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Aanwezig:

Koen Snyders, burgemeester-waarnemend voorzitter.
Luc Vuylsteke de Laps, burgemeester.
Patrick Mariën, waarnemend burgemeester.
Marc Vanhaute, Luc Eekhout, Louis Convents, Bart Breugelmans,
Eddy Florent, Kris Wils, Ann Cuykens, Désirée Van Raemdonck – Oen,
Paul Janssens, Henri Vercauteren, Guido Goyvaerts,
Marleen Van den Eynde, Karel Laurent, Eduard Verbist,
Pierre Van Dijck, Christel Cools, Stanislas Le Paige, René Van Dessel,
raadsleden.
Willy De Belder, waarnemend korpschef.
Tom Wustenberghs, secretaris.

Verontschuldigd:

Marc van den Abeelen, burgemeester-voorzitter.
Jef Van linden, burgemeester.
Kristien Bossuyt-Tack, raadslid.
Frank Noël, zonale korpschef.

De voorzitter opent de vergadering om 20.04 uur en verwelkomt de aanwezigen.
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en verontschuldigt de burgemeesters van Kontich en
Aartselaar. Hij verwelkomt tevens Patrick Mariën, waarnemend burgemeester van Lint als gevolg
van het overlijden van Xavier Van Rooy. Naar aanleiding van dat overlijden houdt de politieraad een
moment van stilte. Daarna verontschuldigt de voorzitter tevens de korpschef, die gehospitaliseerd
is. Vanuit de politieraad wordt hem veel beterschap gewenst.
Raadslid Louis Convents komt ter zitting.
Vervolgens doet de voorzitter een mededeling in verband met het dossier omtrent de
loonachterstallen 2001 van sommige personeelsleden. De voorzitter benadrukt dat het een
ergerlijke kwestie, die onopgelost blijft en reeds meermaals aan bod kwam in het politiecollege.
Deze morgen vond een vergadering plaats tussen de vertegenwoordigers van de lokale politiezones
enerzijds en de federale overheid en de vakbonden anderzijds. De voorzitter heeft daar
beklemtoond dat de fout niet ligt bij de lokale besturen die er steeds tijdig voor gezorgd hebben
dat het sociaal secretariaat over de relevante informatie beschikte. Er is afgesproken dat binnen de
14 dagen na een door de federale overheid te bepalen datum alle loonachterstallen zullen
uitbetaald worden. Daarover volgt nog een protocol waarbij er gestreefd wordt naar 15 maart 2005.
Daarop hebben de vakbonden hun stakingsaanzegging ingetrokken en hoopt iedereen dat alles
spoedig in orde zal komen. De uitbetaling zal voor alle gemeenten gezamenlijk gebeuren om
onderlinge wrevel te vermijden.

Raadslid Eddy Florent informeert naar de verschuldigde intresten en het standpunt van de fiscus
m.b.t. deze nog uit te betalen achterstallen. De voorzitter en raadslid Marc Vanhaute antwoorden
dat - hoewel de vraag niet onredelijk is - de bijzonder rekenplichtige geen intresten mag
uitbetalen. De fiscus zal deze inkomsten als achterstallen beschouwen, hetgeen wil zeggen dat dit
gedeelte aan een gemiddelde aanslagvoet zal belast worden. Commissaris Willy De Belder
verduidelijkt dat het niet om een jaarwedde gaat, maar 20% van de toelagen en 20 % op het verschil
tussen de oude en de nieuwe wedde en dit over een periode van 9 maanden van 2001.
Raadslid Marleen Van den Eynde betreurt dat de politieraad nooit op de hoogte werd gebracht en
dat er ondertussen wel een gerechtelijke vordering aanhangig is gemaakt. De vraag naar de betaling
van intresten vindt zij terecht en hoopt dat daarmee correct wordt omgesprongen. De voorzitter
wijst er op dat het probleem sedert 2001 bestaat en dat de raadsleden in principe op de hoogte
zijn. De thematiek is bovendien uitgebreid in de media aan bod gekomen. Bovendien is dit maar de
eerste zitting nadat de politiezone werd gedagvaard en behoort het voeren van de rechtsgedingen
tot de bevoegdheid van het politiecollege. Het politiecollege heeft trouwens in het verleden reeds
een protestbrief aan de bevoegde minister verstuurd.
Raadslid Paul Janssens informeert of de achterstallen een last zijn voor de gemeente, dan wel voor
de politiezone. De voorzitter antwoordt dat het inderdaad ten laste van de gemeente valt. Aan de
bijzonder rekenplichtige zal gevraagd worden de gezamenlijke uitbetaling te coördineren. Volgens
raadslid Rik Vercauteren is het onmogelijk dat de gemeenten deze uitgaven hebben voorzien in hun
begroting, doch hierover zal navraag gedaan worden bij de bijzonder rekenplichtige.
DE POLITIERAAD:
Openbare zitting:
1. POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 9 DECEMBER 2004
Raadslid Marleen Van den Eynde vraagt om de namen van de raadsleden die zich onthouden
uitdrukkelijk te vermelden. Tijdens de vorige zitting heeft raadslid Guy Goyvaerts zich onthouden
bij de goedkeuring van het verslag.
Het verslag van de politieraad van 9 december 2004 wordt goedgekeurd.
2. PERSONEEL: FUNCTIE VAN EEN INSPECTEUR (BASISKADER) – 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 van onze politiezone HEKLA tijdelijk voor twee jaar met pensioen
is gesteld wegens lichamelijke ongeschiktheid;
Overwegende het advies van de korpschef dat deze invulling 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
Een functie van inspecteur vacant te verklaren.
Artikel 2
Deze vacature mee te delen aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer, eerste cyclus
van 2005.
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.
3. OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP VAN EEN VOERTUIG - TYPE BESTELWAGEN
GOEDKEURING RAMING EN LASTENBOEK - VASTSTELLING GUNNINGSPROCEDURE

-

Raadslid Karel Laurent meent dat het beschikbaar krediet niet correct is. Dit zal nagekeken en
indien nodig aangepast worden.
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 ontwerp van lastenboek;
Overwegende dat ten behoeve van de logistiek – financiële dienst het dringend noodzakelijk is een
nieuwe bestelwagen aan te schaffen in vervanging van de Nissan Sirena sedert september 1993 in
gebruik en totaal versleten;
Overwegende dat deze uitgaven geraamd worden op € 17.000 (btw in) en kunnen aangerekend
worden op artikelnummer 330/743-52 van de buitengewone dienst begroting 2005 waarop nog €
40.488 beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het lastenboek voor de opdracht tot leveren van een voertuig type gesloten bestelwagen voor de
financieel-logistieke dienst politie Hekla wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund na toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Er zullen minstens 3 potentiële inschrijvers geraadpleegd worden, zodat geen afbreuk wordt gedaan
aan de principes van de mededinging.
Artikel 3
Deze uitgave aan te rekenen op artikel 330/743-52 van de buitengewone dienst begroting 2005
waarop nog € 40.488 beschikbaar is.
Artikel 4

Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 85 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, door middel van een overzichtslijst
verzonden aan de provinciegouverneur.
4. OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP VAN
TWEE LICHTBALKEN MET TOEBEHOOR VOOR
INTERVENTIEVOERTUIG
GOEDKEURING RAMING EN LASTENBOEK – VASTSTELLING
GUNNINGSPROCEDURE.
Raadslid Kris Wils meent dat het om een hoge uitgave gaat om voertuigen binnen te kunnen stallen
en vraagt of dit niet nadelig is voor de duidelijkheid van de lichtconfiguratie. Bovendien informeert
hij waarom deze uitgaven aangerekend worden op het verkeersboetefonds. Commissaris Willy De
Belder legt uit dat de netto meerprijs van deze lichtbalken 2 000 EUR per stuk bedraagt ten
opzichte van de standaard voorziene lichtbalken. Hij benadrukt tevens dat de hoogte van de
lichtbalken geen invloed hebben op de kwaliteit. Ook de lage lichtbalken zijn voorzien van een
sterke en zeer penetrante lichtbundeling dankzij de speciale lampen waarmee de balken zijn
uitgerust. De aanrekening op het verkeersboetefonds kan omdat het vooral de interventievoertuigen
zijn die worden ingezet om op te treden bij verkeersongevallen. Alle uitgaven die daarmee verband
houden (in de ruime zin) kunnen bijgevolg via het fonds betaald worden.
Op de vraag van raadslid Christel Cools of de lichtbalken naar andere voertuigen kunnen
overgebouwd worden, wordt negatief geantwoord omwille van de zeer specifieke en technische
constructie.
Raadslid Rik Vercauteren meent dat onderzocht zou worden of deze balken niet gevoed kunnen
worden met zonneënergie. De secretaris verduidelijkt dat het om de snelheidsmeters ging waarvan
onderzocht zou worden of zij op een andere wijze konden gevoed worden.
Raadslid Ann Cuykens wijst er op dat de selectiecriteria in het lastenboek niet correct zijn en
aangepast moeten worden.
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 beslissing van de politieraad d.d. 09/12/2004;
Gelet op de beslissing van het Politiecollege van 14/01/05;
Overwegende dat gezien de hoogte (2,07m) van de bestaande toegang tot de ondergrondse garage
site Kontich, het niet mogelijk is binnen te rijden met de dienstvoertuigen interventie van het
nieuw type VW combi, wanneer deze voorzien worden van een klassieke blauwe lichtbalk;
Overwegende dat het derhalve noodzakelijk is die voertuigen te voorzien van een ander type
lichtbalk dan diegene die voorzien zijn in het raamcontract;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat interventie voertuigen voorzien zijn van een goede
lichtsignalisatie die bij gebruik tijdens interventies een sterke ondersteuning biedt ter bevordering
van de veiligheid van zowel de weggebruikers als de verbalisanten;
Overwegende dat de lichtbalken en toebehoor zullen gemonteerd worden op de nieuw
aangekochte interventievoertuigen door een door de federale politie erkende verbouwer;
Overwegende dat deze uitgaven geraamd worden op € 19.000 (incl.btw) en dat er voor de
financiering gebruik kan gemaakt worden van een ondersteuning door het verkeersboetefonds;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330002/744-51
buitengewone dienst van de begroting 2005, waarop nog € 198.492 beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het lastenboek voor de aankoop van twee lichtbalken,2 stellen kalenderlichten, twee sirenen, twee
luidsprekers en twee directionele waarschuwingspijlen, wordt goedgekeurd.

Artikel 2
De opdracht voor een geraamd bedrag van €19.000 (btw in)wordt gegund door toepassing van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking mits raadpleging van minstens drie kandidaat
leveranciers.
Artikel 3
Deze uitgave aan te rekenen op artikelnummer 330002/ 744-51 van de buitengewone dienst van
de begroting 2005, waarop € 198.492 beschikbaar is.
Artikel 4
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 85 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, door middel van een overzichtslijst
verzonden aan de provinciegouverneur.
5. OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP KLEDIJ
“NIEUW UNIFORM”
POLITIEPERSONEEL GOEDKEURING LASTENBOEK - RAMING EN VASTSTELLING GUNNINGSPROCEDURE
Raadslid Marleen Van den Eynde informeert hoeveel hemden er voor elke medewerker zijn voorzien.
Commissaris Willy De Belder antwoordt dat elke politieman dat zelf bepaalt in functie van het
puntenaantal waarover hij beschikt. Wenst men meer kledingsstukken te kopen dan de punten
waarover men beschikt, moet men zelf de kosten dragen. Willy De Belder meent dat er vier hemden
per jaar voorzien zijn en dat er een overgangsperiode van vijf jaar geldt voor de invoering van het
nieuwe uniform.
Op de vraag van raadslid Rik Vercauteren of er rekening wordt gehouden met de opmerkingen van
de vakbonden, antwoordt Willy De Belder dat zulks wel degelijk het geval is. Met de vakbonden
werd afgesproken dat vier medewerkers het startpakket testen en dat zij mee geraadpleegd zullen
worden bij de selectie van de uiteindelijke leverancier.
Raadslid Ann Cuykens vraagt of er geen selectiecriteria moesten bepaald worden om bepaalde
leveranciers te selecteren. Willy De Belder legt uit dat het een open lastenboek betreft en dat in
principe iedereen kan inschrijven. De praktijk leert dat er nauwelijks drie leveranciers dergelijke
omvangrijke opdrachten kunnen afwerken.
Gelet op de artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (B.S., 22 januari 1994, err. B.S.,
25 februari 1997).
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (B.S.,
26 januari 1996,
err. B.S., 25 februari 1997).
Gelet op het koninklijk besluit en de bijlagen van 26 september 1996 tot bepaling van de Algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (B.S.,
18oktober 1996).
Gelet op de bepalingen van de bestekken opgesteld door de federale politie voor de leveringen van
het nieuwe politieuniform die de visuele identiteit en de waardigheid en respect voor het nieuw
ontworpen uniform garanderen;
Gelet de politiezone Hekla de conformiteitscontrole met de federale lastenboeken kan laten
uitvoeren door een erkend technisch textiellabo;
Gelet op de omzendbrief GPI 12 van 7 november 2001 betreffende de basisuitrusting van de
geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus (B.S., 19 december 2001).
Gelet op het ontwerp van lastenboek;
Overwegende dat ten behoeve van het politiepersoneel het aangewezen is de beschikbare nieuwe
uniform- en kledijonderdelen aan te kopen teneinde het integratieproces van de personeelsleden
van de verschillende vroegere korpsen in de nieuwe geïntegreerde politie enerzijds te
vergemakkelijken en anderzijds zal het nieuwe uniform in het straatbeeld bijdragen tot het

veiligheidsgevoel bij de bevolking door een verbeterde zichtbaarheid van de politie na de
hervorming;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen geraamd worden op € 150.000 (excl.btw) en moeten
aangerekend worden op artikelnummer 330/124-05 van de gewone dienst waarop nog €250.000
beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het lastenboek voor de opdracht tot leveren van kledij en uniformonderdelen voor het
politiepersoneel wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund na toepassing van de algemene offerteaanvraag.
Artikel 3
De geraamde uitgave van €150.000(excl. BTW) aan te rekenen op artikel 330/124-05 van de gewone
dienst van de begroting waarop nog € 250.000 beschikbaar is.
Artikel 4
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 85 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, door middel van een overzichtslijst
verzonden aan de provinciegouverneur.

Geheime zitting:
Er werd 1 agendapunt behandeld in de geheime zitting. Gezien er persoonlijke gegevens opgenomen
zijn in dit agendapunt, wordt deze niet gepubliceerd.

Al de punten van de zitting afgehandeld zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 20.46 uur.
Aartselaar, 17 februari 2005.

Tom Wustenberghs
secreta

Marc van den Abeelen

