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OOST-VLAAMSE POLITIEACADEMIE v.z.w. (OPAC) 

STATUTEN 

 

Tussen de hierna genoemde personen werd overeengekomen een vereniging zonder 
winstoogmerk op te richten, volgens de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 : 

De statuten van de vereniging worden vastgesteld als volgt : 

Hoofdstuk I  Benaming, zetel, duur en doel 

Artikel 1 De Vereniging draagt de naam "Oost-Vlaamse Politieacademie", 
vereniging zonder winstoogmerk. 

Artikel 2 De zetel van de Vereniging is gevestigd te Gent, Gouvernementstraat 1. 

Artikel 3 De duur van de Vereniging is onbeperkt : zij kan te allen tijde ontbonden 
worden. 

Artikel 4 De Oost-Vlaamse Politieacademie behartigt als erkend politietrainings- 
en opleidingscentrum in de provincie Oost-Vlaanderen de selectie, 
opleiding, vorming en bijscholing van het personeel van de 
politiediensten. 

De Oost-Vlaamse Politieacademie organiseert, al dan niet op vraag van 
een of meerdere leden, activiteiten binnen de perken van de 
doelstellingen. 

Tevens voert de Academie andere opdrachten uit die de federale 
overheid toevertrouwt aan de erkende politiescholen. 

De Academie organiseert onder meer de volgende opleidingen, volgens 
de modaliteiten vervat in het beheerscontract afgesloten met de minister 
van Binnenlandse Zaken 
1. de basisopleiding tot hulpagent 
2. de basisopleiding tot politie-inspecteur 
3. de versnelde basisopleiding tot aspirant-hoofdinspecteur van politie 
4. de basisopleiding tot hoofdinspecteur van politie  
5. gespecialiseerde en functionele opleidingen 
6. de voortgezette vorming  
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Hoofdstuk II Leden 

Artikel 5 De vereniging is gevormd door de gouverneur van de provincie Oost-
Vlaanderen, het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de Oost-Vlaamse 
politiezones. 

De Oost-Vlaamse politiezones kunnen tot de vereniging toetreden mits 
toelating van de Algemene Vergadering. 

De hoedanigheid van lid wordt verloren door vrijwillig ontslag, door 
uitsluiting of ambtshalve ontslag, uitgesproken door de Algemene 
Vergadering. 

De leden kunnen uit de Vereniging treden mits een vooropzeg van één 
jaar voorafgaand aan de begindatum van het maatschappelijk jaar, 
schriftelijk ingediend bij de Raad van Beheer. 

In geval van uitsluiting of ontslag, vrijwillig of ambtshalve, heeft het 
betrokken lid geen enkel recht op het maatschappelijk bezit. 

Van de uittredende leden kan een uittredingsvergoeding worden 
gevraagd. 
Voor het vaststellen van deze vergoeding, worden de prestaties 
aangerekend, die het uittredend lid vanwege de Academie heeft 
genoten in de periode van vijf jaar die het effectief worden van het 
ontslag voorafgaat, berekend volgens de tarieven die op het tijdstip van 
deze prestaties golden voor niet-leden. 
De uittredingsvergoeding wordt verminderd met de gedurende diezelfde 
periode door het uittredend lid volstorte lidgelden. 

De leden verbinden zich ertoe om, behoudens akkoord van de Raad 
van Beheer, geen enkele vorm van opleiding of welkdanige activiteit 
ook, die volgens de Statuten tot de maatschappelijke activiteiten van de 
Vereniging behoort, zelf in te richten of te doen inrichten door derden. 

Hoofdstuk III Beheer 

Artikel 6 De Oost-Vlaamse Politieacademie wordt beheerd door een Raad van 
Beheer samengesteld als volgt : 
1. de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, voorzitter 
2. de burgemeesters van de zones Gent, Aalst en Sint-Niklaas 
3. drie Oost-Vlaamse burgemeesters, aangeduid door de Algemene 

Vergadering op die wijze dat ieder gerechtelijk arrondissement 
vertegenwoordigd is 
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4. een lid van de provincieraad 
5. de directeur van de academie 
6. een vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken 
7. een vertegenwoordiger van de minister van Justitie 
8. een bestuurlijke directeur coördinator of een gerechtelijke directeur, 

of hun vertegenwoordiger, daartoe door de commissaris-generaal 
afgevaardigd 

9. de korpschefs van de lokale politie van Gent, Aalst en Sint-Niklaas 
10. drie korpschefs van de lokale politie van een Oost-Vlaamse 

politiezone of hun vertegenwoordiger afgevaardigd op advies van de 
vaste commissie voor de lokale politie op die wijze dat ieder 
gerechtelijk arrondissement vertegenwoordigd is 

De leden van de directieraad nemen met adviserende stem deel aan de 
vergaderingen van de Raad van Beheer. 

De leden van de Raad van Beheer die niet van ambtswege deel 
uitmaken van de Raad van Beheer, worden benoemd voor een periode 
die eindigt op het ogenblik van de algemene vernieuwing van de 
algemene vergadering ingevolge de provincieraads- en 
gemeenteraadsverkiezingen. Zij zijn herverkiesbaar. 

De leden houden op deel uit te maken van de Raad van Beheer zodra 
zij de hoedanigheid, op grond waarvan zij deel uitmaken van de Raad, 
verliezen. 

De leden van de Raad van Beheer kunnen vrijwillig ontslag indienen. 

Zij kunnen worden uitgesloten. 

Het ontslag van ambtswege wordt vastgesteld en de uitsluiting 
uitgesproken door de Algemene Vergadering. 

Artikel 7 De vergaderingen worden bijeengeroepen en voorgezeten door de 
Voorzitter of bij diens afwezigheid door diegene die door de voorzitter 
werd aangewezen. 

De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen ; 
bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering 
voorzit, beslissend. 

Artikel 8 De Raad van Beheer is belast met het bestuur van de Vereniging. Hij 
beslist over alles wat niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering is 
voorbehouden. 
De Raad van Beheer oefent de taken uit die hem door wettelijke en 
reglementaire bepalingen worden opgelegd. 
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Het dagelijks bestuur van de Oost-Vlaamse Politieacademie berust bij 
een Directieraad die is samengesteld overeenkomstig het KB 
betreffende de functionaliteiten, de structuur en de normen voor de 
politiescholen. 

De Raad van Beheer kan de samenstelling van de directieraad 
uitbreiden. 

De Raad van Beheer beslist wat onder dagelijks bestuur dient verstaan. 

De notulen van de directieraad worden ter kennis gebracht van de 
voorzitter van de Raad van Beheer m.h.o. de eventuele agendering op 
de vergadering van de Raad van Beheer. 

Artikel 9 Het is de leden van de Raad van Beheer en van de Directieraad 
verboden aanwezig te zijn bij beraadslagingen waarbij zijzelf of bloed- of 
aanverwanten tot de tweede graad een persoonlijk en rechtstreeks 
belang hebben. 

De leden van de Raad van Beheer, evenmin als de leden van de 
Directieraad, gaan verplichtingen aan wat de verbintenissen van de 
Vereniging betreft. 

Artikel 10 De Raad van Beheer en de Directieraad worden bijgestaan enerzijds 
door de adviescommissies die voorzien zijn in het KB en anderzijds door 
de adviesraad samengesteld uit de korpschefs van de lokale politie, de 
directeurs-coördinator en de gerechtelijke directeurs uit de provincie 
Oost-Vlaanderen en door de syndicale adviesraad. 

Voor zover niet bepaald bij wettelijke of reglementaire bepaling, duidt de 
Raad van Beheer de leden van de adviescommissies aan. 

De adviescommissies en de adviesraden brengen advies uit in de 
gevallen die in het KB of het Intern Reglement zijn voorzien, op verzoek 
van de Voorzitter van de Vereniging of van de directeur van de OPAC. 

Hoofdstuk IV Algemene Vergadering 

Artikel 11 De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen is van ambtswege 
voorzitter van de Algemene Vergadering. 

Het provinciebestuur wordt in de Algemene Vergadering 
vertegenwoordigd door een lid van de provincieraad. 

De politiezones, lid van de Vereniging, worden in de Algemene 
Vergadering vertegenwoordigd door de  burgemeesters van de 
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ééngemeentezones en door de voorzitters van de politiecolleges van de 
meergemeentezones of door een door de burgemeester of de voorzitter 
gevolmachtigd lid van resp. het college van burgemeester en schepenen 
of van het politiecollege. 

De leden worden door de Voorzitter in Algemene Vergadering 
bijeengeroepen iedere maal dat deze zulks nodig acht doch ten minste 
eenmaal per jaar en telkens als ten minste één vijfde van de leden het 
vraagt. 

Bij afwezigheid van de Voorzitter zetelt de Algemene Vergadering onder 
Voorzitterschap van diegene die door de voorzitter werd aangewezen. 

De leden van de Raad van Beheer wonen de Algemene Vergadering bij 
met raadgevende stem. 

Artikel 12 De Algemene Vergadering beslist over alle zaken die haar door de 
Raad van Beheer voorgelegd worden. 

Een beslissing van de Algemene Vergadering is steeds vereist voor : 
a) het wijzigen van de statuten ; 
b) het benoemen en het afzetten van de beheerders ; 
c) het uitsluiten van de leden ; 
d) het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen ; 
e) het bepalen van de bijdrage van de leden ; 
f) het ontbinden van de vereniging. 

Artikel 13 Behalve in de gevallen waar de Wet van 27 juni 1921 er anders over 
beschikt, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen. 
In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen. 

Van de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering wordt verslag 
opgemaakt. Afschrift van deze verslagen wordt naar de leden gezonden. 

Hoofdstuk V Geldmiddelen. Rekeningen. Begrotingen. 

Artikel 14 Het begin en einde van het maatschappelijk dienstjaar worden 
vastgesteld door de Algemene Vergadering, in overeenstemming met 
de regels welke gelden voor betoelaging door het Rijk. 

Artikel 15 De Vereniging beschikt over volgende geldmiddelen : 

a) Lidgelden van de Leden ; 
Het lidgeld wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. 
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Voor de politiezones kan dit nooit meer bedragen dan 1 euro per 
inwoner, voor het provinciebestuur niet meer dan 0,20 euro per 
inwoner. 

b) Toelagen van het Rijk ; 
c) Inschrijvingsgelden ; 
d) Giften door derden, opbrengsten van kapitalen e.d.m. 

Artikel 16 De Raad van Beheer legt ieder jaar de begroting voor het komend 
werkingsjaar ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. 

De Raad van Beheer legt ieder jaar aan de goedkeuring van de 
Algemene Vergadering, de rekening over het verlopen jaar voor. 

De goedkeuring van de rekeningen door de Algemene Vergadering en 
de ontlasting van de leden van de Raad van Beheer, geschieden na 
verslag uitgebracht door een door de Algemene Vergadering aangesteld 
college van commissarissen. 

Hoofdstuk VI Werking 

Artikel 17 De Raad van Beheer stelt de lesgevers aan. De Raad van Beheer kan 
deze bevoegdheid geheel of gedeeltelijk toevertrouwen aan de 
directieraad. 

De lesgevers worden aangesteld op grond van een contract. De 
lesgevers kunnen door de Raad van Beheer worden ontslagen, na 
vooraf te zijn gehoord. 

Artikel 18 De Raad van Beheer bepaalt de toelatingsvoorwaarden en de 
programma's van de leergangen binnen de wettelijke en reglementaire 
bepalingen. 

De Directieraad richt de examens in, met inachtneming van de terzake 
geldende wettelijke en reglementaire bepalingen en van de bepalingen 
van deze statuten. 

Artikel 19  De les- en examenroosters worden vastgesteld door de Directieraad. 

Artikel 20  Aan de cursisten die voor het examen van de onderscheidene 
cursussen slagen, wordt volgens de modaliteiten vastgesteld in het KB 
een brevet, resp. getuigschrift uitgereikt. 

Artikel 21  De Raad van Beheer stelt het intern reglement van de Academie vast. 

Artikel 22 De Raad van Beheer kan, binnen de perken van de begroting, en met in 
achtneming van de normen vastgesteld door de Koning,  vergoedingen 
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en zitpenningen toekennen aan de leden van de Raad van Beheer, de 
Directieraad en de diverse adviescommissies en adviesraden, de 
lesgevers en de voordrachtgevers en het personeel. 

Artikel 23 De inschrijvingsgelden en de vergoedingen wegens prestaties bedoeld 
in artikel 4 worden vastgesteld door de Raad van Beheer. 

Hoofdstuk VII Personeel 

Artikel 24 De Directeur van de Academie is naast de bevoegdheden hem 
toegewezen in het KB,  belast met de algemene leiding van de opleiding, 
inzonderheid de organisatie van de cursussen en de examens, het 
toezicht op het personeel van de Academie, leraars en leerlingen en 
over de gebouwen en uitrustingen waarover de Academie beschikt, 
evenals met de administratie die hierop betrekking heeft. 

De directeur is een politieofficier uit een aangesloten zone door de Raad 
van Beheer voor een periode van vier jaar aangesteld op voordracht 
van de gouverneur, de burgemeester of het politiecollege van de zone 
waartoe de kandidaat behoort, gehoord. 

Artikel 25 De Administrateur van de Vereniging is belast met het financieel beheer 
van de Vereniging, met de algemene administratie van de Vereniging en 
het secretariaat van haar organen, evenals met de contacten met de 
bestuurlijke overheden en met de politiezones in dit kader. 

De administrateur wordt aangesteld voor een periode van vier jaar op 
voordracht van de Gouverneur. 

Artikel 26 Het personeel van de Academie wordt aangesteld en ontslagen door de 
Raad van Beheer. 

Hoofdstuk VIII Wijziging van de statuten. Ontbinding. 

Artikel 27 De statuten kunnen enkel gewijzigd worden door de Algemene 
Vergadering, met inachtneming van de voorwaarden gesteld door Artikel 
8 en 9 van de Wet van 27 juni 1921. 

Artikel 28 De ontbinding van de Vereniging kan enkel uitgesproken worden door de 
Algemene Vergadering overeenkomstig de bepalingen van de wet van 
27 juni 1921. 
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In geval van ontbinding zal het maatschappelijk bezit, na aanzuivering 
van alle lasten, aangewend worden zoals door de Algemene 
Vergadering zal worden beslist. 

Hoofdstuk IX Bijkomende bepaling 

Artikel 29 Al de in deze statuten niet voorziene gevallen zullen geregeld worden 
overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 of door de Raad van Beheer. 

Opgemaakt te Gent, op 1 december 1987, gewijzigd op 7 juni 1990 en op 
25 januari 2002. 

De Gouverneur-Voorzitter 

Herman Balthazar 


