
 INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST  
 

WEST-VLAANDEREN	
	
	

	
Raad van bestuur 
Beslissingen van de vergadering op 21/02/2018 
 
 
Aanwezig 
Albert SERPIETERS (Koksijde), voorzitter wn.; 
Ann WOESTIJN (De Panne), Rik LIPS (Nieuwpoort), Sandra DEGRANDE (Bredene), Bjorn 
PRASSE (Blankenberge), bestuurders namens de gemeenten; 
Matthias PRIEM (Nieuwpoort), Anthony GOETHAELS (Middelkerke), Anuschka STEEN 
(Bredene), afgevaardigde raadsleden met raadgevende stem; 
An BEUN, secretaris. 
 
Verontschuldigd 
Johnny DEVEY (Middelkerke), voorzitter; 
Charlotte CASTELEIN (volmacht) en Tania JANSSENS, bestuurders namens de provincie; 
Ruben PANNECOUCKE (Oostende), Pascal VERMEIRE (De Haan), Dolores DAVID (Brugge) 
en Anthony WITTESAELE (volmacht) (Knokke-Heist), bestuurders namens de gemeente; 
Sammy ROELANT (Brugge) en Sandy BUYSSCHAERT (Blankenberge), afgevaardigde 
raadsleden met raadgevende stem. 
 
1 goedkeuring verslag vorige vergadering 
 
2 aankoop reddersmateriaal 2018 
 
Besluit: bij éénparigheid: 
Art. 1 – toewijzing aankoop boten 
Aan te kopen bij de firma Survitec uit Oostende: 
3 boten 
 
Art.2 – toewijzing aankoop motoren 
Aan te kopen bij de firma Brunswick uit Verviers: 
8 25PK motoren 
 
Aan te kopen bij de firma Marine Technics uit Zeebrugge: 
1 40PK motor 
 
Art. 3 – toewijzing materiaal trailers  
Aan te kopen bij de firma Protempo: 
lieren, naven en banden 
 
Aan te kopen bij de firma RIBA uit Willebroek: 
Diabolen en rollen 
 
Aan te kopen bij de firma Maretti uit Koksijde: 
één strandtrailer 



 
Art. 4 – toewijzing aankoop miradors 
Aan te kopen bij de firma Maretti uit Koksijde: 
13 miradors 
 
Art. 5 – toewijzing aankoop signalisatiemateriaal 
Aan te kopen bij de firma Luca Screen uit Gistel: 
11 infoborden 
12 miradordoeken 
18 miradorborden 
diverse signalisatiestickers 
 
Aan te kopen bij de firma Declercq uit Ieper: 
windmasten en divers materiaal 
beachflags 
 
Aan te kopen bij de firma Waelkens uit Oostrozebeke: 
vlaggen 
 
Aan te kopen bij de firma Verfaillie-Leroy uit Ieper: 
35 signalisatieborden onbewaakte zone  
45 signalisatieborden bewaakte zone 
90 dubbele beugels  
40 enkele beugels  
 
Aan te kopen bij de firma Compas uit Oostende: 
1730m ketting 8x37  
310m ketting 10x26  
620 sluitingen 10mm  
450 sluitingen 14mm  
180 sluitingen 16mm  
150 draainagels 12mm  
35 draainagels 14mm  
70 gele markeerboeien  
74 rode markeerboeien  
12 ankerboeien  
8 cilinderkopboeien 
  
Art. 6 – toewijzing aankoop kledij 
Aan te kopen bij de firma Survitec: 
127 zwemvesten en 145 cylinders 
 
Aan te kopen bij de firma Padl uit La Louvière: 
55 oliejekkers 
 
Art. 7 – toewijzing aankoop communicatiemateriaal 
Aan te kopen bij de firma Transcom uit Brussel: 
185 driepuntsgordels 
 
Aan te kopen bij de firma Padl uit La Louvière: 
450 beschermhoezen 
 



Art. 8 – toewijzing aankoop diverse 
Aan te kopen bij de firma Compas: 
20 jerrycans 
touwwerk 
kitecutters 
 
Aan te kopen bij de firma Survitec: 
40 rookpotten 
 
Aan te kopen bij de firma Hebor Watersport: 
4 pompen 
 
Aan te kopen bij de firma Atheletshop uit Nederland: 
25 verrekijkers 
 
Aan te kopen bij de firma STS: 
3 bootankers 
 
Aan te kopen bij de firma First Aid: 
beademingsmaskers en medisch materiaal 
 
Aan te kopen  bij de firma Toplicht: 
Misthoorns en toebehoren 
 
Aan te kopen bij de firma Padl: 
8 windsnelheidsmeters 
 



 INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST  
 

WEST-VLAANDEREN	
	
	

	
Raad van bestuur 
Beslissingen van de vergadering op 21/03/2018 
 
 
Aanwezig 
Johnny DEVEY (Middelkerke), voorzitter; 
Albert SERPIETERS (Koksijde), Rik LIPS (Nieuwpoort), Pascal VERMEIRE (De Haan), Bjorn 
PRASSE (Blankenberge), Dolores DAVID (Brugge) en Anthony WITTESAELE (Knokke-
Heist), bestuurders namens de gemeenten; 
Matthias PRIEM (Nieuwpoort), Anthony GOETHAELS (Middelkerke), Anuschka STEEN 
(Bredene) en Sammy ROELANT (Brugge), afgevaardigde raadsleden met raadgevende 
stem; 
An BEUN, secretaris. 
 
Verontschuldigd 
Charlotte CASTELEIN en Tania JANSSENS, bestuurders namens de provincie; 
Ann WOESTIJN (volmacht) (De Panne), Ruben PANNECOUCKE (Oostende) en Sandra 
DEGRANDE (Bredene), bestuurders namens de gemeente; 
Sandy BUYSSCHAERT (Blankenberge), afgevaardigd raadslid met raadgevende stem. 
 
1 goedkeuring verslag vorige vergadering 
 
2 gunning radiocommunicatie 2018 
 
Besluit: bij éénparigheid: 
Art. 1 – toewijzing radiocommunicatie 
Te huren bij de firma PS Radiocom uit Oostende: 
portofoons, laders en toebehoren voor seizoen 2018 
 
3 aankoop jetscooter 
 
Besluit: bij éénparigheid: 
Art. 1: de onderhandelingsprocedure te kiezen als wijze van gunnen voor de levering van 
één jetscooter met toebehoren voor de reddingsdienst 
Art.2: de bestekken bij de aanvraag voor prijsofferte aan minstens drie firma’s over te 
maken. 
 
6 vaststellen datum en agenda algemene vergadering 
 
De Algemene Vergadering zal plaatsvinden op woensdag 27 juni 2018 om 19u00 in het 
restaurant De Vierboete te Nieuwpoort.  
 
De agenda wordt als volgt vastgesteld:  
1. Goedkeuren werkingsverslag 2017.  
2. Goedkeuren van de balans en resultatenrekening afgesloten op 31/12/2017.  
3. Bestemming resultaat.  
4. Verlenen kwijting aan de bestuurders, commissaris-revisor en accountant.  
5. Rondvraag.  
 



 INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST  
 

WEST-VLAANDEREN	
	
	

	
Raad van bestuur 
Beslissingen van de vergadering op 22/05/2018 
 
 
Aanwezig 
Johnny DEVEY (Middelkerke), voorzitter; 
Ann WOESTIJN (De Panne), Albert SERPIETERS (Koksijde), Rik LIPS (Nieuwpoort), Sandra 
DEGRANDE (Bredene), Pascal VERMEIRE (De Haan), Bjorn PRASSE (Blankenberge), 
Dolores DAVID (Brugge) en Anthony WITTESAELE (Knokke-Heist), bestuurders namens de 
gemeenten; 
Matthias PRIEM (Nieuwpoort), Anthony GOETHAELS (Middelkerke), Anuschka STEEN 
(Bredene) en Sammy ROELANT (Brugge), afgevaardigde raadsleden met raadgevende 
stem; 
An BEUN, secretaris. 
 
Verontschuldigd 
Charlotte CASTELEIN (volmacht) en Tania JANSSENS, bestuurders namens de provincie; 
Ruben PANNECOUCKE (volmacht) (Oostende), bestuurder namens de gemeente; 
Sandy BUYSSCHAERT (Blankenberge), afgevaardigd raadslid met raadgevende stem. 
 
 
1 goedkeuring verslag vorige vergadering 
 
2 bekrachtigen beslissing directiecomité: gunning jetscooter 
 
Besluit: bij éénparigheid: 
Art. 1 – de beslissing van het directiecomité van 9 mei 2018 betreffende de aankoop van 
de jetscooter en toebehoren bij de firma Kripajet te bekrachtigen. 
 
3 overeenkomst AXA – IKWV: goedkeuring 
 
Besluit: bij éénparigheid: 
Art. 1: de ontwerptekst zoals bezorgd aan de raad van bestuur goed te keuren, mits 
volgende wijzigingen worden opgenomen : toevoegen technische beschrijving als bijlage 
en toevoegen preambule. 
 
5 dossier Vervaecke 
 
Besluit: bij éénparigheid: 
art. 1 : een aangetekend schrijven te richten aan de heer Vervaecke met opname van het 
meldingsnummer van het dossier bij de politie en de uitdrukkelijke vraag om IKWV, haar 
personeel, gewezen personeel en bestuurders niet langer te bedreigen of te beschuldigen. 
Bovendien dient expliciet vermeld te worden dat indien deze dreigingen en 
beschuldigingen blijven aanhouden, dat er een officiële klacht wordt ingediend bij de 
politie. 
art. 2 : de voorzitter en de secretaris te machtigen om een klacht in te dienen bij de politie 
indien de berichten na de aangetekende waarschuwing blijven aanhouden. 



 INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST  
 

WEST-VLAANDEREN	
	
	

	
Raad van bestuur 
Beslissingen van de vergadering op 27/06/2018 
 
 
Aanwezig 
Albert SERPIETERS (Koksijde), voorzitter wn., 
Ann WOESTIJN (De Panne), Rik LIPS (Nieuwpoort), Sandra DEGRANDE (Bredene), Bjorn 
PRASSE (Blankenberge), Dolores DAVID (Brugge) en Anthony WITTESAELE (Knokke-
Heist), bestuurders namens de gemeenten; 
Matthias PRIEM (Nieuwpoort) en Anthony GOETHAELS (Middelkerke), afgevaardigde 
raadsleden met raadgevende stem; 
An BEUN, secretaris. 
 
Verontschuldigd 
Johnny DEVEY (Middelkerke), voorzitter; 
Charlotte CASTELEIN (volmacht) en Tania JANSSENS, bestuurders namens de provincie; 
Ruben PANNECOUCKE (Oostende), Pascal VERMEIRE (De Haan), bestuurders namens de 
gemeente; 
Anuschka STEEN (Bredene), Sandy BUYSSCHAERT (Blankenberge) en Sammy ROELANT 
(Brugge), afgevaardigde raadsleden met raadgevende stem. 
 
 
1 goedkeuring verslag vorige vergadering 
 
2 aanstellingen redders aan zee 
 
Besluit: bij éénparigheid: 
Art. 1 – de aanstellingsbesluiten van de gemeentebesturen te bekrachtigen, mits rekening 
wordt gehouden met de opmerkingen geformuleerd door het secretariaat aan de 
personeelsdiensten. 



 INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST  
 

WEST-VLAANDEREN	
	
	
	

Raad van bestuur 
Beslissingen van de vergadering op 19/09/2018 
 
 
Aanwezig 
Johnny DEVEY (Middelkerke), 
Charlotte CASTELEIN, bestuurder namens de provincie; 
Ann WOESTIJN (De Panne), Albert SERPIETERS (Koksijde), Rik LIPS (Nieuwpoort), Dolores 
DAVID (Brugge) en Anthony WITTESAELE (Knokke-Heist), bestuurders namens de 
gemeenten; 
Matthias PRIEM (Nieuwpoort) en Anuschka STEEN (Bredene), afgevaardigde raadsleden 
met raadgevende stem; 
Hans DESMYTTERE, deskundige namens de opleiding; 
An BEUN, secretaris. 
 
Verontschuldigd 
Tania JANSSENS, bestuurder namens de provincie; 
Sandra DEGRANDE (Bredene), Ruben PANNECOUCKE (Oostende), Pascal VERMEIRE (De 
Haan), Bjorn PRASSE (volmacht) (Blankenberge),  bestuurders namens de gemeente; 
Anthony GOETHAELS (Middelkerke), Sandy BUYSSCHAERT (Blankenberge) en Sammy 
ROELANT (Brugge), afgevaardigde raadsleden met raadgevende stem. 
 
1 goedkeuring verslag vorige vergadering 
 
2 bekrachtigen beslissing directiecomité 
 
Besluit: bij éénparigheid: 
 
art. 1: de beslissing van het directiecomité van 12 juli 2018 te bekrachtigen en aldus het 
ontwerp voor de nieuwe redderskledij goed te keuren. 
 
4 statutenwijziging: vaststellen ontwerp 
 
Gelet op het decreet van 13 mei 2016 betreffende de wijzigingen aan het decreet 
intergemeentelijke samenwerking; 
 
Besluit: bij éénparigheid: 
 
Art. 1: in artikel 1 van de statuten wordt de zinsnede ‘en de provincie West-Vlaanderen’ 
geschrapt. 
 
Art. 2: artikel 11, alinea 1 van de statuten wordt gewijzigd als volgt: 
“Het maatschappelijk kapitaal waarvan het vast gedeelte € 23.549,90 bedraagt, is 
samengesteld uit ondeelbare aandelen van €24,79 elk.” 
 
Art. 3: in artikel 11, alinea 2 wordt de zinsnede ‘de provincie West-Vlaanderen €2.354,99’ 
geschrapt.  
 
Art. 4: artikel 13, alinea 1 wordt gewijzigd als volgt: 



“De vereniging bepaalt, mits voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur, welke 
organisatie instaat voor de opleiding en bijscholing van het personeel dat bij de 
kustreddingsdienst wordt ingezet.” 
 
Art. 5: artikel 14, alinea 2, a) wordt geschrapt. 
 
Art. 6: artikel 14, alinea 2, b) wordt gewijzigd als volgt: 
“Aan de aangesloten gemeenten zal een bijdrage in de uitgaven worden gevraagd. Het 
totaal bedrag van de gemeentelijke bijdragen wordt vastgesteld door de raad van bestuur. 
De bijdrage voor iedere gemeente afzonderlijk wordt als volgt vastgesteld:1) een vast 
gedeelte: voor elke gemeente drie procent (3 %) van de totale bijdrage ten laste van alle 
gemeenten-deelnemers en 2) een variabel gedeelte: de berekening van het variabel 
gedeelte (totale bijdrage min de totale vaste bijdrage) zal gebeuren naar verhouding van 
het aantal kilometer bewaakt strand, het aantal aangestelde redders en het aantal ter 
beschikking gestelde boten.” 
 
Art. 7: in artikel 16, eerste alinea wordt de zinsnede ‘behalve de provincie West-Vlaanderen 
die recht heeft op twee mandaten van bestuurder’ geschrapt. 
 
Art. 8: in artikel 16, tweede alinea worden de woorden ‘door de provincieraad’ geschrapt. 
 
Art. 9: artikel 16, alinea 5 wordt geschrapt. 
 
Art. 10: artikel 18, tweede alinea wordt gewijzigd als volgt: 
“De voorzitter en ondervoorzitter worden voor een termijn van zes jaar verkozen onder 
de bestuurders die door de gemeenten werden voorgedragen.” 
 
Art. 11: artikel 18, alinea 3 wordt geschrapt. 

	
Art. 12: de wijzigingen treden in werking op 1 januari 2019 
 
 
5 vaststellen werkingsbijdrage 2019 
 
Besluit: bij éénparigheid: 
 
art. 1: het bedrag van de gemeentelijke bijdragen voor het jaar 2019 vast te stellen op 
162.500,00 euro. 
 
art. 2: de bijdrage voor iedere gemeente afzonderlijk vast te stellen volgens de berekening 
zoals gevoegd als bijlage bij onderhavig besluit. 
 
art. 3: aan de gemeentedeelnemers bij een afzonderlijk schrijven te vragen om hun 
aandeel te voorzien in de begroting 2019 en de betaling te doen uiterlijk tegen 1 maart 
2019. 
 
 



 INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST  
 

WEST-VLAANDEREN	
	
	
	

Raad van bestuur 
Beslissingen van de vergadering op 24/10/2018 
 
 
Aanwezig 
Albert SERPIETERS (Koksijde), voorzitter wn.; 
Charlotte CASTELEIN, bestuurder namens de provincie; 
Ann WOESTIJN (De Panne), Rik LIPS (Nieuwpoort), Bjorn PRASSE (Blankenberge), 
bestuurders namens de gemeenten; 
Matthias PRIEM (Nieuwpoort), Anthony GOETHAELS (Middelkerke), Anuschka STEEN 
(Bredene), Sandy BUYSSCHAERT (Blankenberge) en Sammy ROELANT (Brugge), 
afgevaardigde raadsleden met raadgevende stem; 
An BEUN, secretaris. 
 
Verontschuldigd 
Johnny DEVEY (Middelkerke), voorzitter (volmacht); 
Tania JANSSENS, bestuurder namens de provincie; 
Sandra DEGRANDE (Bredene), Ruben PANNECOUCKE (Oostende), Pascal VERMEIRE (De 
Haan), Dolores DAVID (Brugge) (volmacht) en Anthony WITTESAELE (Knokke-Heist),  
bestuurders namens de gemeente; 
Hans DESMYTTERE, deskundige namens de opleiding. 
 
1 goedkeuring verslag vorige vergadering 
 
 
2 goedkeuring inventarisatie materiaal, aankoopbeleid 2019 en vaststellen 
begroting 2019 
 
Besluit: bij éénparigheid: 
art. 1: de ontwerpbegroting, zoals gevoegd als bijlage bij onderhavig besluit, goed te 
keuren. 
 
 
3 vaststellen datum en agenda volgende algemene vergadering 
 
De Raad van Bestuur beslist om de volgende Algemene Vergadering te houden op 
woensdag 19 december 2018 om 20u30 op het secretariaat van IKWV te Westende 
(voorafgegaan door een vergadering van de raad van bestuur). 

De agenda van de volgende Algemene Vergadering is als volgt: 

1. Te ontwikkelen activiteiten, te volgen strategie en begroting 2019. 

2. Goedkeuren statutenwijziging. 

3. Rondvraag. 

Besluit: bij éénparigheid: 

art. 1: volgende Algemene Vergadering te houden op 19 december 2018 met 
bovenstaande agenda. 
 



 
4 goedkeuring ouderschapsverlof secretaris 
 
Besluit: bij éénparigheid: 
art. 1: de aanvraag tot ouderschapsverlof voor de periode 1/1/2019-31/5/2019 goed te 
keuren. 
 
 
5 aanstelling DPO 
 
Besluit: bij éénparigheid: 
art. 1: meester Nicolas Vanspeybrouck uit De Panne aan te stellen als DPO. 
 
 
6 vaststellen privacyverklaring website 
 
Besluit: bij éénparigheid: 
art. 1: de privacyverklaring, zoals gevoegd in bijlage aan dit besluit, goed te keuren en te 
publiceren op de website van IKWV. 
 



 INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST  
 

WEST-VLAANDEREN	
	
	
	

Raad van bestuur 
Beslissingen van de vergadering op 19/12/2018 
 
 
Aanwezig 
Johnny DEVEY (Middelkerke), voorzitter; 
Charlotte CASTELEIN, bestuurder namens de provincie; 
Ann WOESTIJN (De Panne), Albert SERPIETERS (Koksijde), Rik LIPS (Nieuwpoort), Sandra 
DEGRANDE (Bredene), Bjorn PRASSE (Blankenberge), Dolores DAVID (Brugge) en 
Anthony WITTESAELE (Knokke-Heist), bestuurders namens de gemeenten; 
Matthias PRIEM (Nieuwpoort), Anthony GOETHAELS (Middelkerke), Anuschka STEEN 
(Bredene), en Sammy ROELANT (Brugge), afgevaardigde raadsleden met raadgevende 
stem; 
An BEUN, secretaris. 
 
Verontschuldigd 
Tania JANSSENS, bestuurder namens de provincie; 
Ruben PANNECOUCKE (Oostende) en Pascal VERMEIRE (De Haan), bestuurders namens de 
gemeente; 
Sandy BUYSSCHAERT (Blankenberge), afgevaardigd raadslid met raadgevende stem; 
Hans DESMYTTERE, deskundige namens de opleiding. 
 
1 goedkeuring verslag vorige vergadering 
 
 
2 toelichting CityMesh 
 
Besluit: bij éénparigheid: 
art. 1: zich principieel akkoord te verklaren met het proefproject te Knokke, mits de 
exclusiviteit voor haar partners hiermee niet in het gedrang wordt gebracht en de gratis 
polsbandjes van de redders verder worden verspreid. 
 
 
4 aankoop materiaal seizoen 2019: vaststellen gunningswijzen 
 
Besluit: bij éénparigheid: 

Art. 1: de onderhandelingsprocedure te kiezen als wijze van gunnen voor de levering van 
diverse materialen voor de reddingsdienst aan zee. 
Art.2: de bestekken bij de aanvraag voor prijsofferte telkens aan minstens drie firma’s 
over te maken. 
Art. 3: voor aankoop van materiaal voor onderhoud van trailers, gsmtoestellen, 
reservebatterijen, gereedschappen, roeiriemen, sweaters, wegwerpcilinders voor 
zwemvesten, compressors, draagberries, touwwerk en EHBO-materiaal de opdracht te 
gunnen op factuur, mits er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals voorzien in artikel 92 
van de wet van 17 juni 2016. 
 
 
 



5 vaststellen aanwervingsvoorwaarden 2019 voor redder aan zee en redder-
postoverste 
 
Besluit: bij éénparigheid: 
 
De minimumvoorwaarden voor de aanstelling als redder aan zee voor het seizoen 2019 
als volgt vast te stellen: 
 
a) Inzake leeftijd: 
Minimum 17 jaar oud zijn uiterlijk op datum van indiensttreding. Het staat de 
gemeentebesturen vrij om de minimum leeftijdsvoorwaarden vast te stellen op bvb. 18 jaar. 

b) Inzake diploma: houder zijn van: 
-Brevet van redder aan zee uitgereikt door het WOBRA. Voor een eerste aanstelling 
volstaat het attest (geldigheidsduur 1 jaar) uitgereikt door het WOBRA waaruit blijkt dat 
men geslaagd is in de proeven (met uitzondering van de zeezwemproef) voor het behalen 
van het brevet van redder aan zee (Na het slagen voor de proef zeezwemmen zal aan de 
houder van voormeld attest een brevet uitgereikt worden)– ofwel, 
-West-Vlaams Hoger reddersdiploma uitgereikt door de provinciale commissie voor zwem- 
en reddingsbrevetten. Dit diploma dient steeds voorzien van een geldig bijscholingsattest 
afgeleverd door het WOBRA.  
Er dient steeds rekening te worden gehouden met de geldigheidsduur van de diploma’s en 
bijscholingsattesten. 
 
Voor de redder-postoverste: 
behoudens in geval van gebrek aan kandidaten kunnen enkel nog als postoverste 
aangesteld worden de redders die in het bezit zijn van een geldig reddersbrevet en 
bovendien geslaagd zijn in de specialisatiecursus van postoverste. 
 
6 lastenboek digitale radiocommunicatie: goedkeuring 
 
Besluit: bij éénparigheid: 
art. 1: het lastenboek digitale radiocommunicatie goed te keuren. 
 
 
8 bijeenroeping algemene vergadering 
 
Gelet op art. 57 van het decreet intergemeentelijke samenwerking (artikel 445 DLB ) en 
artikel 17 van de statuten van IKWV, 
Gezien voormelde artikelen voorzien dat in geval van algehele vernieuwing van de 
gemeenteraden binnen de eerste drie maanden van het jaar volgende op dat van de 
verkiezingen, een algemene vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij tot een 
algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan; 
 
besluit: bij éénparigheid: 
art. 1: de algemene vergadering in openbare zitting bijeen te roepen op woensdag 20 
maart 2019 om 19u30 op het secretariaat te Westende. 
art. 2: de agenda als volgt vast te stellen: 
a) benoeming van de bestuurders (op voordracht van de gemeenten) 
b) akteneming van de door de gemeenteraden aangeduide leden met raadgevende stem 
en (eventueel) vaststellen van de rangorde (cfr. art. 16bis statuten) 


