDPW Haviland); 
 
Overwegende dat de politiezone als werkgever vertegenwoordigd is in het beheerscomité van de 
GIDPW Haviland; 
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Overwegende dat de politieraad uit zijn leden een vertegenwoordiger  moet aanduiden; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot geheime stemming; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
§ 1. De heer Fred Dielens, raadslid, nationaal nummer 40.10.01-305.90, wonende te 1742 
Ternat, Veldstraat nummer 26, wordt aangeduid om de politiezone te vertegenwoordigen in het 
beheerscomité van de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het 
werk Haviland. 
 
§ 2. De afgevaardigde is gemachtigd aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, 
de notulen en andere documenten te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is 
om de belangen van de politiezone te behartigen. 
 
Artikel 2. 
Dit mandaat geldt tot de volgende vernieuwing van de politieraad. 
Het vervalt wanneer de betrokkene de hoedanigheid van raadslid verliest. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° Haviland, voor kennisgeving; 
2° de betrokkene, voor uitvoering. 
 
 
 
 
8 — 11 
 
[…] 
 
 
 
 
12 Notulen vorige vergadering 
(NDC 172.2:504.6) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 27/1 en artikel 29; 
 
Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige vergadering van de politieraad, opgemaakt door de 
secretaris van de politieraad; 
 
Overwegende dat voor het einde van de vergadering geen opmerkingen werden gemaakt over de 
redactie van deze ontwerpnotulen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De notulen van de vergadering van de politieraad van 10 december 2020 worden beschouwd als 
goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
De voorzitter en de secretaris ondertekenen de notulen. 
 
Artikel 3. 
De notulen, met weglating van de punten van de notulen die achter gesloten deuren werden 
behandeld, worden op de website van de politiezone geplaatst. 
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De voorzitter sluit de vergadering om 19.30 uur. 
 
 

Aangenomen door de politieraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens  Michel Vanderhasselt 
Secretaris   Voorzitter 
 

 

 


