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Luc Vuylsteke de Laps, burgemeester-voorzitter.
Koen Snyders, Nicole Muyshondt, burgemeesters.
Marc Vanhaute, Kristien Bossuyt-Tack, Luc Eekhout, Eddy Florent
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Paul Janssens, Henri Vercauteren, Guido Goyvaerts, Marleen Van den
Eynde, Karel Laurent, Eduard Verbist, Pierre Van Dijck, Christel Cools,
Stanislas Le Paige (vanaf punt 3), René Van Dessel, raadsleden.
Frank Noël, korpschef.
Tom Wustenberghs, secretaris.

Verontschuldigd:

Jef Van linden, Marc van den Abeelen, burgemeesters.
Louis Convents, Bart Breugelmans, raadsleden.

De voorzitter opent de vergadering om 20.02 uur en verwelkomt de aanwezigen.
OPENBARE ZITTING:
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen.
Raadslid Guy Goyvaerts feliciteert de voorzitter met zijn nieuwe functie en drukt de hoop uit op
een open debatcultuur.
De raadsleden hebben kennis gekregen van de verslagen van het politiecollege.
Vervolgens legt de voorzitter een voorstel van bijkomend agendapunt voor aan de politieraad.

POLITIERAAD: AGENDAPUNT WEGENS HOOGDRINGENDHEID - TOEVOEGING
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder op artikel 97;
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder op artikel 27;
Gelet op het voorstel van het politiecollege om bij hoogdringendheid volgend punt aan de agenda
van de politieraadszitting van 21 april 2005 toe te voegen:
“Rechtszaken: terugvordering onrechtmatige betaling van lonen - machtiging om in rechte te
treden”;
Overwegende dat de stemming wordt overgegaan:
Overwegende dat twee derden van de noodzakelijke stemmen werd bereikt;
Overwegende dat de volgende raadsleden tot de spoedbehandeling hebben besloten:

Luc Vuylsteke de Laps, Koen Snyders, Nicole Muyshondt, Marc Vanhaute, Kristien Bossuyt Tack,
Luc Eekhout, 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, René Van Dessel.
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Enig artikel
Het volgende punt wordt toegevoegd aan de agenda van de politieraadszitting van 21 april 2005:
“Rechtszaken: terugvordering onrechtmatige betaling van lonen - machtiging om in rechte te
treden”.

Raadslid Eddy Florent komt ter zitting.
1.

POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 17 FEBRUARI 2005

Het verslag van de politieraad van 17 februari 2005 wordt goedgekeurd.
2.

PERSONEEL: FUNCTIE VAN ASSISTENT(E),
VACANTVERKLARING DEELTIJDS

PERSONEELSZAKEN

(CALOG, NIVEAU C)

De korpschef licht toe dat het een vacantverklaring betreft van een administratieve medewerkster,
die vanaf 15 mei 2005 in bevallingsverlof gaat en nadien aansluitend loopbaanonderbreking neemt.
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 het ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van
de mobiliteitscyclus 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 08 mei 2002, houdende
goedkeuring van de personeelsformatie, het organogram en het personeelsbehoeftenplan;
Overwegende dat een personeelslid bij de dienst personeel, deeltijds tewerk is gesteld als assistent;
Overwegende de brief van 2 februari 2005 waarin het personeelslid haar zwangerschap meedeelt en
vraagt om van ouderschapsverlof te genieten met aansluitend een voltijdse loopbaan onderbreking;
Overwegende het advies van de korpschef dat deze invulling noodzakelijk is om de continuïteit van
de dienstregeling bij de dienst personeel te waarborgen.
Overwegend dat deeltijds werkende personeelsleden louter contractueel kunnen worden vervangen;
Overwegend dat de korpschef voorstelt een deeltijdse contractuele administratieve
medewerk(er)ster aan te werven.

BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Een functie van deeltijdse assistent(e) (CALOG, niveau C bedrijfseenheid personeelszaken) in
contractueel verband vacant te verklaren overeenkomstig de aanwervingvoorwaarden vermeld als
bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Deze vacature mee te delen aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer en het
selectie interview te organiseren.
Artikel 3
Bij gebrek aan kandidaten via de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer in eigen beheer
de selectie te organiseren volgens de voorwaarden vermeld als bijlage bij dit besluit.
Artikel 4
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
Artikel 5
Dit besluit wordt vermeld in de overzichtslijst die overeenkomstig artikelen 85 en 86 van de wet van
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus aan de provinciegouverneur wordt verstuurd.
Artikel 6
Publiceren van de vacature via www.jobpol.be (geïntegreerde politie), www.hekla.be en VDAB.
3.

OVERHEIDSOPDRACHTEN:
OVERDRACHT
VAN
DE
BEVOEGDHEID
AAN
IGEAN
DIENSTVERLENING TOT HET ORGANISEREN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT M.B.T. HET
AANDUIDEN VAN EEN LEVERANCIER VOOR ELEKTRICITEIT

Raadslid Stanislas Le Paige komt ter zitting.
De raadsleden Rik Vercauteren, Kris Wils en Paul Janssens hebben vragen over dit dossier,
ondermeer over de noodzaak om deze procedure jaarlijks te herhalen, een mogelijk gunstiger
aanbod indien de opdracht voor meerdere jaren wordt uitgeschreven en de vrees voor
onduidelijkheid indien er verschillende leveranciers zouden aangeduid worden voor de verschillende
betrokken besturen. De voorzitter legt uit dat vorig jaar een overeenkomst werd gesloten voor de
levering van gas en elektriciteit gedurende één jaar met stilzwijgende verlenging. Nu wordt een
nieuwe oproep geformuleerd om na te gaan of we gunstiger voorwaarden kunnen bedingen. Indien
dat niet geval mocht zijn, blijven de oude voorwaarden gelden en wordt er geen nieuwe toewijzing
gedaan. De reden waarom er telkens voor één jaar een overeenkomst wordt gesloten heeft te
maken met de marktsituatie. De energiemarkt werd nog maar heel recent geliberaliseerd en is nog
aan heel wat wijzigingen onderhevig die een invloed kunnen hebben op de prijszetting. Met deze
globale aanbesteding willen we juist een ordening nastreven. Besturen zijn vrij om al dan niet deel
te nemen, maar met een gezamenlijke aanbesteding kunnen wellicht betere prijzen bedongen
worden.
Op de vraag van Rik Vercauteren of er een andere leverancier kan aangeduid worden voor de
gemeenten dan voor de politie, wordt geantwoord dat verwarring moet vermeden worden.
Bovendien gaat het bij de lokale politie alleen om de site Duffelsesteenweg (Kontich) vermits de
overige gebouwen gehuurd worden van de gemeente.
Raadslid Eduard Verbiest stelt vast dat Aartselaar niet mee doet zodat achteraf een prijsvergelijking
mogelijk wordt met de participerende gemeenten. Raadslid Eddy Florent merkt op dat daardoor
echter het aangeboden verbruik van de deelnemende gemeenten daalt en er risico bestaat op een
nadelig effect.
Gelet op Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid
artikel 19;

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, zoals tot op
heden gewijzigd;
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, zoals tot
op heden gewijzigd;
Gelet op het besluit van de politieraad van 12 juni 2003 waarin IGEAN (waarvan IGEAN
dienstverlening de rechtsopvolger is) werd aangeduid om de overheidsopdracht tot “Levering van
Elektriciteit” te voeren na de vrijmaking van de energiemarkt op 1 juli 2003;
Overwegende dat het bestuur, na de gunning van de opdracht, met de aangeduide leverancier (ECS)
een contract met beperkte duurtijd (tot 31.12.2005, 2 maal stilzwijgend verlengbaar voor telkens 1
jaar) heeft gesloten dat jaarlijks kan worden opgezegd met een opzegtermijn van 6 maanden zodat
kan geanticipeerd worden op de prijsevoluties;
Overwegende dat IGEAN dienstverlening opnieuw een procedure tot aanduiding van een leverancier
zal voeren om na te gaan of een lagere prijs kan bekomen worden dan de prijs die werd bekomen
via de vorige overheidsopdracht;
Overwegende dat het hernemen van de procedure tot aanduiding van een leverancier op dit
ogenblik alleszins noodzakelijk is om tijdig een nieuwe overeenkomst te kunnen sluiten voor
leveringen vanaf 01.01.06 in geval van opzegging van de huidige overeenkomst door de leverancier
(ECS) vóór 01.07.05.
Overwegende dat deze procedure onder dezelfde voorwaarden kan gevoerd worden;
Overwegende dat IGEAN dienstverlening in 2005 opnieuw een lastenboek heeft opgemaakt dat
gebaseerd is op het lastenboek bij de vorige overheidsopdracht (publicatie in november 2003) dat
toen door elk deelnemend bestuur werd goedgekeurd;
Overwegende dat het lastenboek op 02.03.2005 door de raad van bestuur van IGEAN dienstverlening
werd goedgekeurd;
Overwegende dat elk bestuur onderhavig lastenboek dient goed te keuren alvorens de
overheidsopdracht effectief kan toegewezen worden; dat aldus bij niet-goedkeuring door een
bestuur zij dient te worden geacht niet meer deel te nemen aan de procedure;
Op voorstel van IGEAN dienstverlening;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
IGEAN dienstverlening wordt, conform artikel 19 van de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
zoals tot op heden gewijzigd, aangeduid om in naam en voor rekening van naam bestuur op te
treden met betrekking tot de overheidsopdracht strekkende tot het aanduiden van een leverancier
voor elektriciteit.
Artikel 2
IGEAN dienstverlening zal hierbij alle procedurele verplichtingen op zich nemen m.b.t. de in artikel
1 bedoelde overheidsopdrachten, waaronder de publicatie, opening en evaluatie van de offertes,
het opmaken van een gunningsvoorstel, de uiteindelijke gunning, de daaraan verbonden
bekendmakingen en informatie-verplichtingen die rechtstreeks te maken hebben met de wetgeving
op de overheidsopdrachten.
Artikel 3
De politiezone Hekla zal zelf instaan voor het opzeggen van de huidige leverancier voor levering
van elektriciteit en het bekendmaken van de keuze van de nieuwe leverancier aan de
distributienetbeheerder.
Artikel 4
De politiezone Hekla zal in geval van enig juridisch of ander geschil met betrekking tot de
uitvoering van de eigen verbintenissen m.b.t. de overheidsopdracht voor levering van elektriciteit,
alle verantwoordelijkheid op zich nemen en IGEAN dienstverlening ontslaan van elke
verantwoordelijkheid ter zake.

Artikel 5
In geval van een juridisch geschil met betrekking tot de overheidsopdracht voor levering van
elektriciteit, anders dan bepaald in artikel 4, is de politiezone Hekla mee verantwoordelijk, voor
alle mogelijke kosten in verhouding tot haar aandeel in de opdracht.
Artikel 6
Het bestek voor de levering van elektriciteit aan installaties en gebouwen ten behoeve van diverse
gemeenten, OCMW's, kerkfabrieken, politiezones en andere besturen, waarbij de overheidsopdracht
in gezamenlijke naam wordt gevoerd door IGEAN dienstverlening, goed te keuren.
Artikel 7
Deze levering te gunnen na openbare aanbesteding.
Artikel 8
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.
4.

OVERHEIDSOPDRACHTEN: ONDERHANDELINGSPROCEDURE AANKOOP
COMPUTERS - GOEDKEURING RAMING EN LASTENBOEK EN
GUNNINGSPROCEDURE

20 PERSONAL
VASTSTELLING

De korpschef licht toe dat het om de vernieuwing gaat van de laatste schijf van computers. Het
lastenboek (technische specificaties) werd aangepast aan de ondertussen evoluerende technologie
en behoeften.
Raadslid Paul Janssens wijst op de omvang van de investering en hoopt dat de medewerkers
voldoende en aangepaste vorming krijgen om deze PC’s optimaal te laten gebruiken. De korpschef
antwoordt dat er voldoende opleidingen aan steeds zeer gunstige voorwaarden worden voorzien.
Raadslid Marc Vanhaute vraagt aandacht voor het onderhoudsrisico indien er doorheen de tijd aan
verschillende leveranciers een opdracht wordt toegewezen.
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;
Gelet op het verslag van de systeembeheerder van 21 maart 2005;
Overwegende dat door de evolutie in de informaticawereld, Windows NT 4.0 een verouderd
besturingssysteem is, USB wordt niet ondersteund in Windows NT4.0;
Overwegende dat een upgrade naar Windows 2000 zich opdringt, ISLP laat deze upgrade thans ook
toe;
Overwegende dat een aantal PC’s in het huidige contingent echter ongeschikt zijn voor een upgrade
naar Windows 2000, voornamelijk de PC’s van vóór 1999;
Overwegende dat de continuïteit van het systeem moet gewaarborgd blijven;
Overwegende dat ten behoeve van de politiezone HEKLA, het in de zes politieposten voor de goede
werking noodzakelijk is dat het personeel kan beschikken over personal computers die een upgrade
hebben ondergaan;
Overwegende dat de levering van 20 PC’s voor het jaar 2005 geraamd wordt op € 30.000,00
inclusief BTW;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/742 53 van de
buitengewone dienst van de begroting 2005, waarop nog € 45.000,00 beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:

Artikel 1
Het lastenboek tot aankoop van 20 personal computers ten behoeve van de politiezone voor een
geraamd bedrag van € 30.000,00 (inclusief BTW) wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht 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 330/742 53 van de buitengewone dienst van de
begroting 2005.
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.
5.

LOGISTIEK : DEFINITIEVE BUITENDIENSTSTELLING VAN TWEE BROMFIETSEN

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 besluit politiecollege van 11 maart 2005;
Overwegende het feit dat volgende voertuigen niet meer gebruikt worden als dienstvoertuig:
- Bromfiets PEUGEOT VOGUE (A), vermoedelijk bouwjaar 1995, zwarte kleur, standplaats
wijkwerking Kontich, chassisnummer: VGA 35900000029110;
- Bromfiets PIAGGIO (A),bouwjaar 1996,zwarte kleur, standplaats wijkwerking Edegem,
chassisnummer ZAPCO3/0024519;
Overwegende dat het aldus niet meer verantwoord is om deze bromfietsen nog langer in dienst te
houden gelet op de kostprijs van verzekering, onderhoud en beheer van wettelijk verplichte kledij;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De bromfietsen PEUGEOT VOGUE (A), vermoedelijk bouwjaar 1995, zwarte kleur, standplaats
wijkwerking Kontich, chassisnummer: VGA 35900000029110;
en PIAGGIO (A),bouwjaar 1996,zwarte kleur, standplaats wijkwerking Edegem, chassisnummer
ZAPCO3/0024519;
worden definitief buiten dienst gesteld.
Artikel 2
Geïnteresseerde personeelsleden kunnen de bromfietsen gratis overnemen. Indien meerdere
personeelsleden kandidaat zijn, zal de toewijzing gebeuren via loting.
Bromfietsen die niet aan een personeelslid worden toegewezen worden aangeboden bij schroot
opkopers tegen het hoogste bod.
Het ontvangen bedrag wordt overgemaakt op het rekeningnummer 091-0168401-38 van de
politiezone Hekla.

Artikel 3
Dit besluit wordt overeenkomstig art85 van de wet van 7december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, door middel van een overzichtslijst
verzonden aan de provinciegouverneur.
6.

RECHTSZAKEN: TERUGVORDERINGEN BEWEERDE ONRECHTMATIGE BETALINGEN VAN
LONEN - MACHTIGING OM IN RECHTE TE TREDEN

De secretaris geeft toelichting bij dit dossier.
Raadslid Rik Vercauteren informeert naar de omvang van het bedrag en vraagt tevens of deze
uitgaven vervat zullen zitten in de rekeningen.
De voorzitter legt uit dat het sociaal secretariaat plots overging tot een herberekening en draagt de
bijzonder rekenplichtige op tot inhouding op de verschillende wedden. Het politiecollege wil dit
debat objectiveren en heeft extern juridisch advies gevraagd. Indien een gerechtelijke procedure
aangewezen is, wil het politiecollege reeds over de vereiste machtiging kunnen beschikken.
Raadslid Stanislas Le Paige vraagt in welke hoedanigheid de politiezone kan optreden. De secretaris
legt uit dat een onderscheid moet gemaakt worden tussen de individuele financiële situatie van de
betrokken personeelsleden en het feit dat het sociaal secretariaat impliciet de besluiten van de
politieraad herziet zonder daartoe de bevoegdheid te bezitten.
Raadslid Eddy Florent voegt er aan toe dat er niet automatisch mag gecompenseerd worden op de
lonen van medewerkers.
Op de vraag van Rik Vercauteren naar de rekeningen wordt geantwoord dat de reeds uitbetaalde
lonen inderdaad onderdeel zullen uitmaken van de rekeningen, zoals ook de rechtzettingen daarin
zullen opgenomen worden.
Raadslid Christel Cools stelt voor om in de toekomst aan de betrokken personeelsleden nog alleen
de herziene wedde uit te betalen en het verschil bij te betalen na afloop van de gerechtelijke
procedure. Burgemeester Snyders wijst er echter op dat er definitieve besluiten zijn van de
politieraad en dat het sociaal secretariaat geen toezichthoudende overheid is met de bevoegdheid
die besluiten te herzien.
Raadslid Rik Vercauteren drukt zijn bezorgdheid uit over de personeelsleden, die binnenkort op
pensioen gaan. De voorzitter bevestigt die bezorgdheid en het reëel probleem bij sommige
medewerkers.
Op de vraag van raadslid Paul Janssens of het politiecollege de intentie heeft de werknemers zelf
een gerechtelijke procedure te laten voeren en de zaak onverschillig te laten, wordt ontkennend
geantwoord. Het politiecollege wil vooraf duidelijkheid over de juridische positie van het sociaal
secretariaat, de politiezone en de medewerkers. Nadien zal er een standpunt ingenomen worden en
actie ondernomen worden. Met deze machtiging vraagt het politiecollege de toelating als
preventieve maatregel om indien nodig de juridische stappen te kunnen zetten.
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder op artikel 270, 2° en 3°;
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder op artikel 210;
Gelet op het besluit van de politieraad van 19 april 2001 houdende vaststelling van de
graadsverandering en de toewijzing van de loonschalen van het operationeel, administratief en
logistiek kader, gewijzigd bij besluit van de politieraad van 12 september 2002;
Overwegende dat elf personeelsleden van de politiezone op 10 maart 2005 een brief ontvingen van
het Sociaal Secretariaat GPI (SSGPI) met de mededeling dat zij ten onrechte een gedeelte van hun
wedde hebben ontvangen en dat te veel uitbetaalde sommen zullen ingehouden worden op hun
toekomstige bezoldigingen;
Overwegende dat de bedragen, die worden terug gevorderd, afhankelijk van het personeelslid
variëren tussen 66,33 en 9 773,62 EUR;
Overwegende dat in de brieven van het SSGPI nauwelijks enige motivering wordt gegeven voor de
deze terugvorderingen; dat er hoogstens uit afgeleid kan worden dat er een discussie bestaat over
de inschaling van de betrokken personeelsleden, maar dat geenszins blijkt wat de precieze
argumentatie is van het SSGPI om tot terugvordering over te gaan;

Overwegende dat de weddeschalen van alle personeelsleden werd vastgesteld bij raadsbesluit van
19 april 2001, zoals gewijzigd bij besluit van 12 september 2002; dat beide besluiten ter kennis
werden gebracht van het SSGPI;
Overwegende dat het SSGPI bijgevolg sedert tenminste september 2002 op de hoogte is van de
weddeschalen, die aan de personeelsleden van de lokale politie werden toegekend; dat het SSGPI
bovendien sedert december 2001 in het bezit is van alle documenten en gegevens met betrekking
tot de werksituatie van alle personeelsleden;
Overwegende dat het SSGPI 2,5 jaar later onrechtmatig betaalde wedden terugvordert op basis van
een gebrekkige motivering, die de betrokken personeelsleden niet toelaat te verifiëren of het SSGPI
zich baseert op correcte gegevens en of de aangekondigde terugvordering al dan niet rechtmatig is;
Overwegende dat het niet redelijk is dat na het verstrijken van dergelijke termijn besluiten in
twijfel worden getrokken; dat zulke werkwijze manifest in strijd is met het rechtszekerheids- en
vertrouwensbeginsel; dat de besluiten van de politieraad ondertussen definitief geworden zijn en
dat die door de toezichthoudende overheden moeten geëerbiedigd en gerespecteerd worden;
Overwegende dat de betrokken personeelsleden bezwaar wensen aan te tekenen tegen deze
beslissingen van het SSGPI; dat het omwille van efficiëntie en proces-economische redenen
aangewezen is deze bezwaren te bundelen in een gezamenlijke procedure;
Overwegende dat het politiecollege principieel akkoord is om de kosten verbonden aan deze
procedure ten laste te nemen van de politiezone;
Overwegende dat het politiecollege slechts in rechte kan optreden na daartoe gemachtigd te zijn
door de politieraad;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Enig artikel
Het politiecollege wordt gemachtigd om in rechte op te treden tegen de besluiten van het Sociaal
Secretariaat GPI van 10 maart 2005, waarbij onrechtmatig uitbetaalde wedden worden terug
gevorderd van sommige personeelsleden en alle daartoe vereiste rechtshandelingen te stellen die
noodzakelijk zijn voor het voeren van een gerechtelijke procedure.
GEHEIME ZITTING
Er werden 4 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 20.55 uur.
Aartselaar, 21 april 2005.
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