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 Aanwezig: X Edegem Koen Metsu, burgemeester-voorzitter X Politieraadslid Lenn De Cleene 

  X Lint Rudy Verhoeven, burgemeester X Politieraadslid Katia Devriendt 

  X Kontich Bart Seldeslachts, burgemeester X Politieraadslid Julien Delarbre 

  X Aartselaar Sophie De Wit, burgemeester  X Politieraadslid Albert Follens 

  X Hove Bart Van Couwenberghe, burgemeester  X Politieraadslid Cedric Guisson 

  X PZ HEKLA Ivo Vereycken, korpschef X Politieraadslid Ellen Stevens 

  X PZ HEKLA Manda Krajinovic, secretaris  Politieraadslid Jeroen Van Laer - verontschuldigd 

     X Politieraadslid Bart Breugelmans 

     X Politieraadslid Guido Daelemans 

     X Politieraadslid Mia Wauters 

     X Politieraadslid Ronny Roofthooft 

     X Politieraadslid Joost Fillet 

     X Politieraadslid Willem Wevers 

     X Politieraadslid Georges Nagels 

     X Politieraadslid Annemie Janssens 

     X Politieraadslid Kris Wils 

     X Politieraadslid Bart De Hertogh 

     X Politieraadslid Yves Hulin 

     X Politieraadslid Bart Lambrecht 

 Aanvang – einde: Begin om 20.00 uur -  einde om 21.15 uur. 
   

   

1. GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG 

1.1. POLITIERAAD HEKLA 26 OKTOBER 2022 - ONTWERPVERSLAG  

 Het ontwerpverslag wordt goedgekeurd. 
Overzicht bijkomende opmerkingen: Er zijn geen bijkomende opmerkingen. 

 

2. BESLUITVORMING – OPENBARE ZITTING 

2.1 Raadsbeslissing tot vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de politiezone over 

de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening  

van 21.12.2022 
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 Toelichting door de korpschef  

 Motivering 

1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context 

Algemeen 

Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap 

Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de 

bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een 

dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch 

Staatsblad op 19.12.2003. 

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 

Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN 

cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN 

dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 

onder nr. 07120366. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN 

dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de 

Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging 

van IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit 

van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen 

en Armoedebestrijding. 
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Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN 

dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd 

bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 19.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 

Op de jaarvergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening 

goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het 

Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en 

Gelijke Kansen. 

Op de jaarvergadering van 19.06.2020 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening 

goedgekeurd, in het kader van de oprichting van een zelfstandige groepering. Dit werd bevestigd bij het 

Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en 

Gelijke Kansen getekend op 25.01.2021. 

Op de jaarvergadering van 25.06.2021 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening 

goedgekeurd om digitale vergaderingen mogelijk te maken. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel 

Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke 

Kansen getekend op 23.11.2021. 

De politiezone is lid bij IGEAN dienstverlening. 

 

Nota te ontwikkelen activiteiten en begroting 

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 35 van de statuten bepalen dat er afgezien van de 

jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in 

de loop van het laatste trimester van elk jaar.  
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Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 

strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur 

opgestelde begroting voorgelegd. 

De raad van bestuur van 26.10.2022 heeft haar goedkeuring gehecht aan nota met de te ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategie voor 2023 evenals aan de begroting 2023. De buitengewone 

algemene vergadering keurt deze documenten goed. 

 

Aanvaarden toetreding welzijnsvereniging KINA 

Met het besluit van de algemene vergadering van de welzijnsvereniging KINA van 30.03.2022 drukt 

KINA de wens uit om toe te treden tot IGEAN dienstverlening. 

In uitvoering van artikel 420 van het decreet lokaal bestuur en artikel 7 van de statuten van IGEAN 

wordt de vraag tot toetreding ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. 

Art. 11 van de statuten van IGEAN stelt dat de algemene vergadering de bedragen bepaalt die moeten 

geplaatst worden door de welzijnsvereniging. De algemene vergadering bepaalt tenslotte het aantal 

maatschappelijke aandelen welke aan de deelnemers toegekend worden en bepaalt welk bedrag moet 

gestort worden. 

Naar analogie met de andere “niet-gemeentelijke” deelnemers, worden er aan de welzijnsvereniging  

5 aandelen toegekend, elk met een waarde van 12,50 euro of een totaal bedrag van 62,50 euro.   

Dit bedrag moet volledig geplaatst en volstort worden 

 
Uitnodiging buitengewone algemene vergadering - dagorde 

De raad van bestuur van 26.10.2022 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering digitaal 

te organiseren op woensdag 21.12.2022 om 19 u met volgende dagorde: 

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2023 
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2. goedkeuren van de begroting 2022 

3. aanvaarden van toetreding welzijnsvereniging KINA. 

In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende 

documenten.  

 
Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 26.10.2022 werd de uitnodiging en de dagorde voor 

de buitengewone algemene vergadering van 21.12.2022 aan alle deelnemers bezorgd. 

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de 

deelnemers. 

1. de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal 

2. de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 26.10.2022 

3. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie met de begroting voor 2023. 

 
Vertegenwoordiger en mandaat buitengewone algemene vergadering 

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de politiezone voor de algemene 

vergaderingen van IGEAN dienstverlening reeds aangeduid.  

Artikel 432 van het decreet en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat 

van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.  

 

2. Juridisch kader 

• Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 

• Statuten van IGEAN dienstverlening. 
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3. Financiële gevolgen 

De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 

 

4. Voorafgaande bespreking en adviezen 

nvt 

 
 
5. Bijkomende bespreking 

Besluit de raad met eenparigheid van stemmen 

 

Artikel 1 

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN 

dienstverlening die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 21.12.2022 om 19 u evenals van 

alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:  

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2023 

2. goedkeuren van de begroting 2023 

3. aanvaarden van de toetreding van welzijnsvereniging KINA tot IGEAN dienstverlening. 

 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de politiezone, de heer Julien Delarbre die met een afzonderlijk besluit werd 

benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN 

dienstverlening van 21.12.2022 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde 

agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te 

doen om de volledige agenda af te werken. 
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Artikel 3 

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: Er zijn geen bijkomende opmerkingen.  

2.2 Raadsbeslissing tot vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de politiezone over 

de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid  

van 21.12.2022 

 

 Toelichting door de korpschef  

 Motivering 

1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context 

Algemeen 

Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van 

de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden. 

Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & 

veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 

Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 

goedgekeurd. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN  

milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 

13.08.2007 onder nr. 07120366. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN  
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milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de 

Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging 

van IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel 

Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke 

Kansen en Armoedebestrijding. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN 

milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd 

bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 27.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 

Op de algemene vergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid 

goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het 

Ministerieel Besluit van 17.10.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, 

Inburgering en Gelijke Kansen. 

Op de jaarvergadering van 25.06.2021 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid 

goedgekeurd om digitale vergaderingen mogelijk te maken. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel 

Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke 

Kansen getekend op 23.11.2021. 

De politiezone is lid bij IGEAN milieu & veiligheid. 

 

Nota te ontwikkelen activiteiten en begroting 

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 36 van de statuten bepalen dat er afgezien van de 

jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in 

de loop van het laatste trimester van elk jaar.  
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Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 

strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur 

opgestelde begroting voorgelegd. 

 

De raad van bestuur van 26.10.2022 heeft haar goedkeuring gehecht aan nota met de te ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategie voor 2023 evenals aan de begroting 2023. De buitengewone 

algemene vergadering keurt deze documenten goed. 

 

Nota innovatiefonds – bepalen bijdrage 

Artikel 14 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt het principe om een innovatiefonds op 

te richten. Dit innovatiefonds moet de vereniging in staat stellen innovatieve activiteiten, taken en 

projecten voor de deelnemers te onderzoeken, voor te bereiden, uit te werken en op te starten. 

Op voorstel van de raad van bestuur vraagt de algemene vergadering aan de deelnemers een bijdrage 

in het innovatiefonds.  

Om de continuïteit van innovatieve projecten te garanderen, werd in eerste instantie gepland om ook 

in 2023 een bijdrage te vragen aan alle deelnemers en deze net zoals de voorgaande jaren te koppelen 

aan de omzet met een bijdrage van 0,5%. 

Gelet evenwel op de precaire financiële situatie waarin vele lokale besturen zich bevinden, o.m. ten 

gevolge van de energiecrisis en de kostenbesparingen die op alle bestuurlijke niveaus wordt gezocht, 

stelt de raad van bestuur voor om in 2023 uitzonderlijk geen bijdrage te vragen aan de deelnemers. 

De overbrugging van één kalenderjaar (2023) is enkel mogelijk mits een tijdelijk sterk verminderde 

activiteit in het kader van innovatieve projecten en omdat het innovatiefonds een rollend fonds is en 

recurrente inkomsten worden toegevoegd uit de innovatieve projecten die in de reguliere werking 

werden opgenomen. 
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Een korte nota over de activiteiten 2022 in het kader van het innovatiefonds is als bijlage gevoegd. 

De buitengewone algemene vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur goed. 

 

Aanvaarden toetreding welzijnsvereniging KINA 

Met het besluit van de algemene vergadering van de welzijnsvereniging KINA van 30.03.2022 drukt 

KINA de wens uit om toe te treden tot IGEAN milieu & veiligheid. 

In uitvoering van artikel 420 van het decreet lokaal bestuur en artikel 7 van de statuten van IGEAN 

wordt de vraag tot toetreding ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. 

Art. 11 van de statuten van IGEAN stelt dat de algemene vergadering de bedragen bepaalt die moeten 

geplaatst worden door de welzijnsvereniging. De algemene vergadering bepaalt tenslotte het aantal 

maatschappelijke aandelen welke aan de deelnemers toegekend worden en bepaalt welk bedrag moet 

gestort worden. 

Naar analogie met de andere “niet-gemeentelijke” deelnemers, worden er aan de welzijnsvereniging  

5 aandelen toegekend, elk met een waarde van 12,50 euro of een totaal bedrag van 62,50 euro.   

Dit bedrag moet volledig geplaatst en volstort worden 

 

Benoemen van een lid van het adviescomité 

Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité “milieu” en 

een adviescomité “veiligheid” opgericht wordt. 

Een adviescomité wordt opgericht op grond van de meervoudige doelstellingen van de vereniging en 

blijft in aantal beperkt tot het aantal doelstellingen. Enkel gemeenten die belang hebben bij de 

betrokken doelstelling zijn vertegenwoordigd in dit adviescomité, dat bestaat uit uitvoerende 

mandatarissen die bevoegd zijn voor de betrokken doelstelling.  

Het adviescomité “milieu” bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers. 
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Het adviescomité “veiligheid” bestaat uit één (1) vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als 

vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum zeven (7) vertegenwoordigers van de 

werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van 

dit comité. 

De heer Sven Van Gysel werd als schepen van leefmilieu in de gemeente Niel vervangen door mevrouw 

Kelly Breugelmans en maakt in die functie deel uit van het adviescomité milieu. 

De heer Karl Van Hoofstat werd als lid voor de gemeente Schelle in het adviescomité veiligheid 

vervangen door de heer Pieter Smits. 

De heer Erwin Callens (OCMW Brasschaat) wordt voor de welzijnsvereniging KINA voorgedragen als lid 

van het adviescomité veiligheid. 

De benoeming van deze leden wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering. 

 

Uitnodiging buitengewone algemene vergadering - dagorde 
De raad van bestuur van 26.10.2022 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering digitaal 

te organiseren op woensdag 21.12.2022 om 19 u met volgende dagorde: 

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2023 

2. goedkeuren van de begroting 2023 

3. innovatiefonds – bepalen bijdrage 

4. aanvaarden van toetreding welzijnsvereniging KINA 

5. benoemen leden adviescomités. 

In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende 

documenten.  
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Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 26.10.2022 werd de uitnodiging en de dagorde 

voor de buitengewone algemene vergadering van 21.12.2022 aan alle deelnemers bezorgd. 

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de 

deelnemers. 

1. de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal 

2. de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 26.10.2022 

3. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie met de begroting voor 2023  

4. de nota over het innovatiefonds. 

 
Vertegenwoordiger en mandaat buitengewone algemene vergadering 

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de politiezone voor de algemene 

vergaderingen van IGEAN milieu & veiligheid reeds aangeduid.  

Artikel 432 van het decreet en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat 

van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.  

 
2. Juridisch kader 

• Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 

• Statuten van IGEAN milieu & veiligheid. 

 

3. Financiële gevolgen 

De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 

 

4. Voorafgaande bespreking en adviezen 
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nvt 

 

5. Bijkomende bespreking 

Besluit de raad met eenparigheid van stemmen 

 

Artikel 1 

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN 

milieu & veiligheid die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 21.12.2022 om 19 u evenals van 

alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:  

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2023 

2. goedkeuren van de begroting 2023 

3. innovatiefonds – bepalen bijdrage 

4. aanvaarden van toetreding welzijnsvereniging KINA 

5. benoemen leden adviescomités. 

 

 
Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de politiezone, de heer Julien Delarbre die met een afzonderlijk besluit werd 

benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & 

veiligheid van 21.12.2022 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten 

en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de 

volledige agenda af te werken. 

 

Artikel 3 
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Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: Er zijn geen bijkomende opmerkingen.  

2.3 Raadsbeslissing tot de aanduiding van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur IGEAN 

Dienstverlening 

 

 Toelichting door de korpschef  

 Motivering 

1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context 

Algemeen 

Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap 

Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de 

bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een 

dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch 

Staatsblad op 19.12.2003. 

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 

Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN 

cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN 

dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 

onder nr. 07120366. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN 

dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de 

Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
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Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging 

van IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit 

van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen 

en Armoedebestrijding. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN 

dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd 

bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 19.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 

Op de jaarvergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening 

goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het 

Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en 

Gelijke Kansen. 

Op de jaarvergadering van 19.06.2020 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening 

goedgekeurd, in het kader van de oprichting van een zelfstandige groepering. Dit werd bevestigd bij het 

Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en 

Gelijke Kansen. 

Op 21.04.2021 keurde de raad van bestuur van IGEAN Dienstverlening het intern reglement voor de 

zelfstandige groepering goed. 

Op de jaarvergadering van 25.06.2021 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening 

goedgekeurd om digitale vergaderingen mogelijk te maken. 

De politiezone is lid bij IGEAN dienstverlening. 

 

Op 21.04.2021 keurde de raad van bestuur van IGEAN dienstverlening het intern reglement voor de 

zelfstandige groepering goed. Het gaat hierbij over volgende activiteiten:  
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l. Intergemeentelijke handhaving ruimtelijke ordening  

2. Intergemeentelijke werking lokaal woonbeleid  

3. Intergemeentelijke werking EnergieK huis (energie en klimaat)  

4. Intergemeentelijke werking aanwijzend schatter.  

De aangesloten besturen kozen daarna voor welke activiteiten ze beroep willen doen op IGEAN zonder 

dat de wetgeving overheidsopdrachten dient toegepast te worden en met vrijstelling van btw op de 

geleverde prestaties.  

Om van deze beide voordelen te kunnen genieten, moet IGEAN als intergemeentelijk 

samenwerkingsverband voldoen aan de voorwaarden van artikel 30, §3 Wet Overheidsopdrachten.  

 

Belangrijk hierbij is de toezichtsvereiste, die o. m. bepaalt dat de besluitvormingsorganen van de 

gecontroleerde rechtspersoon zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemende 

aanbestedende overheden.  

Voor IGEAN betekent dit concreet dat de raad van bestuur moet samengesteld zijn uit 

vertegenwoordigers van alle aangesloten besturen.  

In toepassing van artikel 434 Decreet Lokaal Bestuur is de raad van bestuur evenwel samengesteld uit 

maximaal 15 bestuurders. Dat sluit niet uit dat voldaan kan worden aan voormelde toezichtsvereiste, 

aangezien uitdrukkelijk bepaald wordt door de Wet Overheidsopdrachten dat een individuele 

vertegenwoordiger verscheidende of zelfs alle deelnemende aanbestedende overheden kan 

vertegenwoordigen. 

In dit kader verzochten IGEAN alle aangesloten besturen in het begin van deze legislatuur om een lid 

van de raad van bestuur aan te duiden om het bestuur te vertegenwoordigen, ook wanneer het 

bestuur zelf geen eigen bestuurder heeft. Deze "aanduiding" is niet enkel van belang voor de 

gemeenten, maar ook voor alle 
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andere deelnemers.  

Politiezone HEKLA heeft de toetreding tot IGEAN Dienstverlening goedgekeurd op de politieraad van 24 

februari 2021 en heeft tot op heden nog geen vertegenwoordiger aangeduid.  

Als bijlage van huidig besluit werd het overzicht van de leden van de raad van bestuur van IGEAN 

dienstverlening, zoals die momenteel is samengesteld, toegevoegd. 

 

3. Financiële gevolgen 

Het aanduiden van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur heeft op zich geen financiële 

gevolgen voor het bestuur. 

 
Besluit de raad 
via geheime stemming en met zeventien stemmen voor de heer Koen Volckaerts, drie stemmen voor 
Eddy Vermoesen en één onthouding 
 

Artikel 1 

De politiezone HEKLA duidt de heer Koen Volckaerts aan om de politiezone HEKLA te 

vertegenwoordigen in de raad van bestuur van IGEAN Dienstverlening. 

 

Artikel 2 

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: Er zijn geen bijkomende opmerkingen.  

2.4 Raadsbeslissing tot de aanduiding van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur IGEAN Milieu 

en Veiligheid 

 

 Toelichting door de korpschef  
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 Motivering 
1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context 
Algemeen 
Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van 
de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden. 
Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & 
veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 
goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN  
milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 
13.08.2007 onder nr. 07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN  
milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de 
Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging 
van IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel 
Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke 
Kansen en Armoedebestrijding. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN 
milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd 
bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 27.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 
Op de algemene vergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid 
goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het 
Ministerieel Besluit van 17.10.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, 
Inburgering en Gelijke Kansen. 
Op 21.04.2021 keurde de raad van bestuur van IGEAN Dienstverlening het intern reglement voor de 

zelfstandige groepering goed. 
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Op de jaarvergadering van 25.06.2021 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid 
goedgekeurd om digitale vergaderingen mogelijk te maken. 
De politiezone is lid bij IGEAN milieu & veiligheid. 
 
 
Op 21.04.2021 keurde de raad van bestuur van IGEAN dienstverlening het intern reglement voor de 

zelfstandige groepering goed. Het gaat hierbij over volgende activiteiten:  

l. Intergemeentelijke handhaving ruimtelijke ordening  

2. Intergemeentelijke werking lokaal woonbeleid  

3. Intergemeentelijke werking EnergieK huis (energie en klimaat)  

4. Intergemeentelijke werking aanwijzend schatter.  

De aangesloten besturen kozen daarna voor welke activiteiten ze beroep willen doen op IGEAN zonder 

dat de wetgeving overheidsopdrachten dient toegepast te worden en met vrijstelling van btw op de 

geleverde prestaties.  

Om van deze beide voordelen te kunnen genieten, moet IGEAN als intergemeentelijk 

samenwerkingsverband voldoen aan de voorwaarden van artikel 30, §3 Wet Overheidsopdrachten.  

 

Belangrijk hierbij is de toezichtsvereiste, die o. m. bepaalt dat de besluitvormingsorganen van de 

gecontroleerde rechtspersoon zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemende 

aanbestedende overheden.  

Voor IGEAN betekent dit concreet dat de raad van bestuur moet samengesteld zijn uit 

vertegenwoordigers van alle aangesloten besturen.  

In toepassing van artikel 434 Decreet Lokaal Bestuur is de raad van bestuur evenwel samengesteld uit 

maximaal 15 bestuurders. Dat sluit niet uit dat voldaan kan worden aan voormelde toezichtsvereiste, 

aangezien uitdrukkelijk bepaald wordt door de Wet Overheidsopdrachten dat een individuele 
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vertegenwoordiger verscheidende of zelfs alle deelnemende aanbestedende overheden kan 

vertegenwoordigen. 

In dit kader verzochten IGEAN alle aangesloten besturen in het begin van deze legislatuur om een lid 

van de raad van bestuur aan te duiden om het bestuur te vertegenwoordigen, ook wanneer het 

bestuur zelf geen eigen bestuurder heeft. Deze "aanduiding" is niet enkel van belang voor de 

gemeenten, maar ook voor alle andere deelnemers.  

Politiezone HEKLA heeft de toetreding tot IGEAN Milieu & Veiligheid goedgekeurd op de politieraad van 

24 februari 2021 en heeft tot op heden nog geen vertegenwoordiger aangeduid.  

Als bijlage van huidig besluit werd het overzicht van de leden van de raad van bestuur van IGEAN milieu 

& veiligheid, zoals die momenteel is samengesteld, toegevoegd. 

 

3. Financiële gevolgen 

Het aanduiden van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur heeft op zich geen financiële 

gevolgen voor het bestuur. 

 

 
Besluit de raad  
via geheime stemming en met negentien stemmen voor burgemeester Rudy Verhoeven, één stem 
voor Liesbeth Verstreken en één onthouding 
 

Artikel 1 

De politiezone HEKLA duidt de heer Rudy Verhoeven aan om de politiezone HEKLA te 

vertegenwoordigen in de raad van bestuur van IGEAN Milieu & Veiligheid. 

 

Artikel 2 
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Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN Milieu & Veiligheid worden 

bezorgd. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: Er zijn geen bijkomende opmerkingen  

2.5 Financiën: Begrotingswijziging 2022 nr 1 - goedkeuring  

 Toelichting door de korpschef  

 1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING 

- Artikel 85 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus betreffende de verzending van een 
overzichtslijst van de politieraadsbesluiten aan de provinciegouverneur. 

- Artikel 33-34 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus: 

 Deze artikelen   het budgettair en financieel beheer van de politiezone. 

- Artikel 71-76 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus: 

Deze artikelen beschrijven het specifiek toezicht op de begroting en de begrotingswijziging 
van de politiezones. 

- Artikel 5-15 van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de politiezone: 

Hierin wordt de procedure tot opmaak en de inhoud van de begroting en 
begrotingswijziging van de politiezones voorgeschreven. 

- Omzendbrief PLP 61 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 
politiebegroting 2022 
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Naast onderrichtingen voor de opmaak van de begrotingsdocumenten is deze omzendbrief 
vooral van belang omdat hierin de bedragen van de federale toelagen worden meegedeeld. 

- Besluit van de politieraad van 22 december 2021 betreffende de goedkeuring van de 
politiebegroting 2022 

Hierin wordt de initiële zonale begroting van het dienstjaar 2022 goedgekeurd. 

 

2. MOTIVERING 

 Het financieel dienstjaar 2022 is grotendeels verstreken. In de loop van het jaar 2022 hebben zich 
wijzigingen voorgedaan aan de rechten en plichten met financiële impact voor de politiezone. 
Hierdoor dringt een aanpassing van de eind vorig jaar goedgekeurde zonale begroting 2022 zich 
op. 

 

3.  BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

 De politieraad keurt de begrotingswijziging nr. 1 van  dienstjaar 2022 en al haar bijlagen goed, 
sluitend op volgende totalen: 

 
 Gewone dienst: 
 Ontvangsten vorige dienstjaren voor BW nr.1: 70 322 euro 
 Wijziging ontvangsten vorige dienstjaren: 194 925 euro 
 Ontvangsten vorige dienstjaren na BW nr.1: 265 247 euro 
 
 Uitgaven vorige dienstjaren voor BW nr.1:  119 594 euro 
 Wijziging uitgaven vorige dienstjaren: 0 euro 
 Uitgaven vorige dienstjaren na BW nr.1: 119 594 euro 
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 Ontvangsten eigen dienstjaar voor BW nr.1: 14 477 994 euro 
 Wijziging ontvangsten eigen dienstjaar: 498 635 euro 
 Ontvangsten eigen dienstjaar na BW nr. 1: 14 976 629 euro: 
  Prestaties:  25 000 euro 
  Overdrachten: 14 923 130 euro 
  Schuld: 28 499 euro 
 
 Uitgaven eigen dienstjaar voor BW nr. 1: 14 716 785 euro 
 Wijziging uitgaven eigen dienstjaar: 413 955 euro 
 Uitgaven eigen dienstjaar na BW nr. 1: 15 130 740 euro 
  Personeel: 12 006 267 euro 
  Werkingskost: 2 577 198 euro 
  Overdrachten: 547 275 euro 
  Schuld: 0 euro  
 
 
 Ontvangsten overboeking voor BW nr. 1: 301 563 euro 
 Wijziging ontvangsten overboeking: 20 000 euro 
 Ontvangsten overboeking na BW nr. 1: 321 563 euro 
 
 Uitgaven overboeking voor BW nr. 1: 13 500 euro 
 Wijziging uitgaven overboeking: 712 103 euro 
 Uitgaven overboeking na BW nr. 1: 725 603 euro 
 
 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 na BW nr. 1: 0 euro 
 
 Buitengewone dienst: 
 
 Ontvangsten vorige dienstjaren voor BW nr.1: 0 euro 
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 Wijziging ontvangsten vorige dienstjaren: 0 euro 
 Ontvangsten vorige dienstjaren na BW nr.1: 0 euro 
 
 Uitgaven vorige dienstjaren voor BW nr.1:  0 euro 
 Wijziging uitgaven vorige dienstjaren: 283 161 euro 
 Uitgaven vorige dienstjaren na BW nr.1: 283 161 euro 
 
 Ontvangsten eigen dienstjaar voor BW nr.1: 353 460 euro 
 Wijziging ontvangsten eigen dienstjaar: 54 973 euro 
 Ontvangsten eigen dienstjaar na BW nr. 1: 408 433 euro 
  Overdrachten: 82 300 euro 
  Schuld: 326 133 euro 
 
 Uitgaven eigen dienstjaar voor BW nr. 1: 586 960 euro 
 Wijziging uitgaven eigen dienstjaar: - 12 492 euro 
 Uitgaven eigen dienstjaar na BW nr. 1: 574 468 euro 
  Investeringen: 574 468 euro 
 
 Ontvangsten overboeking voor BW nr. 1: 13 500 euro 
 Wijziging ontvangsten overboeking: 435 696 euro 
 Ontvangsten overboeking na BW nr. 1: 449 196 euro 
 
 
 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 na BW nr. 1: 0 euro 
 
Bijlage 2.5 a & b: HEKLA begrotingswijziging 2022 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: Er zijn geen bijkomende opmerkingen.  

2.6 Financiën: Begroting 2023: goedkeuring  
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 Toelichting door de korpschef  

 1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING 

- Artikel 85 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus betreffende de verzending van een 
overzichtslijst van de politieraadsbesluiten aan de provinciegouverneur. 

- Artikel 33-34 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus: 

 Deze artikelen   het budgettair en financieel beheer van de politiezone. 

- Artikel 71-76 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus: 

Deze artikelen beschrijven het specifiek toezicht op de begroting en de begrotingswijziging 
van de politiezones. 

- Artikel 5-15 van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de politiezone: 

Hierin wordt de procedure tot opmaak en de inhoud van de begroting en 
begrotingswijziging van de politiezones voorgeschreven. 

- Omzendbrief PLP 62 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 
politiebegroting 2023 

Dit document bevat naast onderrichtingen voor de opmaak van de begrotingsdocumenten 
ook de bedragen van de federale toelagen.  

  

2. MOTIVERING 

 Voor aanvang van het financieel dienstjaar 2023 wordt via de politiebegroting 2023 een 
inschatting opgemaakt van alle rechten en verplichtingen met financiële impact voor de 
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politiezone in 2023. In het bijzonder wordt een overzicht gegeven van de te verwachten 
personeelskosten, werkingskosten en investeringsuitgaven en van de wijze waarop deze 
gefinancierd zullen worden. 

 

3.  BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

 De politieraad keurt de begroting dienstjaar 2023 en al haar bijlagen goed, sluitend op volgende 
totalen: 

Gewone dienst: 
 Ontvangsten vorige dienstjaren: 485 856 euro 
 Uitgaven vorige dienstjaren: 115 480 euro 
  
 Ontvangsten eigen dienstjaar: 17 003 011 euro: 
  Prestaties:  60 000 euro 
  Overdrachten: 16 914 086 euro 
  Schuld: 28 925 euro 
 Uitgaven eigen dienstjaar: 17 612 284 euro: 
  Personeel: 13 952 989 euro 
  Werkingskost: 3 039 487 euro 
  Overdrachten: 550 550 euro 
  Schuld: 69 258 euro  
 
 Ontvangsten overboekingen: 276 407 euro 
 Uitgaven overboekingen: 37 510 euro 
  
 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023: 0 euro 
  

Buitengewone dienst: 
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 Ontvangsten vorige dienstjaren: 0 euro 
 Uitgaven vorige dienstjaren: 0 euro 
  
 Ontvangsten eigen dienstjaar: 1 797 740 euro: 
  Overdrachten: 1 396 800 euro 
  Schuld: 400 940 euro 
 
 Uitgaven eigen dienstjaar: 1 815 250 euro: 
  Investeringen: 1 815 250 euro 
  
 Ontvangsten overboekingen: 17 510 euro 
  
 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023: 0 euro 
Bijlage 2.6 a & b: HEKLA begroting 2023 

 (Politieraadslid Cedric Guisson neemt vanaf puntje 2.6 deel aan de zitting) 

Overzicht bijkomende opmerkingen:  
Politieraadslid Georges Nagels vraagt of het personeelsbestand in 2023 ten opzichte van 2022 constant 
wordt gehouden. Hij had initieel begrepen dat er toch een stijging zou zijn. Bijkomend vraagt hij in 
welke mate er werd rekening gehouden met het nieuwe protocolakkoord.  
 
Korpschef Ivo Vereycken antwoordt dat het personeelsbestand constant zal blijven. De aanvullingen 
die er zullen gebeuren zijn ten vroegste voorzien in oktober 2023 waardoor het qua loonkost ook wat 
beter meevalt. Verder geeft hij mee dat het protocolakkoord verwerkt is in de rekenmodule, maar de 
eerste betalingen komen pas toe in oktober 2023 en niet in januari 2023. Minister Verlinden heeft zich 
geëngageerd dat de verplichtingen die voorvloeien uit het protocolakkoord niet ten laste zullen vallen 
van de gemeenten. 

Politieraadslid Kris Wils heeft in de verslagen van de politiecolleges opgemerkt dat er recent nog tien 
vacatures werden opgesteld en dat er zes werden ingevuld waarbij deze personen op verschillende 
tijdstippen in 2023 zullen starten bij politiezone HEKLA. Hij vraagt of de personen die later op het jaar 

Secretaris Manda Krajinovic: presentatie 

overmaken aan de politieraadsleden 
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starten voor een gans jaar werden opgenomen in de begroting. 
Korpschef Ivo Vereycken antwoordt dat deze personen voor een gans jaar werden ingeschreven, maar 
de bedragen zijn wel aangepast aan hun reële aanwezigheidstermijn. 

2.7 OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANSTELLING ONDERHOUDSFIRMA VOOR DE TECHNISCHE INSTALLATIES 

VAN HET HOOFDCOMMISSARIAAT 

GOEDKEURING RAMING, LASTENBOEK EN VASTSTELLING GUNNINGSWIJZE 

 

 Toelichting door de korpschef  

 1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, zoals gewijzigd door de wet van 4 december 2013 en door de wet van 16 
februari 2017.  

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren.  

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd bij Koninklijk besluit van 7 februari 2014, 
Koninklijk besluit van 22 mei 2014 en Koninklijk besluit van 22 juni 2017. 

- Artikel 43, §2, tweede lid van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 
betreffende raamovereenkomsten. 

- Artikel 85 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus betreffende de verzending van een 
overzichtslijst van de politieraadsbesluiten aan de provinciegouverneur. 

- Artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus: 
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Titel V van de nieuwe gemeentewet [nu: Gemeentedecreet] is van toepassing op het beheer 
van de goederen en inkomsten van de lokale politie, met dien verstande dat voor de 
meergemeentezone de in de nieuwe gemeentewet voorkomende woorden "gemeente, 
gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, gemeente-instellingen die geen 
rechtspersoonlijkheid bezitten", respectievelijk moeten worden gelezen als : 
"meergemeentezone, politieraad, politiecollege," en "uitdrukkelijk aangewezen afdelingen 
van de lokale politie". 

- Artikel 43, §2, 11° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de bepaling dat in 
beginsel de gemeenteraad de wijze van gunnen en de voorwaarden waarbinnen een 
gunning zal worden toegekend vastlegt. 

- Artikel 42, §2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de bevoegdheid van 
de gemeenteraad om beroep te doen op een aankoopcentrale. 

- Het lastenboek O/LOG 2022/003 opgesteld door de politiezone HEKLA met als voorwerp 

“Hoofdcommissariaat: onderhoud van de technische installaties”. 

2. MOTIVERING 

De huidige overeenkomst van politiezone HEKLA voor het technisch onderhoud van het 

hoofdcommissariaat loopt ten einde op 31 maart 2023. Een nieuwe marktbevraging - zoals de 

wet op overheidsopdrachten voorschrijft -  dient opgestart te worden. 

Dit onderhoud dient uitgevoerd te worden door gespecialiseerd personeel met het oog op de 

instandhouding van de goede staat van de installaties, het beperken van het risico op technische 

panne en het nastreven van een normale levensduur van de technische onderdelen.  

Naast het service- en onderhoudscontract zal de firma ook aangesteld worden voor het 

uitvoeren van herstellingen of interventies.  

De opdracht omvat alle technische installaties in het hoofdcommissariaat met uitzondering van 

de elektrische garagepoorten, de elektronische beveiliging en de beide  liften. 
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In het lastenboek O/LOG 2022/003 (Bijlage 2.7) worden alle vereisten en voorwaarden 

opgenomen waaraan het onderhoud, de interventies of herstellingen moeten voldoen. 

De overeenkomst wordt gesloten voor vier (4) jaar. 

3. GUNNINGSWIJZE 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met het nummer O/LOG 2022/003 opgesteld. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 

De offertes dienen uiterlijk op 9 januari 2023 om 15u ingediend te worden. Er is geen publieke 

opening van de offertes. 

4. POLITIEBEGROTING 

De jaarlijkse uitgave voor het onderhoud en de mogelijke herstellingen wordt geraamd tussen 

€55.000 – €65.000 (incl. BTW) en kan aangerekend worden op artikelnummer 330/125-06, 

prestaties van derden voor gebouwen, van de gewone dienst vanaf de begroting 2023 t.e.m. 

2027. 

5. BESLUIT 

Artikel 1 

Het onderhoud en de herstellingen van de technische installaties worden goedgekeurd en zullen 

gegund worden door gebruik te maken van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

voorafgaande bekendmaking. De jaarlijkse uitgave wordt geraamd tussen €55.000 – €65.000 

(incl. BTW) en is aan te rekenen op artikelnummer 330/125-06, prestaties van derden voor de 

gebouwen, van de gewone dienst vanaf de begroting 2023 t.e.m. 2027. 
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 (Politieraadslid Katia Devriendt neemt vanaf puntje 2.7 deel aan de zitting) 

Overzicht bijkomende opmerkingen: 
Politieraadslid Joost Fillet vraagt of de politiezone moet instaan voor het onderhoud van de technische 
installatie als de politiezone geen eigenaar is van het gebouw. 

Burgemeester-voorzitter Koen Metsu haalt het leasingcontract aan van Brandweerzone Rand waarbij 
de huurder eveneens instaat voor het onderhoud van de technische installatie. 

Korpschef Ivo Vereycken vult aan en geeft mee dat dit zo opgenomen werd in het contract tussen de 
politiezone, zijnde de erfpachthouder, en de erfpachtgever. 

 

2.8 OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP EN IN WERKINGSTELLING  VAN TRAJECTCONTROLE TE 

AARTSELAAR 

GOEDKEURING KOSTEN RAMING EN VASTSTELLING GUNNINGSWIJZE 

 

 Toelichting door de korpschef  

 1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 

concessies, zoals gewijzigd door de wet van 4 december 2013 en door de wet van 16 

februari 2017.  

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren.  

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd bij Koninklijk besluit van 7 februari 2014, 

Koninklijk besluit van 22 mei 2014 en Koninklijk besluit van 22 juni 2017. 
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- Artikel 43, §2, tweede lid van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 

betreffende raamovereenkomsten. 

- Artikel 85 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus betreffende de verzending van een 

overzichtslijst van de politieraadsbesluiten aan de provinciegouverneur. 

- Artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus: 

Titel V van de nieuwe gemeentewet [nu: Gemeentedecreet] is van toepassing op het beheer 

van de goederen en inkomsten van de lokale politie, met dien verstande dat voor de 

meergemeentezone de in de nieuwe gemeentewet voorkomende woorden "gemeente, 

gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, gemeente-instellingen die geen 

rechtspersoonlijkheid bezitten", respectievelijk moeten worden gelezen als : 

"meergemeentezone, politieraad, politiecollege," en "uitdrukkelijk aangewezen afdelingen 

van de lokale politie". 

- Artikel 43, §2, 11° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de bepaling dat in 

beginsel de gemeenteraad de wijze van gunnen en de voorwaarden waarbinnen een 

gunning zal worden toegekend vastlegt. 

- Artikel 42, §2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de bevoegdheid van 

de gemeenteraad om beroep te doen op een aankoopcentrale. 

- De raamovereenkomst 2017 R3 043 afgesloten door de Federale Politie betreffende de 

aankoop en installatie van automatische trajectcontrolesystemen voor 

nummerplaatherkenning (ANPR). 
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- Het Politieraadsbesluit van 16 december 2020 betreffende de delegatiebevoegdheid van 

overheidsopdrachten. 

 

2. MOTIVERING 

De gemeente Aartselaar heeft de ambitie om te investeren in een verhoogde verkeersveiligheid. 

De invoering van de administratieve sancties voor lichte snelheidsovertredingen is een hefboom 

om gestalte te geven aan deze ambitie. De gemeente Aartselaar heeft een analyse gemaakt van 

plaatsen waar nood is aan een meer intense handhaving en wenst op deze plaatsen over te gaan 

tot het installeren van trajectcontrolesystemen op basis van ANPR-technologie.  

ANPR is een afkorting die staat voor “Automatic Number Plate Recognition”.  In essentie gaat het 

om een cameratoepassing die een automatische kentekenplaatherkenning mogelijk maakt van 

voertuigen die zich op het openbaar domein verplaatsen. ANPR behelst zowel een hardware-

component (de eigenlijke camera’s en randapparatuur) als een software-component (het 

programma die de aangeleverde gegevens van de camera’s moet verwerken). Beide 

componenten zijn uiteraard essentieel teneinde de ANPR-toepassing mogelijk te maken. 

Specifiek aan trajectcontroles is dat op basis van de camera’s een berekening wordt gemaakt van 

de gemiddelde snelheid van een voertuig op een vooraf gedefinieerd traject. De 

trajectcontrolesystemen kunnen in ondergeschikte orde ook gebruikt worden voor gerechtelijke 

doeleinden. De verwerking van de vaststellingen en de gegevens zal gebeuren door de PZ HEKLA. 

  

3. GUNNINGSWIJZE 

Er kan gebruik gemaakt worden van de raamovereenkomst van de Federale Politie met het 

nummer 2017 R3 043. 
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Bijlage 2.8: Aartselaar investering trajectcontrole   

 

4. POLITIEBEGROTING 

• De eenmalige uitgaven voor de aankoop en installatie van de trajectcontrole op 

grondgebied Aartselaar  wordt geraamd op € 494.367,00  (incl. BTW). Dit omvat 6 

portalen met bijhorende camera’s (12). 

• De verwachte eenmalige uitgaven voor de stroom aansluitingen Fluvius wordt geraamd 

op €3.360,00 

• De reccurente kost/maand wordt geschat op €456,00. Op jaarbasis noteren we dan 

€5.472,00 

• De kostprijs voor de elektriciteit op de verschillende  sites is nog een ongekend gegeven. 

• De jaarlijkse onderhoudskosten  in het jaar na de ingebruikname wordt geraamd op 

€16.395 

• De service kost/jaar wordt geraamd op €1.624. 

• De herijking die 2 jaarlijks zal plaatsvinden wordt geraamd op €31.035 voor alle camera’s.   

5. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

De aankoop  van de trajectcontroles op grondgebied Aartselaar wordt goedgekeurd en zal 

gegund worden door gebruik te maken van de raamovereenkomst van de Federale Politie met 

het nummer 2017 R3 043 betreffende de aankoop en installatie van automatische 

trajectcontrolesystemen voor nummerplaatherkenning. Daarbij werd de Tijdelijke 

Handelsvennootschap Proximus – Trafiroad, Koning Albert II-laan 27 te 1030 Brussel, als 

leverancier aangewezen. De geraamde uitgaven zijn aan te rekenen op artikelnummer 

33006/744-51 van de buitengewone dienst van de begroting 2023. 
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De jaarlijks terugkerende kosten voor software, verbruik en dienstverlening worden goedgekeurd 

en zullen gegund worden door gebruik te maken van de raamovereenkomst van de Federale 

Politie met het nummer 2017 R3 043.  Daarbij werd de Tijdelijke Handelsvennootschap Proximus 

– Trafiroad, Koning Albert II-laan 27 te 1030 Brussel, als leverancier aangewezen. De jaarlijks 

terugkerende kosten voor software, verbruik en dienstverlening zijn aan te rekenen op 

artikelnummer 33006/123-16 van de gewone dienst vanaf de begroting 2023. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen:  

Politieraadslid Joost Fillet meent dat de huidige problematiek inzake cyberveiligheid aanmaant tot 

enige reflectie en voorzichtigheid. We moeten ons afvragen of we alle maatregelen hebben genomen 

om de cyberveiligheid te vergroten, vooral nu met de uitbreiding van digitale diensten of systemen. Hij 

vraagt om de toegepaste methodiek te tonen. 

Hoofdcommissaris Reiner Smets haalt de toelichting aan die op de gemeenteraadscommissie van 

Kontich werd gegeven. Bij de installatie van het huidig ANPR-netwerk hebben alle gemeenteraadsleden 

inzage gekregen in de Data Protection Impact Assessment (DPIA). In deze analyse kan men terugvinden 

welke maatregelen er zijn genomen om de gegevens van de burgers te beschermen.  

De opbouw van trajectcontroles binnen GAS 5 is identiek aan die van de ANPR-palen die er reeds zijn 

geplaatst omdat die op hetzelfde systeem gebouwd zullen worden. Men zal op een bestaande 

politieserver deze toekomstige trajectcontroles opnemen. 

Er zal dus een nieuwe DPIA opgemaakt worden, maar die zal identiek zijn aan de DPIA die de 

gemeenten reeds ontvangen hebben. Binnen GAS 5 is er weliswaar de bijkomende speler IGEAN die als 

sanctionerende ambtenaar zal optreden. De Data Protection Officer van de politiezone heeft voor deze 

informatiestroom ook een analyse gemaakt. Hiervoor zal een protocolakkoord opgemaakt worden. 

 

Verder zal men er steeds naar streven om data niet onnodig veel te mengen. Stel dat men ooit te 

maken krijgen met een breaching, dan geraken ze slechts aan een deel van de data. De ICT-dienst van 

de politiezone heeft na de hackings in politiezones Antwerpen en Zwijndrecht onmiddellijk contact 
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opgenomen met deze politiezones om te bekijken of politiezone HEKLA ook een risico loopt. HEKLA is 

zeker niet immuun voor dergelijke inbreuken en er is binnen de politiezone grondig nagedacht over de 

beveiligingsmaatregelen die men redelijkerwijze kan nemen.  

Politieraadslid Joost Fillet begrijpt dat de politiezone niet immuun is tegen deze problematiek. Hij vindt 

het positief dat externe partners worden aangehaald, dit zijn de zwakke schakels. 

Burgemeester-voorzitter Koen Metsu haalt de kosten aan die gemaakt worden voor deze aankoop, 

deze worden terugbetaald door de desbetreffende gemeenten. 

 

Politieraadslid Kris Wils haalt de tweejaarlijkse ijking aan van deze toestellen en hij stelt vast dat er een 

zeer groot verschil is in kostprijs voor de gemeenten Aartselaar en Kontich. Deze is zelfs groter dan 

verklaard kan worden wanneer men kijkt naar het aantal trajecten. 

Hoofdcommissaris Reiner Smets antwoordt dat de camera niet wordt geijkt, maar het traject. De 

camera zelf wordt gehomologeerd. De gemeente Aartselaar heeft gekozen voor twee heel eenvoudige 

trajecten. Deze ijking wordt door het Belgisch Meetinstituut uitgevoerd. 

De gemeente Kontich kiest voor schilden en zet de schoolomgevingen af, samen met alle invals- en 

uitvalswegen. Hierdoor krijg je een veel groter aantal trajecten met een minimum aan camera’s. 

Politieraadslid Albert Follens vraagt hoe een traject wordt geijkt. 

Hoofdcommissaris Reiner Smets antwoordt dat voor de huidige trajecten kleine metalen elementen 

worden ingeklonken in het wegdek. Deze worden tot op de millimeter verschillende keren afgereden 

door het BMI en zo wordt de exacte afstand bepaald. Nieuwe camera’s werken niet met deze metalen 

elementen, maar er is software om deze metingen mogelijk te maken. De tweejaarlijkse ijking moet 

gebeuren omdat de paal waar ze opstaan soms schuin kan hangen. Deze ijking is ook verplicht om de 

rechtsgeldigheid van de trajectcontrole te garanderen.  

De wettelijk bepaalde tolerantiemarges blijven van toepassing. 
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2.9 OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP EN IN WERKINGSTELLING  VAN TRAJECTCONTROLE TE KONTICH 

GOEDKEURING KOSTEN RAMING EN VASTSTELLING GUNNINGSWIJZE 

 

 Toelichting door de korpschef  

 1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 

concessies, zoals gewijzigd door de wet van 4 december 2013 en door de wet van 16 

februari 2017.  

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren.  

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd bij Koninklijk besluit van 7 februari 2014, 

Koninklijk besluit van 22 mei 2014 en Koninklijk besluit van 22 juni 2017. 

- Artikel 43, §2, tweede lid van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 

betreffende raamovereenkomsten. 

- Artikel 85 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus betreffende de verzending van een 

overzichtslijst van de politieraadsbesluiten aan de provinciegouverneur. 

- Artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus: 

Titel V van de nieuwe gemeentewet [nu: Gemeentedecreet] is van toepassing op het beheer 

van de goederen en inkomsten van de lokale politie, met dien verstande dat voor de 
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meergemeentezone de in de nieuwe gemeentewet voorkomende woorden "gemeente, 

gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, gemeente-instellingen die geen 

rechtspersoonlijkheid bezitten", respectievelijk moeten worden gelezen als : 

"meergemeentezone, politieraad, politiecollege," en "uitdrukkelijk aangewezen afdelingen 

van de lokale politie". 

- Artikel 43, §2, 11° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de bepaling dat in 

beginsel de gemeenteraad de wijze van gunnen en de voorwaarden waarbinnen een 

gunning zal worden toegekend vastlegt. 

- Artikel 42, §2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de bevoegdheid van 

de gemeenteraad om beroep te doen op een aankoopcentrale. 

- De raamovereenkomst 2017 R3 043 afgesloten door de Federale Politie betreffende de 

aankoop en installatie van automatische trajectcontrolesystemen voor 

nummerplaatherkenning (ANPR). 

- Het Politieraadsbesluit van 16 december 2020 betreffende de delegatiebevoegdheid van 

overheidsopdrachten. 

 

2. MOTIVERING 

De gemeente Kontich heeft de ambitie om te investeren in een verhoogde verkeersveiligheid. De 

invoering van de administratieve sancties voor lichte snelheidsovertredingen is een hefboom om 

gestalte te geven aan deze ambitie. De gemeente Kontich heeft een analyse gemaakt van 

plaatsen waar nood is aan een meer intense handhaving en wenst op deze plaatsen over te gaan 

tot het installeren van trajectcontrolesystemen op basis van ANPR-technologie.  
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ANPR is een afkorting die staat voor “Automatic Number Plate Recognition”.  In essentie gaat het 

om een cameratoepassing die een automatische kentekenplaatherkenning mogelijk maakt van 

voertuigen die zich op het openbaar domein verplaatsen. ANPR behelst zowel een hardware-

component (de eigenlijke camera’s en randapparatuur) als een software-component (het 

programma die de aangeleverde gegevens van de camera’s moet verwerken). Beide 

componenten zijn uiteraard essentieel teneinde de ANPR-toepassing mogelijk te maken. 

Specifiek aan trajectcontroles is dat op basis van de camera’s een berekening wordt gemaakt van 

de gemiddelde snelheid van een voertuig op een vooraf gedefinieerd traject. De 

trajectcontrolesystemen kunnen in ondergeschikte orde ook gebruikt worden voor gerechtelijke 

doeleinden. De verwerking van de vaststellingen en de gegevens zal gebeuren door de PZ HEKLA. 

3. GUNNINGSWIJZE 

Er kan gebruik gemaakt worden van de raamovereenkomst van de Federale Politie met het 

nummer 2017 R3 043. 

Bijlage2.9 : Kontich investering trajectcontrole   

 

4. POLITIEBEGROTING 

• De eenmalige uitgaven voor de aankoop en installatie van de trajectcontrole op 

grondgebied Kontich  wordt geraamd op € 741.326  (incl. BTW). Dit omvat 8 portalen 

met bijhorende camera’s (15). 

• De verwachte eenmalige uitgaven voor de stroom aansluitingen Fluvius wordt geraamd 

op €5.808 (incl. BTW) 

• De reccurente kost/maand wordt geschat op €729,00. Op jaarbasis noteren we dan 

€8.754 
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• De kostprijs voor de elektriciteit op de verschillende  sites is nog een ongekend gegeven. 

• De jaarlijkse onderhoudskosten  in het jaar na de ingebruikname wordt geraamd op 

€21.860 

• De service kost/jaar wordt geraamd op €2.165. 

• De herijking die 2 jaarlijks zal plaatsvinden wordt geraamd op €113.796 voor alle 

camera’s.   

5. BESLUIT 

Onthouding: politieraadslid Joost Fillet 

Overige stemmen: voor 

Artikel 1 

De aankoop  van de trajectcontroles op grondgebied Kontich wordt goedgekeurd en zal gegund 

worden door gebruik te maken van de raamovereenkomst van de Federale Politie met het 

nummer 2017 R3 043 betreffende de aankoop en installatie van automatische 

trajectcontrolesystemen voor nummerplaatherkenning. Daarbij werd de Tijdelijke 

Handelsvennootschap Proximus – Trafiroad, Koning Albert II-laan 27 te 1030 Brussel, als 

leverancier aangewezen. De geraamde uitgaven zijn aan te rekenen op artikelnummer 

33006/744-51 van de buitengewone dienst van de begroting 2023. 

De jaarlijks terugkerende kosten voor software, verbruik en dienstverlening worden goedgekeurd 

en zullen gegund worden door gebruik te maken van de raamovereenkomst van de Federale 

Politie met het nummer 2017 R3 043.  Daarbij werd de Tijdelijke Handelsvennootschap Proximus 

– Trafiroad, Koning Albert II-laan 27 te 1030 Brussel, als leverancier aangewezen. De jaarlijks 

terugkerende kosten voor software, verbruik en dienstverlening zijn aan te rekenen op 

artikelnummer 33006/123-16 van de gewone dienst vanaf de begroting 2023. 
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 Overzicht bijkomende opmerkingen: 

Politieraadslid Joost Fillet wenst zich te onthouden van de stemming. Hij vindt de trajectcontroles op 

verkeerstechnisch en politioneel vlak een zeer goede zaak. De aankoop is in de gemeente Kontich nog 

een politiek vraagstuk. Een dergelijk grote investering in deze budgettair krappe tijden wil hij kunnen 

beoordelen in het kader van het geheel van het gemeentelijk budget. 

 

2.10 OVERHEIDSOPDRACHTEN: VERNIEUWING CONTRACT POSTVERWERKING POLITIEZONE HEKLA 

GOEDKEURING RAMING EN VASTSTELLING GUNNINGSWIJZE 

 

 Toelichting door de korpschef  

 1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, zoals gewijzigd door de wet van 4 december 2013 en door de wet van 16 
februari 2017.  

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren.  

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd bij Koninklijk besluit van 7 februari 2014, 
Koninklijk besluit van 22 mei 2014 en Koninklijk besluit van 22 juni 2017. 

- Artikel 43, §2, tweede lid van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 
betreffende raamovereenkomsten. 

- Artikel 85 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus betreffende de verzending van een 
overzichtslijst van de politieraadsbesluiten aan de provinciegouverneur. 
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- Artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus: 

Titel V van de nieuwe gemeentewet [nu: Gemeentedecreet] is van toepassing op het beheer 
van de goederen en inkomsten van de lokale politie, met dien verstande dat voor de 
meergemeentezone de in de nieuwe gemeentewet voorkomende woorden "gemeente, 
gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, gemeente-instellingen die geen 
rechtspersoonlijkheid bezitten", respectievelijk moeten worden gelezen als : 
"meergemeentezone, politieraad, politiecollege," en "uitdrukkelijk aangewezen afdelingen 
van de lokale politie". 

- Artikel 43, §2, 11° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de bepaling dat in 
beginsel de gemeenteraad de wijze van gunnen en de voorwaarden waarbinnen een 
gunning zal worden toegekend vastlegt. 

- Artikel 42, §2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de bevoegdheid van 
de gemeenteraad om beroep te doen op een aankoopcentrale. 

- Het politiecollegebesluit van 19 januari 2018 met als voorwerp “beslissing om beroep te 
doen op de vzw VVSG als aankoopcentrale voor afname van de overheidsopdracht voor 
diensten “raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele 
postdiensten voor Vlaamse lokale besturen”. 

2. MOTIVERING 

De politiezone HEKLA doet een beroep op de aankoopcentrale van VVSG vzw voor de 

aanbesteding van de overheidsopdracht voor postdiensten. Deze overeenkomst loopt ten einde 

op 31 januari 2023. 

Bij de vernieuwing van het contract gelden volgende modaliteiten:  

• afhaling en frankering van de nationale en internationale uitgaande brieven en pakketten 

• afgifte ervan in een sorteercentrum voor uitreiking 
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• de uitgaande post wordt elke werkdag opgehaald met een gewenst tijdsvenster van 

afhaling. 

Deze overeenkomst wordt gesloten voor drie (3) jaar. 

3. GUNNINGSWIJZE 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking: 

• DPD Belgium, Egide Walschaertsstraat 20 te 2800 Mechelen 

• Bpost, Anspachlaan 1 bus 1 te 1000 Brussel 

• Easypost, Drève Gustave Fache 1 te 7700 Moeskroen 
De offertes moeten uiterlijk op 28 december 2022 om 15u ingediend worden. Er is geen publieke 

opening van de offertes. 

4. POLITIEBEGROTING 

De jaarlijkse uitgave voor de postverwerking wordt geraamd op € 15.000 (incl. BTW) en kan 

aangerekend worden op artikelnummer 330/123-07, frankeringskosten, van de gewone dienst 

vanaf de begroting 2023 t.e.m. 2026. 

 
5. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

De jaarlijkse uitgave voor de postverwerking wordt goedgekeurd en zal gegund worden door gebruik te 

maken van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De jaarlijkse uitgave 
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wordt geraamd op € 15.000 (incl. BTW) en is aan te rekenen op artikelnummer 330/123-07 van de 

gewone dienst vanaf de begroting 2023 t.e.m. 2026. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: Er zijn geen bijkomende opmerkingen.  

2.11 Motie voor de politieraad van PZ Hekla dd. 14 december 2022, ingediend door politieraadsleden Bart 

Lambrecht, Ellen Stevens, Willem Wevers, Lenn De Cleene en Annemie Janssens, betreffende de 

onverkorte uitvoering van het gesloten sociale tussenakkoord van 28 januari 2022 

 

 Toelichting door politieraadslid Bart Lambrecht  

 Aanleiding 
Begin dit jaar kondigde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) trots aan een 
‘historisch akkoord’ te hebben gesloten met de politievakbonden. Een van de aspecten van dit 
akkoord was loonsverhoging van gemiddeld 5% met vooral een nadruk op het verhogen van de 
laagste lonen. Het akkoord was gepland om op 1 januari 2023 in werking te treden. In oktober bleek 
bij de begrotingsonderhandelingen dat minister Verlinden eenzijdig op het akkoord aan het 
terugkomen was. De beloofde loonsverhoging zou in 2023 pas voor 45% worden toegekend en pas in 
2025 volledig worden toegekend. 
Dit is niet alleen een laakbare manier van werken, ook geeft het geen blijk van waardering van de 
minister richting onze politiemensen. Zij werken hard in vaak moeilijke omstandigheden en met 
onregelmatige uren en verdienen daarom ons respect. 
Overwegende: 

- Het sociaal tussenakkoord van 28 januari 2022 dat de minister van Binnenlandse Zaken 
sloot met de politievakbonden. 

- De antwoorden op parlementaire vragen door minister Verlinden op 19 oktober 2022 
waaruit blijkt dat de beloofde loonsverhoging zal worden uitgespreid over de periode 
2023-2025. 

- Het geleverde werk van de politie in het algemeen en de mensen van onze eigen 
politiezone Hekla in het bijzonder. 
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Besluit: 

- De politieraad van Hekla erkent het harde werk van haar politiekorps en wil haar hier 
voor bedanken. 

- De politieraad van Hekla kan niet akkoord gaan met de manier waarop de federale 
regering eenzijdig terugkomt op een gesloten akkoord met de politievakbonden. 

- De politieraad van Hekla vraagt dan ook aan de federale regering, en meer specifiek aan 
eerste minister Alexander De Croo en minister van Binnenlandse Zaken Annelies 
Verlinden, om het gesloten sociaal tussenakkoord van 28 januari 2022 onverkort uit te 
voeren. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: 

Politieraadslid Bart Lambrecht licht de motie toe. 

Politieraadslid Bart Breugelmans vraagt zich af of de motie tijdig werd aangeleverd om geagendeerd te 

kunnen worden op de politieraad. De tekst van de motie, zoals ze neergeschreven is, vindt hij scherp en 

eerder gericht tegen één bepaalde fractie binnen de federale regering. 

Er is volgens hem een historisch akkoord gesloten, niet tussen één bepaalde minister van één bepaalde 

politieke fractie, maar tussen een federale regering en de politievakbonden. Hij meent dat de tekst van 

de motie in die zin aangepast zou moeten worden. 

Burgemeester-voorzitter Koen Metsu begrijpt de gemaakte opmerkingen aangezien het gaat om een 

regeringsbesluit. Bijkomend is de motie op 9 december 2022 overgemaakt aan de raadsleden wat hem 

wel tijdig lijkt om dit te bespreken, maar technisch gezien had dit inderdaad op 5 december 2022 

verstuurd moeten worden. Hij vraagt politieraadslid Bart Lambrecht of hij de opmerking van 

politieraadslid Bart Breugelmans wil opnemen in de motie. 

Politieraadslid Bart Lambrecht antwoordt dat dit voor hem geen probleem is. 

 

Politieraadslid Georges Nagels vindt het moeilijk om over de motie een uitspraak te doen aangezien hij 

niet in het bezit is van het protocolakkoord. Deze had hij graag op voorhand ontvangen. Een opslag van 
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5% vindt hij in deze tijden best goed, ook al wordt ze gespreid in de tijd. Verder vraagt hij zich af of de 

politieraad hiervoor bevoegd is aangezien het gaat om een federale aangelegenheid. Hij aarzelt sterk 

om de motie goed te keuren. Ten slotte vindt hij het jammer dat niet meerdere fracties op voorhand 

geïnformeerd zijn geweest over deze motie en betreurt hij het politieke spel aangezien de politieraad in 

het verleden nooit op deze wijze heeft gewerkt. 

Burgemeester-voorzitter Koen Metsu stelt voor om geen vormfouten te maken en dit agendapunt te 

verdagen naar een volgende politieraad waarbij het protocolakkoord op voorhand wordt overgemaakt 

aan alle leden van de politieraad en de aangepast motie tijdig wordt overgemaakt om correct 

geagendeerd te worden. 

 

Politieraadslid Joost Fillet geeft aan dat iedereen de politie wil steunen en ze hebben ook veel 

sympathie voor de vakbonden die de belangen van de politie verdedigen. Hij wil wel pleiten om 

federale materie in het federaal parlement te bespreken en dat de politieraad zich houdt aan de lokale 

bevoegdheden. 

Burgemeester Sophie De Wit heeft begrip voor de gemaakte opmerkingen, maar ze heeft in het 

verleden nog nooit gezien dat de politie zo consequent en na zo veel bijkomend onderhandelen nog zo 

boos blijft. Ze vindt dat als je begaan bent met de inspecteurs die iedere dag de baan op gaan, dat je als 

politieraad wel de steun kunt betuigen.  

Politieraadslid Bart Lambrecht vult aan en deelt mee dat het voor hem ook niet de bedoeling is om 

voor elke federale materie een motie in te dienen. Hij meent dat men wel degelijk wordt getroffen door 

het niet-uitvoeren van dit akkoord en verwijst naar het invoeren van de boeteloze maand. 

Politieraadslid Kris Wils deelt de mening dat de politie ondersteund moet worden. Als er afspraken 

zijn, moeten die nageleefd worden. Als dit niet gebeurt, dan moet men reageren. De manier waarop 

men het nu voorstelt is volgens hem geen vertaling van het sentiment van de politieraad.  Hij is 

voorstander van de aanpassing van de nota zodat het door de gehele politieraad gedragen kan worden. 
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3 BESLUITVORMING – GESLOTEN ZITTING  

 VARIAPUNTEN  

 Houding van fietsers in het verkeer 
 
Politieraadslid Julien Delarbre stelt dagelijks veel fietsovertredingen vast zoals fietsen zonder degelijke 
verlichting, onrechtmatig nemen van voorrang,…Hij vraagt hoe de politiezone hiermee aan de slag gaat. 
 
Hoofdcommissaris Reiner Smets deelt mee dat het aantal vaststellingen voor tweewielers in de laatste 
3 jaar verdrievoudigd is. Op het vlak van verkeer werkt men op drie assen: educatie, 
engineering/infrastructuur en enforcement/handhaving: de politiezone houdt zich bezig met 
sensibilisering en is actief in de lokale verkeerscellen om adviezen te geven. 
De focus ligt op de vier killers in het verkeer: rijden onder invloed, snelheid, het niet-dragen van de 
gordel en afleiding achter het stuur. Dit wil niet zeggen dat men niet werkt op andere overtredingen 
zoals het wangedrag van een fietser. De opkomst van nieuwe modi zoals speedpedelecs dragen niet bij 
tot een betere omgang in het verkeer. 
Genomen acties: 

- meer vaststellingen 
- na het vaststellen dat fietsers de bevelen van de gemachtigd opzichters negeren heeft de 

verkeersdienst en het wijkteam van Edegem hierop een actie gedaan. 
- De ploegen van de vroege- en nachtshift hebben de opdracht gekregen om specifiek te 

verbaliseren op fietsers die zonder verlichting rijden. 
- Er is een flitscontrole gebeurd op de fietsostrade nadat men er asociaal gedrag heeft 

vastgesteld. 
- Er wordt ook preventief gewerkt: de nieuwe hoofdinspecteur burgerparticipatie 

organiseert samen met de verkeersdienst preventieve fietscontroles. 
- De scholenfietstocht met de 6e leerjaren van alle scholen van politiezone HEKLA wordt 

sinds vorig jaar opnieuw georganiseerd. 
Hij heeft ook reeds een voorspelling gekregen voor het jaaroverzicht van 2022: er zal een duidelijke 
stijging zijn in het aantal dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen tegenover de vorige jaren, o.a. 
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bij de fietsers is er een stijging vast te stellen. De politie zal zich dus steeds focussen op alle 
weggebruikers. 

 Volgend overleg  

 - Politieraad op woensdag 1 maart 2023 om 20u 
- Politieraad op woensdag 26 april 2023 om 20u 
- Politieraad op woensdag 21 juni 2023 om 20u 
- Politieraad op woensdag 25 oktober 2023 om 20u 
- Raadscommissie op dinsdag 5 december 2023 om 20u 
- Politieraad op woensdag 13 december 2023 om 20u 

 

  
 
 
 

 
 

  
 
Manda Krajinovic 
secretaris 

 
 
Koen Metsu 
burgemeester-voorzitter 
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