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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  0 Politieraadslid Cedric Guisson - verontschuldigd 

  X PZ HEKLA Ivo Vereycken, korpschef X Politieraadslid Ellen Stevens 

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

     X Politieraadslid Bart Breugelmans 

     X Politieraadslid Guido Daelemans 

     X Politieraadslid Mia Wauters 

     X Politieraadslid Ronny Roofthooft 

     0 Politieraadslid Joost Fillet - verontschuldigd 

     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 22.23 uur. 
   

   

1. GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG 

1.1. POLITIERAAD HEKLA 29 JUNI 2022 - ONTWERPVERSLAG  

 Overzicht bijkomende opmerkingen: het ontwerpverslag wordt goedgekeurd.  

2. BESLUITVORMING – OPENBARE ZITTING 

2.1 POLITIERAAD: EEDAFLEGGING RAADSLID - AANSTELLING  

 Toelichting door de korpschef  
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 1. JURIDISCHE GROND – WETGEVING 
- Art. 12 en 18 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus betreffende de samenstelling van de politieraad 
- Besluit van de politieraad van 19 december 2018 tot vaststelling van het aantal leden van de 

politieraad per gemeente van de meergemeentezone HEKLA 
- Besluit van de gemeenteraad van Hove van 3 januari 2019, houdende de verkiezing van de 

leden van de politieraad 
- Besluit van de gemeenteraad van Edegem van 7 januari 2019 houdende de verkiezing van de 

leden van de politieraad 
- Besluit van de gemeenteraad van Kontich van 3 januari 2019 houdende de verkiezing van de 

leden van de politieraad 
- Besluit van de gemeenteraad van Lint van 7 januari 2019 houdende de verkiezing van de leden 

van de politieraad 
- Besluit van de gemeenteraad van Aartselaar van 7 januari 2019 houdende de verkiezing van de 

leden van de politieraad 
- Besluit van de politieraad van 13 februari 2019 houdende de installatie van de leden van de 

politieraad. 
- Besluit van de gemeenteraad van Kontich van 21 september 2020 houdende de verkiezing van 

de leden van de politieraad. 
- Besluit van de gemeenteraad van Aartselaar van 5 september 2022 houdende de verkiezing van 

de leden van de politieraad. 

 
 
 

2. MOTIVATIE 
De politieraad van de PZ HEKLA bestaat uit 19 politieraadsleden, uitgezonderd de 
burgemeesters van de deelnemende gemeenten, die van rechtswege lid zijn. 
 

 

mailto:contact@politiehekla.be
http://www.politiehekla.be/


 

Lokale Politiezone HEKLA (5349) 
Prins Boudewijnlaan 43a - 2650 EDEGEM 
Tel. 03 444 00 00 - Fax 03 444 00 01 
e-mail: contact@politiehekla.be 
www.politiehekla.be  

POLITIERAAD 
VERSLAG 

26-10-2022 

 

 
 

 

 Besproken onderwerpen To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer) 
 

  p.3 

Daarnaast hebben alle gemeenten conform de wettelijk vastgelegde verdeelsleutel een aantal 
politieraadsleden. Dit aantal werd vastgesteld tijdens de laatste politieraad van afgelopen 
legislatuur en is als volgt bepaald: 

Gemeente Hove 2 politieraadsleden 

Gemeente Edegem 6 politieraadsleden 

Gemeente Kontich 5 politieraadsleden 

Gemeente Lint 2 politieraadsleden 

Gemeente Aartselaar 4 politieraadsleden 

 
Politieraadslid Jan Van der Heyden diende zijn ontslag uit de politieraad in met ingang van 6 
september 2022. Tijdens de gemeenteraad van 5 september 2022 werd schepen Bart 
Lambrecht aangesteld als effectief lid van de politieraad in vervanging van Jan Van der Heyden. 
 
Het raadslid dient de eed ‘Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de 
Grondwet en aan de wetten van het Belgisch Volk’ af te leggen in handen van de 
burgemeester-voorzitter Koen Metsu. 

 
3. BESLUIT 

 
Artikel 1 
De politieraad neemt akte van de eedaflegging in handen van de burgemeester-voorzitter van 
het volgend politieraadslid: 

- Bart Lambrecht 
 

Artikel 2 
De volgende personen zijn bijgevolg als leden van de politieraad geïnstalleerd: 
 
a) Voor de gemeente Hove 

Bart Van Couwenberghe (burgemeester), Lenn De Cleene, Katia Devriendt 
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b) Voor de gemeente Edegem 
Koen Metsu (burgemeester), Julien Delarbre, Albert Follens, Cedric Guisson, Ellen Stevens, 
Jeroen Van Laer, Bart Breugelmans 
 

c) Voor de gemeente Kontich 
Bart Seldeslachts (burgemeester), Guido Daelemans, Mia Wauters, Ronny Roofthooft, Joost 
Fillet, Willem Wevers 
 

d) Voor de gemeente Lint 
Rudy Verhoeven (burgemeester), Georges Nagels, Annemie Janssens 
 

e) Voor de gemeente Aartselaar 
Sophie De Wit (burgemeester), Kris Wils, Bart De Hertogh, Yves Hulin, Bart Lambrecht 

 
 

Artikel 3 
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de gemeente Aartselaar en aan de 
toezichthoudende overheid. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: de politieraad neemt akte van de eedaflegging.  

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

Dienstverlening - VERDAAGD 

 

 Toelichting door de korpschef  

 Motivering 

1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context 

Algemeen 
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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. 

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. 
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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:  

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 
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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 

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

gevolgen voor het bestuur. 

 

 
Besluit de raad 
 

Artikel 1 

De politiezone HEKLA duidt XXX 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: De stemming wordt verdaagd.  

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

Veiligheid - VERDAAGD 

 

 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. 
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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. 

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  
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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 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.  
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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 
 

Artikel 1 

De politiezone HEKLA duidt XXX aan om de politiezone HEKLA te vertegenwoordigen in de raad van 

bestuur van IGEAN Milieu & Veiligheid. 

 

Artikel 2 

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN Milieu & Dienstverlening worden 
bezorgd. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: De stemming wordt verdaagd.  

2.4 BEGROTINGSREKENING, EINDBALANS EN RESULTATENREKENING 2021 - GOEDKEURING  

 Toelichting door de bijzonder rekenplichtige Joost Talloen  

 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. 
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- 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 77-81 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 politierekening. 

- Artikel 66-72 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 politierekening voorgeschreven. 

 

2. MOTIVERING 

 Na afloop van het financieel dienstjaar 2021 wordt via de politierekening 2021 een overzicht 
opgemaakt van alle afgehandelde en nog lopende rechten en verplichtingen met financiële 
impact van de politiezone. De jaarrekening geeft tevens een beeld van de bezittingen en 
schulden van de politiezone op het einde van het dienstjaar 2021. 

 

3.  BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

 De politieraad keurt de begrotingsrekening 2021 en al haar bijlagen goed, sluitend op volgende 
totalen: 

 Gewone dienst: 
Netto vastgestelde rechten: 15 093 770 euro 
Vastgelegde uitgaven: - 14 681 272 euro 
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Begrotingsresultaat: 412 498 euro 
Over te dragen vastgelegde uitgaven: 87 099 euro 
Boekhoudkundig resultaat: 499 597 euro 

 Buitengewone dienst: 
Netto vastgestelde rechten: 1 744 218 euro 
Vastgelegde uitgaven: - 2 027 379 euro 
Begrotingsresultaat: - 283 161 euro 
Over te dragen vastgelegde uitgaven: 1 005 352 euro 
Boekhoudkundig resultaat: + 722 191 euro 

 

Artikel 2 

 De politieraad keurt de balans per 31 december 2021 goed, sluitend op volgende totalen: 

 Vaste activa: 1 085 004 euro 
Vlottende activa:   3 009 611 euro 
Totaal van de activa: 4 094 615 euro 

 Eigen vermogen: 3 433 080 euro 
Schulden:  661 535 euro 
Totaal van de passiva: 4 094 615 euro 

 

Artikel 3 

 De politieraad keurt de resultatenrekening van 2021 goed, sluitend op volgende totalen: 
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 Exploitatieresultaat:  89 053 euro 
Uitzonderlijk resultaat: 808 641 euro 
Resultaat van het dienstjaar: 897 694 euro 

 Overzicht bijkomende opmerkingen:  

Politieraadslid Kris Wils merkt op dat een fout is geslopen in het besluit. Het resultaat van de 

buitengewone dienst resulteert in € +722.191. De bijzonder rekenplichtige zal deze opmerkingen 

bekijken. 

(n.v.d.r. de opmerking van politieraadslid Kris Wils is correct en het besluit zal worden aangepast.) 

 

2.5 OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANSLUITING OVERHEIDSOPDRACHT FEDERALE POLITIE 2022 R3 082  - 

MAALTIJDCHEQUES 

 

 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.  

- De wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op het artikel 2, 6°, 7°, b) en artikel 
47    van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

- Overeenkomstig Art 47 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten zijn de 
Lokale Politiezones vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te 
organiseren. 
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- 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. 

- Gelet de Wet van 15 juni 2006 inzake de overheidsopdrachten, inzonderheid artikels 2,4° en 
15 inzake opdrachtencentrales.  

- 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". 

- De principiële beslissing van de Federale Politie tot gunning via een openbare procedure van 
de   

    overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit "Meerjarige raamovereenkomst van   
    diensten voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques die  
    maandelijks worden toegekend aan de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie,  
    gestructureerd op twee niveaus - Raamovereenkomst Procurement 2022 R3 082 (bestek 

2022R3 82n 28.12.2021)"; 
- De beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken middels notificatiebrief waarbij 

voornoemde opdracht wordt gegund aan de firma EDENRED BELGIUM NV, met 
maatschappelijke zetel Vorstlaan 165 bus 9 te 1160 BRUSSEL. 
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2. MOTIVERING 

Ingevolge het sectoraal akkoord van 2017-2018 krijgen alle personeelsleden van de Geïntegreerde 

Politie die hier recht op hebben maaltijdcheques met ingang van 1 november 2022. De eerste 

maaltijdcheques zullen worden uitgereikt in januari 2023.  

De voornoemde opdracht van de Federale Politie "Meerjarige raamovereenkomst van diensten 

voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques die maandelijks 

worden toegekend aan de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie, gestructureerd op twee 

niveaus - Raamovereenkomst Procurement 2022 R3 082 (bestek 2022 R3 082 van 28.12.2021)" is 

een raamovereenkomst met één dienstverlener waarbij de Federale Politie optreedt als 

aankoopcentrale. 

Politiezone HEKLA kan van de mogelijkheid gebruik maken om in te tekenen op deze 

raamovereenkomst waardoor zij krachtens artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake 

overheidsopdrachten is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te 

organiseren. 

De  raamovereenkomst voorziet in 5 posten die kunnen aangekocht worden: 

• Afhandeling van de bestellingen en opladen van de rekeningen van de begunstigde 

personeelsleden 

• Magneetkaart 

• Verzending van de magneetkaart 

• Overmaken van de PIN-code 

• Aanmaak van de maaltijdchequerekening van de begunstigde personeelsleden 
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3. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

De politieraad van de politiezone HEKLA verklaart zich akkoord om beroep te doen op het 

raamcontract nr Procurement 2022 R3 082 van de Federale Politie voor het aanmaken, verdelen 

en beheren van elektronische maaltijdcheques die maandelijks worden toegekend aan de 

personeelsleden van de Geïntegreerde Politie en dit door de begunstigde EDENRED Belgium NV, 

Vorstlaan 165 bus 9, 1160 Brussel. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: Er zijn geen bijkomende opmerkingen.  
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3 BESLUITVORMING – GESLOTEN ZITTING  

4 VARIAPUNTEN  

4.1 Dataprotectie cameragebruik  

 Toelichting door DPO mevrouw Eefje Vlietinck Secretaris Manda Krajinovic: presentatie 
overmaken aan de politieraadsleden 

 Politieraadslid Jeroen Van Laer heeft enkele vragen over het behouden van de controle over de data, 
transparantie naar de bevolking toe en de zekerheid dat het inzetten van camera’s steeds ter goeder 
trouw kan gebeuren binnen het huidig kader. 

Politieraadslid Albert Follens is ook geïnteresseerd in het inzetten van camera’s voor sluikstort-
herkenning. 
Mevrouw Eefje Vlietinck geeft aan dat het gebruik van camera’s door de overheid een zeer complex 
gegeven is door de verschillende regelgevende kaders. 
Men moet steeds vertrekken vanuit het doel, het type camera en de locatie om te zien welke 
regelgeving en voorwaarden er van toepassing zijn.  
De regelgeving voor de politionele inzet van de camera’s heeft de wettelijke toets van het 
grondwettelijk hof doorstaan en de privacy-waarborgen zijn ingebouwd in de huidige wetgeving. De 
politionele inzet van camera’s wordt steeds strenger gecontroleerd in vergelijking met andere 
instanties. 

 
Ze haalt de Data Protection Impact Assessment (DPIA) aan. Dit zou in de verschillende gemeenten 
ondertussen goedgekeurd zijn. Het is een assessment van alle mogelijke risico’s waarbij het bestuur 
hiertegenover maatregelen voorziet om deze risico’s in te dijken. Dit document wordt ook overgemaakt 
aan de procureur des Konings zodat het Parket te allen tijde weet met welke middelen de politie kan 
werken. Het is geen openbaar document, maar de gemeenten zijn wel verplicht om de locaties van de 
camera’s mee te delen zodat burgers de mogelijkheid hebben om dit cameragebied niet te betreden.  

Het is belangrijk om op te merken dat van zodra de politie van camera’s afkomstige data in haar server 
opneemt, de Wet op het Politieambt van toepassing is. De camerawet zelf bevat voldoende 
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voorwaarden en regelgeving. De politie wordt zeer streng gecontroleerd en er wordt steeds 
geprobeerd om het cameragebruik op de juiste manier te implementeren.  

 
Politieraadslid Jeroen Van Laer vraagt welk type camera er wordt ingezet en of er een stroomdiagram 
werd gemaakt  voor het type camera dat wij inzetten. 
Mevrouw Eefje Vlietinck antwoordt dat er voor het gebruik van camera’s wordt gekeken naar 
proportionaliteit op basis van cijfers of fenomenen. De politie heeft de mogelijkheid om alle type 
camera’s in te zetten en ze moet motiveren waarom ze voor dat type camera kiest. De gemeente kan 
beperkter kiezen.  

Mevrouw Eefje Vlietinck blijft als DPO steeds beschikbaar voor verdere vragen. 

4.2 Stand van zaken GAS 5  

 Toelichting door hoofdcommissaris Reiner Smets  

 Hoofdcommissaris Reiner Smets geeft een stand van zaken met betrekking tot het GAS 5 dossier. 

Wat de wetgeving betreft, geeft hij mee dat een inbreuk binnen GAS 5 geen gemengde inbreuk is. Dit 
wil zeggen dat als een overtreding in aanmerking komt voor een administratieve sanctie, hierop geen 
strafrechtelijke sanctie op toegepast kan worden. 

Politieraadslid Georges Nagels peilt naar de kostprijs van de inzet van de LIDAR.  

Burgemeester-voorzitter Koen Metsu antwoordt dat de wekelijkse huurprijs € 6.000 bedraagt. Het is 
niet mogelijk om het toestel aan te kopen. 

Politieraadslid Jeroen Van Laer vraagt of men kan afwijken van de tolerantiegrens. 

Hoofdcommissaris Reiner Smets geeft aan dat de technische tolerantie wettelijk bepaald is en men kan 
hier niet van afwijken, ook al werkt het systeem perfect en is deze tolerantie niet nodig.  
Binnen GAS 5 zal men, zeker overdag en binnen een schoolomgeving, geen beleidstolerantie hanteren. 
‘s Nachts kan men wel bepaalde toleranties hanteren. 

Secretaris Manda Krajinovic: presentatie 
overmaken aan de politieraadsleden 

4.3 Plan van aanpak diefstal in woningen  
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 Toelichting door commissaris Kurt Suykerbuyk  

 Commissaris Kurt Suykerbuyk deelt het plan van aanpak mee met betrekking tot diefstal in woningen. 
Politiezone HEKLA wordt regelmatig getroffen door dit fenomeen. Er zijn enkele factoren die hiertoe 
bijdragen: 

- verschillende doorgangswegen waardoor de gemeenten goed bereikbaar zijn en de inbrekers 
snel weggeraken. 

- Attractieve wijken 
- Veel kleine vluchtwegen 

 
Politieraadslid Georges Nagels stelt vast dat er de laatste jaren een daling is in het aantal inbraken. Het 
is meer dan gehalveerd.  
Commissaris Kurt Suykerbuyk antwoordt dat de vorige jaren minder representatief zijn. Tijdens de 
corona-pandemie zijn de meeste mensen thuis gebleven tijdens de inbraakgevoelige uren en hebben 
thuisgewerkt. Bovendien bewijst het getoonde filmpje dat de pakkans bij heterdaad enorm klein is. 

Preventie en sensibilisering 

- De dienst communicatie is gestart met het wekelijks plaatsen van een bericht op sociale media 
waarin inwoners gesensibiliseerd worden om aandacht te hebben voor woninginbraken en de 
wijze waarop ze informatie kunnen doorgeven aan de politie. 

- Sociale media zal ook gebruikt worden voor het verspreiden van beelden.  
- Succesverhalen en vooral de succesverhalen waarbij een burger een bijdrage heeft geleverd 

zullen eveneens gedeeld worden. Men wil hiermee de inwoners aansporen om deel uit te 
maken van een BuurtInformatieNetwerk (BIN). 

- Posters en flyers zullen beschikbaar zijn bij de politiekantoren, de gemeenten en andere 
publieke locaties. Flyers zullen uitgedeeld worden tijdens een buurtonderzoek na de 
vaststelling van een inbraak. 

- De dienst communicatie heeft een cadeaubon ontworpen voor gratis diefstalpreventieadvies 
(DPA). Dit zal via de wijkagenten bedeeld worden aan nieuwe buurtbewoners. 

Secretaris Manda Krajinovic: presentatie 
overmaken aan de politieraadsleden 

mailto:contact@politiehekla.be
http://www.politiehekla.be/


 

Lokale Politiezone HEKLA (5349) 
Prins Boudewijnlaan 43a - 2650 EDEGEM 
Tel. 03 444 00 00 - Fax 03 444 00 01 
e-mail: contact@politiehekla.be 
www.politiehekla.be  

POLITIERAAD 
VERSLAG 

26-10-2022 

 

 
 

 

 Besproken onderwerpen To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer) 
 

  p.21 

- Project burgerparticiptie: ondertussen zijn er enkele vrijwilligers die opgeleid zijn om 
diefstalpreventieadvies te geven. 

 
Samenwerking 

• Intern de politiezone tussen de verschillende diensten 
- Communicatie: sensibiliseren en delen succesverhalen 
- Burgerparticipatie 
- Interventie 
- HEKLA-ondersteuningsteam: verhoogde aanwezigheid op het terrein 
- Informatiegestuurde politiezorg (IGPZ): deze dienst zal zorgen voor geactualiseerde 

briefings 
- Recherche 

• Met de bevolking die onze ogen en oren op straat zijn 
- Aanvragen DPA 
- Onmiddellijk melden van verdachte zaken 
- Gebruik BuurtInformatieNetwerk 

• Tussen politiediensten op het vlak van delen info en onderzoek 
- IGPZ verzamelt de beschikbare info 
- Overleg op niveau recherche voor het delen van concrete opsporingsindicaties 

 
Inzetten op onderzoek 

• Kwaliteit van de vaststellingen van de eerste lijn verhogen (Recherche is een tweede lijn 
dienst) 
- Labo ter plaatse vragen waar dit resultaat zou kunnen hebben 
- Buurtonderzoek en/of brieven posten met vraag om politie te bellen als er info zou zijn 

(bijvoorbeeld van deurcamera’s) 
- Tijdens het buurtonderzoek worden er ook flyers bedeeld met het aanbod van DPA 
- Opstellen informatierapporten 

• Hercontactname van elk slachtoffer na 7 dagen waarbij enkele vragen worden gesteld (= 
nazorg) 
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- Is er een bijkomend nadeel? 
- Is er nood aan slachtofferbejegening? 
- Zijn er nieuwe opsporingsindicaties? 
- Aanbieden van DPA 

• Verhogen beschikbare opsporingsindicaties 
- IGPZ verzamelt de info op de verschillende fora en maakt een uniforme briefing 
- Communicatie maakt gebruik van sociale media om hulp van de bevolking in te roepen 

= sensibilisering + burgerparticipatie 
- Gebruik van ANPR vanaf november 2022: momenteel blinde vlek in Antwerpen 
- Verhoogde samenwerking op niveau recherche met politiezones MINOS, Antwerpen en 

Voorkempen 

• Verhoogde aanwezigheid op terrein 
- In de maanden oktober-januari zullen er 28 acties ingepland worden met telkens zes à 

zeven mensen (2x/week) 
- Inzet op basis van historische data (donderdag t.e.m. zondag, tussen 16-24 uur) 
- Aangestuurd door geactualiseerde briefing verzorgd door IGPZ 
- Briefing is via FOCUS ook beschikbaar voor de reguliere interventieploegen 

De pakkans is klein maar het doel is om geïnformeerd te zijn op het terrein en de aanrijtijd minimaal te 
houden wanneer een bewoner een melding maakt. 
 
Politieraadslid Kris Wils wenst zijn appreciaties uit te drukken voor de acties. Is er al een aanwijzing dat 
de inbraakcijfers van 2020 en 2021 overstegen zullen worden? In de gemeente Aartselaar zijn er 
ondertussen al enkele inbraken gebeurd.  
Commissaris Kurt Suykerbuyk geeft aan dat we best vergelijken met de cijfers die aangereikt worden 
door de federale politie. Uit de cijfers die bij PZ HEKLA worden geregistreerd, zal er een stijging vast te 
stellen zijn, maar het is nog te vroeg om te besluiten dat de cijfers opnieuw zullen stijgen tot het niveau 
van voor 2020. We hopen op een gunstige evolutie. 
 
Politieraadslid Albert Follens vraagt of er een vergelijking is opgemaakt van het aantal woninginbraken 
tegenover het aantal woningen of inwoners. 
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Korpschef Ivo Vereycken geeft aan dat men deze cijfers wel heeft afgewogen tegenover het aantal 
inwoners. Politiezone HEKLA of politiezone Minos staat ook dan op de tweede plaats van het totale 
aantal inbraken. 
 
Bart Breugelmans vraagt of de personen die diefstalpreventieadvies geven een opleiding hebben 
gekregen. In politiezone Minos hebben deze personen zelfs een examen afgelegd. 
Korpschef Ivo Vereycken antwoordt dat er een samenwerking is met politiezones Minos en Rupel voor 
de selectie en opleiding van de diefstalpreventieadviseurs. Zij hebben eveneens een examen afgelegd. 

4.4 Gouverneur van de provincie Antwerpen: goedkeuring aanpassing personeelsformatie  

 Toelichting door de korpschef  

 De politieraad neemt akte van de goedkeuring van de aanpassing van de personeelsformatie.  

4.5 Variapunten ter zitting  

 Korpschef Ivo Vereycken licht toe hoe men recent een daderbende heeft kunnen oprollen door hulp 
van het BIN. 

 

 Politieraadslid Kris Wils peilt naar een stand van zaken met betrekking tot het gebruik van het 
programma Hackshield. 

Korpschef Ivo Vereycken geeft aan dat de hoofdinspecteur burgerparticipatie begin november een 
plaatsbezoek zal brengen aan politiezone Zwijndrecht. Er zal ook bekeken worden of het promofilmpje 
overgenomen kan worden. 

 

 Korpschef Ivo Vereycken wenst commissaris Dirk Fonteyne te bedanken voor zijn jarenlange inzet.  

 Volgend overleg  

 - Raadscommissie op woensdag 7 december 2022 om 20u. 
- Politieraad op woensdag 14 december 2022 om 20u. 
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 Manda Krajinovic 
secretaris 

Koen Metsu 
burgemeester-voorzitter 
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