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De voorzitter opent de vergadering om 19.04 uur en verwelkomt de aanwezigen.
DE POLITIERAAD:
Openbare zitting:
1. POLITIERAAD: ONTSLAG VAN TWEE RAADSLEDEN - EEDAFLEGGING OPVOLGERS
Op 19 april 2001 hebben de raadsleden van de gemeenten Hove, Edegem, Kontich, Lint en
Aartselaar – die door hun respectievelijke gemeenteraden verkozen werden tot lid van de politieraad
van de politiezone HEKLA – hun eed afgelegd en werden zij als leden van de politieraad
geïnstalleerd.
Mevrouw Ann Van Herck, verkozen als lid van de politieraad, heeft bij brief van 1 december 2003 ter
kennis gebracht dat zij afstand doet van haar mandaat.
Mevrouw Ann Cools, verkozen als lid van de politieraad, heeft bij brief van 18 maart 2004 ter kennis
gebracht dat zij afstand doet van haar mandaat.
De politieraad NEEMT AKTE van de afstand van het mandaat van mevrouw Ann Van Herck en
mevrouw Ann Cools.
De gemeenteraad van Kontich heeft op 22 januari 2001 bij de verkiezing van de leden van de
politieraad de heer René Van Dessel, geboren op 11 mei 1940, wonende te 2550 Kontich, aan de
Beekboshoek 152, verkozen als eerste opvolger van ontslagnemend raadslid Ann Van Herck.
De gemeenteraad van Edegem heeft op 22 januari 2001 bij de verkiezing van de leden van de
politieraad de heer Stanislas Le Paige, geboren op 24 februari 1964, wonende te 2650 Edegem, aan
de Zwaluwenlei 37, verkozen als eerste opvolger van ontslagnemend raadslid Ann Cools.
Bij brief van 9 april 2004 werd de heer René Van Dessel en de heer Stanislas Le Paige uitgenodigd
om de eed af te leggen als nieuw raadslid van de politieraad.
De politieraad BESLUIT de verkozen opvolger onmiddellijk tot de vergadering toe te laten.

De raadsleden worden vervolgens verzocht om in handen van de voorzitter de eed af te leggen
overeenkomstig artikel 20bis van de wet van 7 december 1998, die luidt als volgt: "Ik zweer
getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische
volk".
De raadsleden leggen de voorgeschreven eed af, waarvan door de voorzitter akte wordt genomen en
waarna de heer René Van Dessel en de heer Stanislas Le Paige als raadslid worden geïnstalleerd.
Tenslotte wordt de rangorde van de raadsleden als volgt VASTGESTELD:
Volgnr.

Naam & voornaam
raadsleden

Geb.datum

Datum eerste
mandaat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Marc VANHAUTE (E)
Kristien BOSSUYT-TACK (E)
Luc EECKHOUT (A)
Louis CONVENTS (E)
Bart BREUGELMANS (E)
Eddy FLORENT (K)
Kris WILS (A)
Ann CUYKENS (A)
Désirée OEN (H)
Paul JANSSENS (L)
Henri VERCAUTEREN (L)
Guido GOYVAERTS (H)
Marleen VAN DEN EYNDE (K)
Karel LAURENT (K)
Eduard VERBIST (K)
Pierre VAN DIJCK (E)
Christel COOLS (A)
Stanislas LE PAIGE
René VAN DESSEL

24/04/58
05/12/50
22/12/57
26/11/58
13/12/74
25/07/50
24/03/64
30/03/75
11/11/57
25/03/43
12/09/40
19/08/50
06/07/65
24/02/38
21/06/51
24/12/44
28/10/60
24/02/64
11/05/40

1 april 2001
1 april 2001
1 april 2001
1 april 2001
1 april 2001
1 april 2001
1 april 2001
1 april 2001
1 april 2001
1 april 2001
1 april 2001
1 april 2001
1 april 2001
3 oktober 2001
13 februari 2003
13 november 2003
13 november 2003
22 april 2004
22 april 2004

Aantal
bekomen
stemmen
20
18
18
18
18
15
15
15
10
7
6
6

2. POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 12 FEBRUARI 2004
Het verslag van de politieraad van 12 februari 2004 wordt goedgekeurd.
3. PERSONEEL: FUNCTIE VAN EEN HOOFDINSPECTEUR – VACANTVERKLARING
Burgemeester Jef Van linden en raadslid Marleen Van den Eynde komen tijdens de beraadslaging
over dit onderwerp ter zitting.
Raadslid Rik Vercauteren merkt op dat een functie van hoofdinspecteur vacant verklaard wordt, terwijl
deze zelfde plaats reeds door de politieraad op 18 september 2003 vacant werd verklaard voor een
inspecteur. De korpschef antwoordt dat de verschuivingen binnen de personeelsgroep maken dat
inspecteurs vervangen worden door hoofdinspecteurs. De verdeling tussen de kaders (10
officieren/30 middenkader/90 basiskader) blijft evenwel behouden. De korpschef zal dit laten nakijken.
De voorzitter stelt voor het besluit goed te keuren onder voorbehoud van het nazicht door de
korpschef. Raadslid Kris Wils geeft een korte toelichting bij de personeelsverschuiving die in dit
verband heeft plaatsgevonden.
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid de artikelen 108 en 128;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten (Mammoetbesluit), inzonderheid de artikelen VI.II.8 - 35 en XII.VI.1-8;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235,eerste lid, van de
wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
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Gelet op de Ministeriële omzendbrief GPI 15 EN GPI 15 bis betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie,gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de
lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op het raadsbesluit van 22 december 2001, van 14 maart 2002 en 8 mei 2002 , houdende
goedkeuring van de personeelsformatie, het organogram en het personeelsbehoeftenplan;
Overwegende dat hierdoor in het middenkader één plaats ter beschikking is;
Overwegende het advies van de korpschef dat deze vervanging noodzakelijk is om aan de opgelegde
minimale personeelsbehoeften te voldoen;
Overwegende dat het politiecollege voorstelt om medewerkers, die het korps verlaten, zo snel
mogelijk te vervangen;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functie van hoofdinspecteur vacant te verklaren.
Artikel 2
Deze vacature mee te delen aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer, eerste cyclus
van 2004.
Artikel 3
Het selectie-interview te organiseren.
Artikel 4
Dit besluit wordt vermeld in de overzichtslijst die overeenkomstig artikel 85 van de wet van 7
december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
aan de provinciegouverneur wordt verstuurd.
4. PERSONEEL: FUNCTIE VAN INSPECTEUR VERKEER - VACANTVERKLARING
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid de artikelen 108 en 128;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten (Mammoetbesluit), inzonderheid de artikelen VI.II.8 - 35 en XII.VI.1-8;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235,eerste lid, van de
wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gelet op de Ministeriële omzendbrief GPI 15 en 15 bis, betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie,gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de
lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op het raadsbesluit van 22 december 2001, van 14 maart 2002 en 8 mei 2002 , houdende
goedkeuring van de personeelsformatie, het organogram en het personeelsbehoeftenplan;
Overwegende de interne mutatie van één inspecteur verkeer naar onthaal/wijkwerking;
Overwegende het advies van de korpschef dat deze vervanging noodzakelijk is om aan de opgelegde
minimale personeelsbehoeften te voldoen;
Overwegende dat het politiecollege voorstelt om medewerkers, die het korps verlaten, zo snel
mogelijk te vervangen;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functie van één inspecteur verkeer vacant te verklaren.
Artikel 2
Deze vacature mee te delen aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer, tweede cyclus
van 2004.
Artikel 3
Het selectie-interview te organiseren.
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Artikel 4
Dit besluit wordt vermeld in de overzichtslijst die overeenkomstig artikel 85 van de wet van 7
december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
aan de provinciegouverneur wordt verstuurd.
5. PERSONEEL: FUNCTIE VAN INSPECTEUR ONTHAAL/WIJKWERKING VACANTVERKLARING
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid de artikelen 108 en 128;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten (Mammoetbesluit), inzonderheid de artikelen VI.II.8 - 35 en XII.VI.1-8;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235,eerste lid, van de
wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gelet op de Ministeriële omzendbrief GPI 15 en 15 bis, betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie,gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de
lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op het raadsbesluit van 22 december 2001, van 14 maart 2002 en 8 mei 2002 , houdende
goedkeuring van de personeelsformatie, het organogram en het personeelsbehoeftenplan;
Overwegende dat één inspecteur onthaal/wijkwerking geslaagd is voor bevordering tot
hoofdinspecteur;
Overwegende het advies van de korpschef dat deze vervanging noodzakelijk is om aan de opgelegde
minimale personeelsbehoeften te voldoen;
Overwegende dat het politiecollege voorstelt om medewerkers, die het korps verlaten, zo snel
mogelijk te vervangen;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functie van één inspecteur onthaal/wijkwerking vacant te verklaren.
Artikel 2
Deze vacature mee te delen aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer, tweede cyclus
van 2004.
Artikel 3
Het selectie-interview te organiseren.
Artikel 4
Dit besluit wordt vermeld in de overzichtslijst die overeenkomstig artikel 85 van de wet van 7
december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
aan de provinciegouverneur wordt verstuurd.
6. PERSONEEL: FUNCTIE VAN INSPECTEUR INTERVENTIE - VACANTVERKLARING
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid de artikelen 108 en 128;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten (Mammoetbesluit), inzonderheid de artikelen VI.II.8 - 35 en XII.VI.1-8;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235,eerste lid, van de
wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gelet op de Ministeriële omzendbrief GPI 15 en 15 bis, betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie,gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de
lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
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Gelet op het raadsbesluit van 22 december 2001, van 14 maart 2002 en 8 mei 2002 , houdende
goedkeuring van de personeelsformatie, het organogram en het personeelsbehoeftenplan;
Gelet op het besluit van de politieraad van de zone Rupel van 11 maart 2004, waarbij één inspecteur
van de politiezone HEKLA werd benoemd tot hoofdinspecteur van politie bij de lokale politiezone
Rupel;
Overwegende het advies van de korpschef dat deze vervanging noodzakelijk is om aan de opgelegde
minimale personeelsbehoeften te voldoen;
Overwegende dat het politiecollege voorstelt om medewerkers, die het korps verlaten, zo snel
mogelijk te vervangen;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functie van één inspecteur interventie vacant te verklaren.
Artikel 2
Deze vacature mee te delen aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer, tweede cyclus
van 2004.
Artikel 3
Het selectie-interview te organiseren.
Artikel 4
Dit besluit wordt vermeld in de overzichtslijst die overeenkomstig artikel 85 van de wet van 7
december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
aan de provinciegouverneur wordt verstuurd.
7. OVERHEIDSOPDRACHTEN: ONDERHANDELINGSPROCEDURE AANKOOP RADIOPOSTEN
A.S.T.R.I.D. - GOEDKEURING RAMING EN LASTENBOEK EN VASTSTELLING
GUNNINGSPROCEDURE
Raadslid Eduard Verbist komt tijdens de beraadslaging over dit onderwerp ter zitting.
De korpschef geeft toelichting bij deze aankoop. Raadslid Guy Govaerts vraagt wat het voordeel is
van de aankopen via een raamcontract. De korpschef antwoordt dat hij dit verder zal laten nakijken,
maar weet alleszins dat er in de loop van de maand mei nieuwe voorwaarden zullen vastgesteld
worden en waarmee rekening zal gehouden worden bij de gunning van de opdracht. Het politiecollege
zal daarop wachten. De korpschef vraagt wel reeds de principiële toetreding tot het raamcontract
goed te keuren.
Raadslid Luc Eeckhout vraagt wanneer ASTRID operationeel wordt in de zone. De korpschef legt uit
dat na de levering van de apparatuur het personeel opleiding zal krijgen en er een gewenningsperiode
wordt vastgesteld vooraleer het systeem volledig te implementeren. Principieel is de start voorzien
voor september 2004 maar het zal ondermeer afhankelijk zijn van de levering (die vergt ongeveer 3 à
4 maanden) en bovendien zal er getracht worden om met een aantal zones gelijktijdig op te starten.
Raadslid Paul Janssens pleit voor zo goed mogelijk materiaal. De korpschef deelt mee dat zulks ook
voorzien is. Onze zone is op dit ogenblik de enige die met de opleiding start. Wel wijst de korpschef
erop dat ook een afweging moet gemaakt worden in verband met de aankoopprijs. Zones die later
instappen, zullen wellicht aan lagere tarieven kunnen kopen. Maar algemeen beschouwd zijn er op dit
ogenblik geen problemen in verband met de invoering van Astrid.
Gelet op de artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op de overeenkomst die gegund werd via een openbare aanbesteding zoals gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 20 december 2002 onder referte N16639;
Gelet op het ontwerp van lastenboek;
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Gelet op het verslag van de systeembeheerder van 24 maart 2004;
Overwegende dat in het kader van de overgang naar het A.S.T.R.I.D.-netwerk er voor 2004 werd
voorzien om zes vaste, acht mobiele en vierenvijftig draagbare radioposten aan te kopen;
Overwegende dat er hiervoor een bedrag van 120.000,00 EUR werd voorzien op de begrotingspost
33001/744-51;
Overwegende dat uit recente informatie blijkt dat wij voor deze aankopen ook beroep kunnen doen op
de bestaande open overeenkomst die de NV A.S.T.R.I.D. hiervoor heeft afgesloten;
Overwegende dat de voordelen van aankoop via deze overeenkomst vermeld staan in bijgevoegde
informatiebrochure van de NV A.S.T.R.I.D.;
Overwegende het feit dat wij dan eveneens kunnen gebruik maken van de volumekortingen die de
NV A.S.T.R.I.D. heeft bedongen;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 33001/744 51 van
de buitengewone dienst van de begroting 2004, waarop nog 120.000,00 EUR beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het lastenboek tot aankoop van 6 vaste posten, 8 mobiele posten en 54 draagbare posten ten
behoeve van de politiezone, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het bedrag van de uitgave wordt geraamd 120.000,00 EUR (inclusief BTW).
Deze uitgave aan te rekenen op artikelnummer 33001/744 51 van de buitengewone dienst van de
begroting 2004.
Artikel 3
De aankoop gebeurt door gebruik te maken van de openbare aanbesteding ter zake.
Artikel 4
Een voor éénsluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overeenkomstig artikel 86 van de wet
van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus, verzonden aan de provinciegouverneur.
8. OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP TWEE POLITIEVOERTUIGEN - GOEDKEURING
RAMING EN LASTENBOEK VASTSTELLING GUNNINGSPROCEDURE
De korpschef licht toe dat een aankoop betreft in het kader van de raamovereenkomst en verwijst
naar een gelijkaardige aankoop in het verleden.
Gelet op de artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het bestek met nr. DMA 2002 R3 109 perceel 19B van 25/10/2002 van de Federale politie,
betreffende de levering van anonieme en politievoertuigen ten voordele van de federale politie en de
lokale politiezones ;
Gelet de Federale Politie op grond van het boven vermelde bestek gedurende de periode van oktober
2002 tot en met oktober 2005 een open meerjarige overeenkomst afgesloten heeft met leveranciers
die opgenomen zijn in de Lijst Aannemers Voertuigen – DMA 2002 R3 109;
Overwegende dat het noodzakelijk is om over te gaan tot de vervanging van twee dienstvoertuigen;
Overwegende dat een eerste voertuig VW Transporter met nummerplaat EKL026, thans in gebruik bij
de lokale wijkwerking te Hove, dateert van 20-09-1993 en reeds 178.000 km heeft afgelegd;
Overwegende dat de technische onderhoudskosten van dit voertuig in 2003 € 877,87 bedroegen en
aldus op een kostprijs van € 0,0528/km komen;
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Overwegende dat dit voertuig bijgevolg bezwaarlijk in dienst kan gehouden worden bij de lokale
wijkwerking maar beter kan ingezet worden bij de dienst verkeer te Aartselaar als bureelwagen bij
verkeersacties;
Overwegende dat een tweede voertuig Toyota Hiace met nummerplaat KJV 826, thans in gebruik bij
het hoofdcommissariaat, dateert van 26-11-1991 en 210.000 km op de teller heeft staan;
Overwegende dat de technische onderhoudskosten van het voertuig in 2003 € 421,09 bedroegen en
aldus op € 0,0225/km komen en deze uitgaven niet langer verantwoord zijn gelet op de staat en
ouderdom van het voertuig;
Overwegende dat het voertuig KJV826 best vervangen wordt als bordenwagen door het voertuig
Toyota Hiace met nummerplaat JFX041, thans in gebruik bij de wijkwerking Aartselaar;
Overwegende dat de vervanging van deze voertuigen zich opdringt en er voor de wijkwerking Hove en
wijkwerking Aartselaar best nieuwe voertuigen in vervanging aangekocht worden;
Overwegende dat nieuwe voertuigen kunnen aangekocht worden door aan te sluiten bij de
raamovereenkomst opgesteld door de federale politie;
Overwegende dat de geraamde kostprijs € 13.189,70 per voertuig bedraagt en hierin de btw en het
toebehoor niet van oorsprong begrepen zijn;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/743-52 van de
buitengewone dienst van de begroting 2004, waarop nog € 28.472,61 beschikbaar.
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot het aankopen van twee personenwagens van het type break, benzinemotor met
cilinderinhoud van maximaal 1500cc en manuele versnellingsbak, uitgerust en herkenbaar als een
politievoertuig voor de dienst wijkwerking te Hove en voor de dienst wijkwerking te Aartselaar, wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
Het bedrag van de uitgave wordt geraamd op € 26.379,40 (inclusief btw).
Deze uitgave aan te rekenen op artikelnummer 330/743-52 van de buitengewone dienst van de
begroting 2004.
Artikel 3
De aankoop gebeurt door gebruik te maken van de open driejarige overeenkomst afgesloten door de
federale politie op grond van het bestek met nr. DMA 2002 R3 109 perceel 19B en geldig van
25/10/2002 tot 25/10/2005, betreffende de levering van anonieme en politievoertuigen ten voordele
van de federale politie en lokale politiezones.
Artikel 4
Een voor éénsluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overeenkomstig artikel 86 van de wet
van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus, verzonden aan de provinciegouverneur.
Geheime zitting:
Er werden 8 agendapunten behandeld in de geheime zitting. Gezien er persoonlijke gegevens
opgenomen zijn in deze agendapunten, worden deze niet gepubliceerd.

Al de punten van de zitting afgehandeld zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 20.40 uur.

Aartselaar, 22 april 2004.

Tom Wustenberghs
secretaris

Marc van den Abeelen
burgemeester-voorzitter
8

