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Politieraad
Notulen open zitting Zitting van 3 maart 2020

Samenstelling

Aanwezig:
de heer Kristof Sels, burgemeester-voorzitter; mevrouw Sofie Joosen, burgemeester; de heer Lode 
Van Looy, burgemeester; de heer Staf Aerts, politieraadslid; mevrouw Chris De Veuster, 
politieraadslid; mevrouw Chris De Vos, politieraadslid; mevrouw Elke Hellemans, politieraadslid; de 
heer Jozef Janssens, politieraadslid; de heer Eddy Michiels, politieraadslid; de heer Ronny Slootmans, 
politieraadslid; de heer Jan Van Asch, politieraadslid; mevrouw Anne Van den Broeck, politieraadslid; 
de heer Marc Van der Linden, politieraadslid; mevrouw Suzanne Van Heugten, politieraadslid; 
mevrouw Rina Van Looy, politieraadslid; de heer Bart Vanmarcke, politieraadslid; de heer Alfons 
Vekemans, politieraadslid; de heer Geert Vertommen, politieraadslid; de heer Luc Wuyts, 
politieraadslid; de heer Paul Wuyts; de heer Geert Teughels; mevrouw Myriam Van De Velde, 
secretaris

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Peter Ledegen, bijzonder rekenplichtige; de heer William De Ley, korpschef

Verontschuldigd:
de heer Peter Gysbrechts, burgemeester

3 maart 2020 20:35 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring verslag

1 2020_PR_00003 Secretariaat - Politieraad - Verslag vorige zitting - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis:

- 03 december 2019: vergadering politieraad waarvan de notulen ter goedkeuring worden voorgelegd.
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De notulen van de vergaderingen van de politieraad worden opgesteld door de secretaris van de 
politiezone. 

Elk politieraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over het verslag van 
de notulen van de vorige vergadering.  Als de opmerkingen door de politieraad worden aangenomen, 
worden de notulen in die zin aangepast.  Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen 
van de vorige vergadering worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend 
door de voorzitter en de secretaris van de politieraad.

Argumentatie
/

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 27/1 WGP

Financiële informatie
Financiële informatie
/

Besluit
Artikel 1
De politieraad keurt de notulen van de vergadering van de politieraad van 03 december 2019 goed.

Secretariaat

2 2020_PR_00010 Secretariaat - Politieraadsleden - Ontslag lid politieraad 
- Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis

- 02 januari 2019: besluit gemeenteraad Sint-Katelijne-Waver waarbij Tom Ongena werd verkozen als 
effectief lid van de politieraad.

- 12 maart 2019: besluit politieraad betreffende installatie en eedaflegging van de politieraadsleden.

- 19 december 2019: mail van Tom Ongena aan de voorzitter van de politieraad waarin hij meedeelt 
dat hij ontslag neemt als politieraadslid.

- 23 januari 2020: besluit politiecollege waarbij werd kennis genomen van het ontslag van Tom 
Ongena als politieraadslid.
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Argumentatie
De wet bepaalt dat een politieraadslid ontslag kan nemen.  Het ontslag wordt schriftelijk ingediend bij 
de politieraad en gaat in op het moment waarop de opvolger beëdigd wordt.

De politieraad dient akte te nemen van het ontslag.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 20 en 21 WGP

Financiële informatie
Financiële informatie
/

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van het ontslag van de heer Tom Ongena als politieraadslid van de 
politiezone Bodukap.

3 2020_PR_00004 Secretariaat - Politieraadsleden - Eedaflegging nieuw 
politieraadslid
BEHANDELD

Beschrijving
Feiten en context
Uit de beslissing van de gemeenteraad van Sint-Katelijne-Waver van 02 januari 2019 blijkt dat 
volgende personen in alfabetische volgorde, werden verkozen als effectief lid of als opvolger van de 
politieraad:

effectief lid politieraad opvolgers van de effectief verkozen leden
1. Hellemans Elkde /

2. Ongena Tom
1.  Mariën Thomas

2.  Roelandts Lore

3.  Slootmans Ronald       
1.  Mariën Thomas

2.  Roelandts Lore
4.  Van Asch Jan /
5.  Vertommen Geert /

Tom Ongena diende ondertussen zijn ontslag in als politieraadslid.  Dit betekent dat zijn eerste 
opvolger, Thomas Mariën, in zijn plaatst treedt.

Om te kunnen zetelen als effectief lid van de politieraad, moet de verkozene:
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 - lid zijn van één van de gemeenteraden van de gemeenten van de meergemeentepolitiezone

- geen bloed- of aanverwant zijn (tot de tweede graad) nog door de echt verbonden zijn.

Thomas Mariën voldoet aan de vereisten van verkiesbaarheid en bevindt zich in geen geval van 
onverenigbaarheid, zoals in artikel 14 en 15 WGP.

Alvorens in functie te treden, wordt het gemeenteraadslid dat is verkozen om deel uit te maken van 
de politieraad, tot de eedaflegging opgeroepen door de voorzitter van de politieraad.

De voorzitter nodigt Thomas Mariën uit ter zitting te komen voor het afleggen van de voorgeschreven 
eed:

'Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het 
Belgische Volk.'

Van de eedaflegging wordt een afzonderlijke akte opgesteld.

Na beëindiging wordt het politieraadslid als aangesteld verklaard door de voorzitter.

Argumentatie
/

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 14, 15, 20-21 WGP.

Besluit
Artikel 1
Thomas Mariën legt in handen van de voorzitter de eed af als nieuw politieraadslid.

20:52 - Thomas Mariën betreedt de zitting

4 2020_PR_00011 Secretariaat - Politiebegroting - Goedkeuring 
begrotingswijziging 3 (gewone dienst) en 4 
(buitengewone dienst) van de het dienstjaar 2019 - 
Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis

- 03 december 2019: besluit politieraad waarbij de begrotingswijziging 3 (gewone dienst) en 4 
(buitengewone dienst) van het dienstjaar 2019 werd vastgesteld.
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- 14 februari 2020: besluit politiecollege waarbij werd kennis genomen van de goedkeuring van de  
begrotingswijziging 3 en 4 van het dienstjaar 2019 in het kader van het toezicht op de lokale politie.

De begrotingswijziging valt onder het specifiek toezicht van de federale overheidsdiensten en is 
volgens een aparte procedure onderworpen aan de goedkeuring van de gouverneur bijgestaan door 
zijn federale diensten.

Argumentatie
De politieraad dient kennis te nemen van de goedkeuring van de begrotingswijzigingen door de 
provinciegouverneur.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 71 en 72 WGP.

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Antwerpen van 13 
januari 2020 betreffende goedkeuring van de begrotingswijziging 3 (gewone dienst) en 4 
(buitengewone dienst) van het dienstjaar 2019 van de politiezone.

5 2020_PR_00012 Secretariaat - Politiebegroting - Goedkeuring 
politiebegroting van het dienstjaar 2020 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis

- 03 december 2019: besluit politieraad waarbij de politiebegroting van het dienstjaar 2020 werd 
vastgesteld.

- 14 februari 2020: besluit politiecollege waarbij werd kennis genomen van de goedkeuring van de 
politiebegroting 2020 in het kader van het toezicht op de lokale politie.

Argumentatie
De politiebegroting valt onder het specifiek toezicht van de federale overheidsdiensten en is 
onderworpen aan de goedkeuring van de provinciegouverneur.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 71 en 72 WGP.
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Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Antwerpen van 27 
januari 2020 waarbij de politiebegroting van het dienstjaar 2020 wordt goedgekeurd.

Logistiek

6 2020_PR_00014 Logistiek - Overheidsopdracht - voertuigen - Leveren 
van twee voertuigen voor de dienst verkeer en de dienst 
interventie - vaststelling van de lastvoorwaarden en 
bepaling van de wijze van gunnen - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Door de dienst logistiek werd een bestek opgemaakt voor de aankoop van twee Skoda Octavia Combi 
RS. Dit bestek wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de politieraad.  Aan de politieraad wordt tevens 
gevraagd goedkeuring te hechten aan de toelichting bij de gunningscriteria.

De dienst interventie heeft steeds zes interventievoertuigen in gebruik. Sinds vorig jaar gaat het over 
vijf combi's (VW T6) en één snel interventievoertuig (Skoda Octavia Combi Scout). Bovendien hebben 
de OGP's (Officier Gerechtelijk Politie) een vergelijkbaar voertuig, type Skoda Octavia Combi Scout. 

Daarnaast heeft de dienst verkeer steeds twee niet anonieme voertuigen ter beschikking, op dit 
moment een Skoda Octavia Combi Scout en een Opel Astra break van juli 2008. De OBP's (Officier 
Bestuurlijke Politie) hebben een gelijkaardig voertuig ter beschikking, namelijk een Opel Astra break 
van juli 2008.

De twee voertuigen die vervangen kunnen worden zijn: 768 ABH van de OBP's met meer dan 155.000 
km en 702 ABH van de verkeersdienst met bijna 120.000 km. Aangezien ook de afschrijvingsperiode 
van vijf jaar overschreden werd is het opportuun om deze voertuigen te vervangen. De 
verschuivingen zullen ervoor zorgen dat de OBP's en OGP's een Skoda Octavia Combi Scout zullen 
hebben en dat de diensten verkeer en interventie een nieuwe Skoda Octavia Combi RS zullen hebben, 
naast hun andere voertuigen.

Argumentatie
Aangezien het een raamcontract betreft van de federale politie (Procurement  2016 R3 010 perceel 
23E ) dient er geen vergelijkende prijsvraag te gebeuren. Voor de toebehoren van de ASTRID-
communicatie is het raamcontract CD-MP-00-60 van kracht.

De aankoop kan gebeuren bij D'Ieteren, Leuvensesteenweg 639 te 3071 Kortenberg. De ombouw van 
de wagens kan gebeuren bij Terberg, Oosterring 23 te 3600 Genk. De Astrid-toebehoren kunnen 
worden aangekocht bij Tranzcom, Biestebroekkaai 300 te 1070 Brussel.

Juridische grond
° Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijziginge

° Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.
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° Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

° Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen.

°  Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet).

° Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Financiële informatie
Financiële informatie
Voor de aankoop van twee Skoda Octavia Combi RS, inclusief opties, politionele toebehoren en 
ombouw werden er voldoende financiële middelen voorzien, ten bedrage van 100.000 euro, inclusief 
BTW, op begrotingspost 330/743-52 van het dienstjaar 2020.

Besluit
Artikel 1
De politieraad acht het opportuun een voertuig van de dienst verkeer en een voertuig van de dienst 
interventie te vervangen door twee nieuwe voertuigen, type stationwagen.

Artikel 2
De politieraad stelt de lastvoorwaarden vast voor de levering van twee voertuigen, type stationwagen, 
voor de dienst interventie en de dienst verkeer overeenkomstig de meerjarige overeenkomst voor 
levering van voertuigen uit alle klassen ten voordele van de geïntegreerde politiediensten 
(raamcontract Procurement 2016 R3 010 perceel 23E van de federale politie en CD-MP-00-60 voor de 
Astrid toebehoren), met een bijhorende raming van 100.000 euro, inclusief BTW.

Artikel 3
Als wijze van gunnen wordt gekozen voor de onderhandelingsprocedure.

7 2020_PR_00015 Logistiek - Overheidsopdracht - voertuigen - Leveren 
van een anoniem voertuig voor de dienst lokale 
recherche - vaststelling van de lastvoorwaarden en 
bepaling van de wijze van gunnen - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Feiten en context
Door de dienst logistiek werd een bestek opgemaakt voor de aankoop van één anoniem voertuig voor 
de dienst lokale  recherche. Het politiecollege is op 14 februari 2020 principieel akkoord gegaan met 
de aankoop van een nieuw anoniem voertuig voor deze dienst.

De lokale recherche heeft steeds vijf anonieme voertuigen ter beschikking. Aangezien er één ouder uit 
dienst zal gesteld worden is het de bedoeling om dit te vervangen door een nieuw. 

Naast de vraag van de dienst werd er ook gevraagd om een alternatief aan te bieden inzake milieu. 

De voertuigen die we derhalve voorstellen zijn:

1. VW Tiguan Comfortline DSG 4Motion benzine voor een geraamd bedrag van 36.000 euro
2. VW Golf GTE hybride voor een geraamd bedrag van 38.000 euro
3. VW Passat berline GTE hybride voor een geraamd bedrag van 41.000 euro
4. VW Golf TGI Trendline CNG voor een geraamd bedrag van 30.000 euro

Het voertuig met CNG: uit recentelijk wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de aanmaak van 
CNG enorm vervuilend is, daarnaast is er slechts één tankstation in onze zone waar we CNG kunnen 
tanken (naast Metro in Sint- Katelijne- Waver), hiervoor hebben we vooralsnog geen contract met 
deze handelaar.
De VW Passat berline GTE hybride is te duur voor onze begroting, ook al benadert deze het beste het 
gevraagde volume.
De actieradius van het elektrische gedeelte van een hybride VW Golf onder normale omstandigheden 
bedraagt maximaal 42 kilometer (hiervoor dient het voertuig 5 uren opgeladen te worden) en gezien 
de totale actieradius (inclusief benzinetank) 655 kilometer zou zijn is het gedeelte elektrisch maximaal 
6,4% van het totale verbruik. Daarnaast is het wetenschappelijk aangetoond dat de aanmaak van 
batterijen belastend is voor het milieu. Bovendien werkt het elektrische gedeelte niet langer wanneer 
de wagen sneller dan 30 km/u zal rijden.
De VW Tiguan is veruit het ruimste voertuig en dit is tevens een veiliger voertuig aangezien het een 
4x4 is, dit voertuig is wel alleen voorzien met een benzinemotor.

Argumentatie
Aangezien het een raamcontract betreft van de federale politie (Procurement 2016 R3 010) dient er 
geen vergelijkende prijsvraag te gebeuren. Voor de Astrid toebehoren is het raamcontract CD-MP-00-
60 van kracht.

De aankoop kan gebeuren bij D'Ieteren, Leuvensesteenweg 639 te 3071 Kortenberg. De ombouw van 
de wagens kan gebeuren bij Terberg, Oosterring 23 te 3600 Genk. De Astrid-toebehoren kunnen 
worden aangekocht bij Tranzcom, Biestebroekkaai 300 te 1070 Brussel.

Er wordt voorgesteld te wachten tot het onderzoek van de Vlaamse Regering inzake alternatieve 
energie van voertugen (electriciteit, waterstof, CNG, Hybride, ...) is afgerond om eventueel te 
beslisssen een milieuvriendelijker voertuig aan te kopen.

Juridische grond
° Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen.

° Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

° Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
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° Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen.

° Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet).

° Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Financiële informatie
Financiële informatie
Voor de aankoop van één VW Tiguan ComfortlineDSG 4Motion, inclusief opties, politionele toebehoren 
en ombouw zijn voldoende financiële middelen voorzien, ten bedrage van 36.000 euro, inclusief BTW, 
op begrotingspost 330/743-52 van het dienstjaar 2020.

Besluit
Artikel 1
16 ja stemmen

6 onthoudingen ( Staf Aerts, Chris De Veuster, Roger Janssens, Ronny Slootmans, Thomas Mariën, 
Anne Van den Broeck)

De politieraad acht het opportuun een van de voertuigen van de dienst lokale recherche te vervangen 
door een nieuw anoniem voertuig voor meerdere doeleinden.

Artikel 2
De politieraad stelt de lastvoorwaarden vast voor de levering van een anoniem voertuig voor de dienst 
lokale recherche voor een totaal geraamd bedrag van 36.000 euro, inclusief BTW, overeenkomstig het 
raamcontract Procurment 2016 R3 010 perceel 32 van de federale politie en CD-MP-00-60 voor de 
ASTRID toebehoren.

Artikel 3
Als wijze van gunnen wordt gekozen voor de onderhandelingsprocedure.

Personeel

8 2020_PR_00002 Personeel - Personeelsformatie - Wijziging 
personeelsformatie - Vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis
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- 13 januari 2015: besluit politiecollege waarbij de opdracht tot doorlichting van de 
politiezone Bodukap werd toegewezen aan de firma BDO.

- 15 december 2015: besluit politieraad waarbij het organogram en de personeelsformatie 
werd vastgesteld.

- 01 maart 2016: besluit politieraad waarbij kennis genomen werd van de goedkeuring van het 
organogram en de personeelsformatie.

-  07 juni 2016: besluit politieraad waarbij de vacantverklaring van een contractuele functie 
voor assistent interventie-onthaal werd goedgekeurd.

- 04 oktober 2016: besluit politieraad waarbij de aanpassing van de personeelsformatie werd 
vastgesteld.

- 07 maart 2017: besluit politieraad waarbij de aanpassing van de personeelsformatie werd 
vastgesteld.

- 06 juni 2017: besluit politieraad waarbij de aanpassing van de personeelsformatie werd 
vastgesteld

- 27 februari 2018: besluit politieraad waarbij de aanpassing van de personeelsformatie werd 
vastgesteld.

- 02 oktober 2018: besluit politieraad waarbij de aanpassing van de personeelsformatie werd 
vastgesteld. 

- 04 december 2018: besluit politieraad waarbij de aanpassing van de personeelsformatie werd 
vastgesteld.

- 04 juni 2019: besluit politieraad waarbij de aanpassing van de personeelsformatie werd 
vastgelegd.

- 13 september 2019: besluit politiecollege waarbij principieel akkoord werd gegaan met de 
aanpassing van de personeelsformatie.

- 01 oktober 2019: besluit politieraad waarbij de aanpassing van de personeelsformatie werd 
vastgelegd.

- 13 december 2019: besluit politiecollege waarbij principieel akkoord werd gegaan de 
personeelsformatie aan te passen.

In elk van de wijkteams van de politiezone werkt een assistent onthaal (niveau C).  Deze doen 
voornamelijk telefonisch onthaal en nemen administratief werk uit handen van de 
operationele medewerkers. Op het zonaal onthaal van het hoofdcommissariaat werd in 2016 
gevraagd om iemand te mogen aanwerven op contractuele basis. Dit kon door het 
vrijgekomen budget van personeelsleden die een vorm van loopbaanonderbreking namen. Op 
dat moment vertrok er ook een operationele medewerker uit de dienst onthaal. De vervanging 
van die medewerker werd gedaan in de poule interventie. Dit kon omdat de contractuele 
medewerker die half november 2016 startte op de dienst heel wat administratie en telefonie 
uit handen nam. 
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Gedurende de vakantieperiodes van 2018 en 2019 en nadien volledig werd er binnen de wijkburelen 
gewerkt op afspraak. Dit maakt dat er binnen deze dienst efficiënter kan gewerkt worden. Er werd 
intern dan wel de afspraak gemaakt dat de verhoren Salduz III moesten overgenomen worden op het 
hoofdcommissariaat. Daarbij komt dat er altijd burgers zijn die dadelijk geholpen willen worden en 
niet willen wachten op een afspraak. Deze komen erbij op het hoofdcommissariaat. Dit maakt dat de 
functie van assistent onthaal op dit moment niet meer weg te denken is uit de dienst interventie-
onthaal. 

Het is om die reden dat nu wordt gevraagd om de contractuele functie van assistent onthaal op de 
dienst interventie-onthaal in ons organogram te voorzien. De functie in het organogram voorzien, 
maakt dat dit een statutaire plaats wordt. 

Argumentatie
De personeelsformatie en het organogram zijn veranderlijke beheersinstrumenten die bij te sturen zijn 
naarmate het werkvolume of de werkprocessen veranderen. Het moet een weergave zijn van hoe het 
korps is ingericht en van de verdeling van de medewerkers over de verschillende functies. 

Daarom wordt gevraagd in te stemmen met deze wijziging. Het politiecollege ging op 13 december 
2019 principieel akkoord met deze aanpassing.  Het is de politieraad die bevoegd is om het 
organogram en de personeelsformatie vast te stellen. 

Het basisoverlegcomité heeft op 13 december 2019 gunstig advies gegeven bij de aanpassing van de 
personeelsformatie.

Juridische grond
° Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het 
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie.

° Koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 
personeelsleden van de lokale politie.

° Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 
de politiediensten.

° Gemeenschappelijke ministeriële omzendbrief van de ministers van Binnenlandse Zaken en van 
Justitie van 1 december 2006 houdende richtlijnen tot het verlichten en vereenvoudigen van sommige 
administratieve taken van de lokale politie.

° Koninklijk besluit van 2 april 2004 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling 
van de gemeentelijke dotaties in de schoot van de meergemeentenpolitiezone.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 47 WGP.

Financiële informatie
Financiële informatie
Een burgerpersoneelslid assistent niveau C heeft een gemiddelde kostprijs van 45.000 euro op 
jaarbasis. In dit totaal werden zowel loon, vakantiegeld, eindejaarstoelage, vergoedingen en patronale 
bijdragen berekend.
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Besluit
Artikel 1
De politieraad stelt de personeelsformatie van de politiezone vast als volgt:

Politiezone 5359 BODUKAP – FORMATIE – versie september 2019
Dienst Functie Gewenst 

aantal
FTE

Operationeel kader CALOG

Korpschef Korpschef 1 1 hoofdcommissaris  

Subtotaal 1 1 0
Beleidscel Beleidsadviseur optimale 

bedrijfsvoering, 
organisatieontwikkeling en 
communicatie

1  1 adviseur niveau 
A klasse 2

 Secretariaat korpschef 1  1 consulent 
niveau B 
(uitdovend door 1 
niveau C)

Subtotaal beleidscel 2  2
Directie Administratie Directeur 1  1 adviseur

niveau A klasse 2
 Bediende

personeelssecretariaat
3  1 consulent 

niveau B

2 assistent
niveau C

 Medewerker logistiek, 
beheer gebouwen en 
financiën

2  1 consulent
niveau B

1 assistent
niveau C

 Medewerker onderhoud 
gebouwen

4  4 hulpkrachten / 
arbeider niveau D 
(contractueel)

 Technische 
systeembeheerder/ ICT

2  1 consulent
niveau B

1 assistent niveau 
C

Subtotaal directie administratie 12 0 12
Operationeel beheer 

en openbare orde

Diensthoofd

 

1 1 commissaris

 

 

 Medewerker operationeel 
beheer

Openbare orde

10

 

4 hoofdinspecteur-OGP 
(1 uitdovend door CP)

2 inspecteur

1 inspecteur/vatter

3 assistenten 
niveau C 



13/24

Subtotaal operationeel beheer en openbare orde 11 8 3
Recherche – jeugd en 
gezin en 
slachtofferbejegening 

Diensthoofd (gespec functie) 1 1 commissaris  

 Medewerker recherche 
(gespec. functie)

10 4 Rechercheur 
hoofdinspecteur-OGP, 
waaronder 1 hinp BS

6 Rechercheur 
Inspecteur

 

 Jeugd en gezin/SOB 3 1 politieassistent/ 
hoofdinspecteur-OGP 
(uitdovend door 1 hinp)

2 inspecteur (wanneer 
niveau B is uitgedoofd)

1 consulent 
niveau B (+1 
consulent B 
uitdovend)

Subtotaal lokale recherche en jeugd 15 13 (14) 2 (1)
Interventie en onthaal Diensthoofd interventie en 

onthaal
1 1 commissaris  

 Coördinator interventie en 
onthaal

6 6 hoofdinspecteur-OGP

Waaronder 1 
hoofdinspecteur- OGP 
met als specialisatie 
patrouillehondgeleider

 

 Medewerkers interventie en 
onthaal

38 38 inspecteur

 

 1 assistent

Subtotaal interventie – onthaal 45 45 1
Wijk Diensthoofd 1 1 commissaris  
 Coördinator wijkteam 4 4 hoofdinspecteur OGP 

(1 hoofdinspecteur in 
bovental)

 

 Wijkinspecteur 21 21 inspecteur  
 Agent van politie 4 4 agenten van politie  
 Medewerker onthaal 4  4 assistent niveau 

C 
Subtotaal wijk 34 30 4
verkeer Diensthoofd 1 1 commissaris 

(uitdovend door een 
hoofdcommissaris)

 

 Medewerkers verkeersdienst 8 2 hoofdinspecteur OGP

3 inspecteur/motorijder

2 inspecteur

1 assistent niveau 
C

Subtotaal verkeer 9 8 1
Detachering CIC/AIK Inspecteur 2 2 0

Totaal 132 107 25
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9 2020_PR_00006 Secretariaat - Personeel - Nieuwe afspraken - 
terugbetalingsprocedures - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Regelmatig wordt er teveel of te weinig uitbetaald aan personeelsleden. Dit leidt tot een 
rechtzetting, waarbij er een stuk wordt bijbetaald aan het personeelslid of waarbij er een 
terugbetalingsprocedure voor de onverschuldigde betaling wordt aangemaakt. De reden van 
deze teveel of te weinig betalingen zijn velerlei. Er zijn een aantal personeelsleden die vooraf 
betaald worden. Wanneer zij dan gedurende de lopende maand in dispo door ziekte vallen, 
een vorm van loopbaanonderbreking voor de zorg van een ziek familielid, een dag verlof om 
dwingende redenen van familiaal belang,… nemen heeft dit implicaties op het loon dat al 
werd uitbetaald. Daarnaast kan het ook zijn dat iemand een aantal gewerkte uren heeft 
vergeten door te geven of dat zij last-minute deze uren niet hebben gepresteerd en deze toch 
werden doorgegeven. Dit wordt dan rechtgezet na de afsluiting van de referentieperiode en 
dus het overmaken van het betaalbestand van het SSGPI (secretariaat van de geïntegreerde 
politie dat voor ons fungeert als sociaal secretariaat) en zal dus implicaties hebben op het 
reeds uitbetaalde loon. Ook menselijke fouten, gaande van het personeelslid zelf, tot degene 
die de uren valideert, over het personeelssecretariaat of het SSGPI kunnen aan de basis liggen 
van teveel of te weinig uitbetalingen.

Een bijkomende betaling verloopt zonder bijkomende administratie. Hiervan wordt een 
loopbaanincident aangemaakt door het personeelssecretariaat, waardoor er op het SSGPI een 
bijkomende betaling zal gebeuren bij het volgende loon.

Een terugbetalingsprocedure verloopt als volgt:

Het personeelssecretariaat maakt een bericht inzake loopbaanincident op en maakt dit over 
aan het SSGPI. Zij stellen een schrijven op aan het betrokken personeelslid waarbij uitgelegd 
wordt dat er een onverschuldigde betaling is geweest, met de reden daarvan. Zij stellen hierbij 
dat de verjaringstermijn voor de terugbetaling van onverschuldigde betalingen 10 jaar is.  Zij 
geven aan om contact te nemen met de bijzonder rekenplichtige (BRP) om een 
terugbetalingsplan op te stellen. Gelijktijdig wordt ook een schrijven beschikbaar gesteld op 
het digitale platform van het SSGPI. Hierin wordt ook de brief naar het personeelslid 
hernomen met een terugbetalingsplan dat moet ingevuld worden door het personeelslid en aan 
de Bijzondere rekenplichtige (BRP) moet worden bezorgd. Het secretariaat bezorgt deze 
plannen aan de betrokken personeelsleden met de vraag deze in te vullen en staan deze bij 
indien nodig. Bij sommige mensen gaat dit zeer vlot. Anderen vullen deze niet of kiezen een 
zeer laag bedrag om maandelijks in te houden, waardoor een terugbetaling soms meer dan een 
jaar kan duren.

Daarom wordt voorgesteld een nieuwe procedure op te maken zodat de terugbetalingen administratie 
vlotter kunnen afgehandeld worden. Tenslotte gaat het hier om bedragen die zij onterecht hebben 
ontvangen.
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Het politiecollege ging op 13 december 2019 principieel akkoord met de nieuwe afspraken m.b.t. de 
terugbetalingsprocedurs.

Argumentatie
De bijzondere rekenplichtige zou graag zijn rol delegeren aan het personeelssecretariaat. Hij 
blijft wel nog steeds beschikbaar voor vragen en moesten er uitzonderlijke situaties zijn, kan 
dit telkens met hem besproken worden. Maar eenvoudige afbetalingsplannen kunnen door het 
diensthoofd personeel worden ondertekend en rechtstreeks overgemaakt worden aan het 
SSGPI. Dit blijft wel nog steeds onder zijn verantwoordelijkheid.

Daarnaast worden een aantal praktische afspraken voorgesteld in verband met termijnen en 
grensbedragen.

-      Liefst wordt er terugbetaald in één keer en onmiddellijk.

-      Indien bovenstaande niet lukt, graag een afbetaling binnen het jaar en volgende 
minimumbedragen:

 25 euro/maand voor agenten, inspecteurs en calog niveau D en C;
 50 euro/maand voor hoofdinspecteurs of niveau B;
 75 euro/maand voor commissaris of niveau A.

-      Het vakantiegeld kan volledig worden ingehouden, zonder voorafgaande toestemming 
van het personeelslid. Het is niet de bedoeling dit consequent te doen, maar het kan mogelijks 
een oplossing bieden bij terugbetalingen die anders meer als een jaar zouden duren.

Wanneer aan bovenstaande voorwaarden werd voldaan mag de personeelsdienst dit zelf 
overmaken aan het SSGPI, zoniet moet dit met de BRP besproken worden en via hem 
passeren.

Het basisoverlegcomité gaf hierover op 13 december 2019 gunstig advies.

Juridische grond
° Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.
° Het Burgerlijk Wetboek.
° Omzendbrief nr. Ci.RH.244/588.835 (AOIF 4/2008) van 07 februari 2008.
° Omzendbrief nr. Ci.RH.244/594/121 (AOIF 28/2009) van 15 mei 2009.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Financiële informatie
Financiële informatie
/

Besluit
Artikel 1
De politieraad gaat akkoord dat de bijzondere rekenplichtige zijn bevoegdheid delegeerd aan de 
personeelsdienst en diens verantwoordelijke voor de gevallen bepaald in artikel 2 van dit besluit.
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Artikel 2
Deze delegatie gebeurt enkel wanneer een terugbetalingsplan in één keer wordt afgelost of 
wanneer het afbetalingsplan binnen het jaar wordt afgelost rekening houdende met de 
minimumbedragen (25 euro per maand voor agenten, inspecteurs en calog niveau D en C, 50 
euro per maand voor hoofdinspecteurs en calog niveau B,  75 euro per maand voor 
commissarissen en niveau A). Het vakantiegeld kan volledig worden afgehouden en dit 
zonder voorafgaande toestemming van het personeelslid. Dit zal enkel in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden gebeuren.

10 2020_PR_00005 Personeel - Politiepersoneel - Vacantverklaring van het 
mandaat van korpschef en oproep tot kandidaatstelling 
met het oog op de aanwijzing "en regime" van de 
korpschef van de politiezone Bodukap - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis

- Koninklijk besluit van 17 juli 2015 waarbij de heer William De Ley werd aangesteld als korpschef van 
de politiezone  Bodukap voor een termijn van vijf jaar. 

- 11 augustus 2015: eedaflegging van William De Ley als korpschef van de politiezone Bodukap.

- Brief van William De Ley van 12 december 2019 waarin hij meedeelt dat hij zijn aanvraag voor de 
verlenging van zijn mandaat als korpschef niet zal doen. 

- Besluit van de politieraad van 13 december 2019 waarbij kennis werd genomen van de niet 
verlenging van het mandaat van korpschef. 

- Besluit van het politiecollege van 23 januari 2020 houdende principieel akkoord met de 
vacantverklaring van de betrekking van korpschef en oproep tot kandidaatstelling. 

 

Voor de goede werking van de politiezone dient men te beschikken over een korpschef. Aangezien 
onze huidige korpschef William De Ley, zijn mandaatsverlenging niet heeft aangevraagd, zal dit 
mandaat een einde nemen op 11 augustus 2020.

Vanaf dat moment is het mandaat van korpschef voor onze politiezone vacant. 

De politiezone dient dus een oproep tot kandidaatstelling te lanceren met het oog op de aanwijzing 
"en regime" tot korpschef van de politiezone Bodukap.

Argumentatie
Het mandaat van huidig korpschef William De Ley, hoofdcommissaris van politie, loopt op 11 augustus 
2020 af. De huidige korpschef heeft geen mandaatverlenging ingediend, waardoor het mandaat van 
rechtswege afloopt op 11 augustus 2020.
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Het is daarom aangewezen zo spoedig mogelijk de procedure tot aanwijzing van een nieuwe 
korpschef op te starten, zodat er tijdig een nieuwe korpschef kan aangesteld worden. 

In het kader van deze vacature en de kandidaatstelling voor het aanwijzen voor het ambt van 
korpschef bij de lokale politie en conform het artikel VII.III.20 neemt de politieraad volgende 
beslissingen;

1° dat een bij wege van mandaat te begeven ambt vacant wordt verklaard;

2° over de termijn waarbinnen de kandidaatstelling ontvankelijk kan worden ingediend;

3° over de samenstelling van de bevoegde lokale selectiecommissie dan wel, of een beroep wordt 
gedaan op de nationale selectiecommissie;

Er zal beroep gedaan worden op een lokale selectiecommissie.

De oproep tot kandidaatstelling voor de aanwerving van een korpschef voor de lokale politie die zal 
gelanceerd worden dient de volgende gegevens te vermelden:

1° de categorie tot dewelke het vacante mandaat behoort;

Het KB van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden 
van de politiediensten en houdende andere diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten, 
meer bepaald artikel 67 bepaalt dat er zes categorieën van mandaten zijn als volgt: 

categorie 1: het mandaat van korpschef van een lokale politie waarvan de personeelsbezetting, 
omvattend het personeel van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, minder 
dan 75 voltijds tewerkgestelde personeelsleden omvat. 

categorie 2: het mandaat van korpschef van een lokale politie waarvan de personeelsbezetting, 
omvattend het personeel van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, ten minste 
75  doch minder dan 150 voltijds tewerkgestelde personeelsleden omvat. 

categorie 3: het mandaat van korpschef van een lokale politie waarvan de personeelsbezetting, 
omvattend het personeel van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, ten minste 
150  doch minder dan 300 voltijds tewerkgestelde personeelsleden omvat.

categorie 4: het mandaat van korpschef van een lokale politie waarvan de personeelsbezetting, 
omvattend het personeel van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, ten minste 
300 doch minder dan 600 voltijds tewerkgestelde personeelsleden omvat.

categorie 5: het mandaat van korpschef van een lokale politie waarvan de personeelsbezetting, 
omvattend het personeel van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, ten minste 
600 voltijds tewerkgestelde personeelsleden omvat.

categorie 6: het mandaat van commissaris-generaal.

Artikel VI.II.2 RPPol. stelt dat de politieraad de categorie van de politiezone bepaalt steunende op de 
personeelsbezetting zoals die bestaat zes maanden voorafgaand aan de datum waarop het bij 
mandaat te begeven ambt vacant wordt verklaard. Hierbij wordt gekeken naar de goedgekeurde 
personeelsformatie. Voor onze zone dienen we dan te gaan kijken naar de personeelsformatie die op 
de politieraad van 4 juni 2019 werd goedgekeurd. De categorie van de politiezone Bodukap dient te 
worden vastgesteld op categorie 2.

2° de functiebeschrijving en het profiel (ligt vast door het ministerieel besluit van 11 januari 2006);
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3° de wijze van kandidaatstelling en de uiterste datum waarop die ontvankelijk kan worden ingediend;

De kandidaatstellingen moeten binnen de 30 dagen, te rekenen van de publicatie door de algemene 
directie van het middelenbeheer en de informatie (DGR) , directie van het personeel (DRP) ingediend 
worden om ontvankelijk te zijn. Om geldig te zijn moet de kandidaatstelling hetzij per aangetekende 
brief worden verzonden, hetzij tegen ontvangstbewijs bij de directeur van de door de minister van 
Binnenlandse Zaken aangewezen dienst worden afgegeven ten laatste op de uiterste datum. Is deze 
uiterste datum een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt deze vervaldag 
verplaatst naar de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is. Op straffe 
van onontvankelijkheidvan de kandidatuurstelling zet de kandidaat voor het vacante mandaat in zijn 
kandidaatstelling de aanspraken en verdiensten uiteen die hij meent te kunnen doen gelden voor het 
bij wege van mandaat toe te wijzen ambt. 

4° de samenstelling van de selectiecommissie;

De lokale selectiecommissie zal als volgt worden samengesteld:

Samenstelling Titularis Plaatsvervangend lid
Voorzitter van de selectiecommissie
Voorzitter politieraad De heer Kristof Sels

Burgemeester Sint-Katelijne-
Waver

De heer Peter Gysbrechts

Burgemeester Putte

Bijzitters
Een korpschef die een mandaat 
uitoefent van ten minste dezelfde 
categorie

HCP Dirk Van Aerschot

Politiezone GLM

HCP Luc Smeyers

Politiezone Neteland
Een bestuurlijke directeur-
coördinator of een gerechtelijke 
directeur uit een ander 
ambtsgebied

HCP Liesbeth Van Isterbeek

DirCo Halle-Vilvoorde

HCP Karolien De Smet

DirCo Leuven

Een deskundige die niet behoort 
tot het betrokken lokaal 
politiekorps

De heer Koen Van Heddeghem

Stafmedewerker VVSG

Professor Els Enhus

Professor criminologie VUB
De gouverneur of de 
arrondissementscommissaris

Mevrouw Cathy Berx De heer Bram Abrams

De door de gouverneur 
aangewezen 
arrondissementscommissaris

De Procureur des Konings De heer Franky De Keyzer

Procureur des Konings 
arrondissement Antwerpen

 

De inspecteur-generaal of de 
adjunct inspecteur generaal van 
de Algemene Inspectie

HCP Thierry Gillis

Inspecteur-generaal

HCP Johan De Volder

Adjunct inspecteur-generaal
Secretaris – staat de commissie bij
secretaris ADV Nathalie Lefèvre

Diensthoofd PLIF

PZ BODUKAP

ADV Lies Verreet

Beleidsadviseur

PZ BODUKAP
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Juridische grond
° Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking 
tot de politiediensten, de artikelen 65 tot 73 (Exodus).

° Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten, VII.III.1 tot 5; VII.III.10 tot 13; VII.III.20 tot 38; VII.III.41tot 43 en VII.III. 52 tot 58 
(RPPol).

° Ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het 
koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtpositie van het personeel van de 
politiediensten.

° Ministerieel besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de functiebeschrijving  en de daaruit 
voortvloeiende profielvereisten van een korpschef.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 48 WGP.

Besluit
Artikel 1
De politieraad verklaart het ambt van korpschef binnen de politiezone Bodukap vacant en lanceert de 
oproep tot kandidaatstelling met het oog op de aanwerving van de korpschef van de politiezone, met 
indiensttreding vanaf 1 september 2020.

Artikel 2
De politieraad stelt de categorie van de politiezone Bodukap vast op categorie 2.

Artikel 3
De kandidaatstellingen moeten binnen de 30 dagen, te rekenen van de publicatie door de algemene 
directie van het middelenbeheer en de informatie (DGR) , directie van het personeel (DRP) ingediend 
worden om ontvankelijk te zijn. 

Artikel 4
De selectiecommissie is een lokale selectiecommissie en wordt vastgesteld als volgt:

Samenstelling Titularis Plaatsvervangend lid
Voorzitter van de selectiecommissie
Voorzitter politieraad De heer Kristof Sels

Burgemeester Sint-Katelijne-
Waver

De heer Peter Gysbrechts

Burgemeester Putte

Bijzitters
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Een korpschef die een mandaat 
uitoefent van ten minste dezelfde 
categorie

HCP Dirk Van Aerschot

Politiezone GLM

HCP Luc Smeyers

Politiezone Neteland
Een bestuurlijke directeur-
coördinator of een gerechtelijke 
directeur uit een ander 
ambtsgebied

HCP Liesbeth Van Isterbeek

DirCo Halle-Vilvoorde

HCP Karolien De Smet

DirCo Leuven

Een deskundige die niet behoort 
tot het betrokken lokaal 
politiekorps

De heer Koen Van Heddeghem

Stafmedewerker VVSG

Professor Els Enhus

Professor criminologie VUB
De gouverneur of de 
arrondissementscommissaris

Mevrouw Cathy Berx De heer Bram Abrams

De door de gouverneur 
aangewezen 
arrondissementscommissaris

De Procureur des Konings De heer Franky De Keyzer

Procureur des Konings 
arrondissement Antwerpen

 

De inspecteur-generaal of de 
adjunct inspecteur generaal van 
de Algemene Inspectie

HCP Thierry Gillis

Inspecteur-generaal

HCP Johan De Volder

Adjunct inspecteur-generaal
Secretaris – staat de commissie bij
secretaris ADV Nathalie Lefèvre

Diensthoofd PLIF

PZ BODUKAP

ADV Lies Verreet

Beleidsadviseur

PZ BODUKAP

Artikel 5
De politieraad beslist dat, volgens de bepalingen in artikel VII.III.71 RPPol, aan de voorzitter en de 
bijzitters die geen personeelslid van de politie zijn, een presentiegeld wordt uitbetaald van 36,56 euro 
per uur aan 100% (niet-geïndexeerd bedrag) en dat aan hen ook een vergoeding voor reiskosten 
wordt uitbetaald overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op de rijksambtenaren van 
rang 17.

11 2020_PR_00009 Personeel - Politiepersoneel - Hoofdinspecteur van 
politie dienst interventie/onthaal - vacantverklaring van 
een betrekking in het kader van de mobiliteit  - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis

- 07 maart 2017: besluit politieraad waarbij de wijzing van de personeelsformatie werd vast 
vastgesteld. 
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- 03 oktober 2019: besluit politieraad waarbij de wijzing van de personeelsformatie werd vastgesteld.  
Deze werd op 25 oktober 2019 goedgekeurd door de gouverneur in het kader van het toezicht op de 
lokale politie.

- 23 januari 2020: besluit politiecollege waarbij principeel akkoord werd gegaan een betrekking van 
hoofdinspecteur van politie voor de dienst interventie-onthaal vacant te verklaren.

 

In het organogram van de politiezone zijn zes functies voor hoofdinspecteur van politie voorzien 
binnen de dienst interventie-onthaal. Dit is zo vastgesteld door de politieraad van 7 maart 2017.

Eén van de hoofdinspecteurs van deze dienst heeft deelgenomen aan de sociale promotie tot 
commissaris van politie. Hij is hiervoor geslaagd. Dit wil zeggen dat hij de opleiding tot commissaris 
van politie zal aanvatten in maart 2020. Op dat moment valt het aantal hoofdinspecteurs binnen de 
dienst interventie-onthaal terug naar vijf.

Argumentatie
Om een goede werking van deze dienst te blijven waarborgen, wordt gevraagd om de functie van 
hoofdinspecteur van politie dienst interventie-onthaal te mogen vacant verklaren in de volgende 
mobiliteitsronde. Dit zal de eerste mobiliteitsronde van 2020 zijn.

De uiterste datum van indienen van de kandidaturen wordt bepaald door de directie van de mobiliteit 
en het personeelsbeheer die belast is met de mobiliteitsprocedure. De selectie zal gebeuren door 
middel van een selectiegesprek en eventueel een case-studie die mondeling wordt voorgebracht voor 
een selectiecommissie. 

Juridische grond
° Koninklijk besluit van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 
de politiediensten, meer bepaald artikel VI.II.8 tot en met VI.II.91.

° Koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 
van het personeel van de politiediensten.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 128 WGP.

Financiële informatie
Financiële informatie
Aangezien het hier gaat om een vervanging, zal dit geen meerkost betekenen. 

Besluit
Artikel 1
De politieraad verklaart een betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de dienst interventie-
onthaal vacant  in het kader van de mobiliteit. 

Artikel 2
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De uiterste datum van indienen van de kandidaturen wordt bepaald door de directie van de mobiliteit 
en het personeelsbeheer die belast is met de mobiliteitsprocedure.

Artikel 3
De kandidaten worden geselecteerd aan de hand van een selectiegesprek voor een selectiecommissie.

12 2020_PR_00016 Personeel - Politiepersoneel - Inspecteur van politie 
dienst jeugd en gezin / slachtofferbejegening - 
vacantverklaring van een betrekking in het kader van de 
mobiliteit - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis

- 04 december 2018: besluit politieraad waarbij het organogram en de personeelsformatie werd 
vastgesteld. Deze wijziging bestond er in om binnen de dienst jeugd en gezin/ SOB op termijn van 2 
maatschappelijke assistenten naar 1 maatschappelijk assistent te gaan. Aan operationele kant werd 
het aantal inspecteurs binnen deze dienst verhoogd met 1.

- 1 oktober 2019: besluit politieraad waarbij het organogram en de personeelsformatie werd 
vastgesteld. Deze wijziging bestond er in om het aantal inspecteurs binnen de dienst jeugd en gezin 
te verhogen met 1, zodat er 2 inspecteurs op deze dienst zouden werken. De vervanging wordt 
voorzien bij het op pensioen gaan van de maatschappelijk assistente.

- 14 februari 2020: besluit politiecollege waarbij principieel akkoord werd gegaan met de 
vacantverklaring van een betrekking van inspecteur van politie dienst jeugd en gezin / 
slachtofferbejegening.

- 01 maart 2020: brief van Annie Belmans, maatschappelijk assistent, waabij zij meedeelt haar 
pensioen aan te vragen, met ingang van 01 januari 2021.

Argumentatie
Een van de maatschappelijke assistenten van de dienst jeugd en gezin  / slachtofferbejegening (SOB) 
zal waarschijnlijk op 01 januari 2021 met pensioen gaan. Tot op heden heeft zij de aanvraag nog niet 
ingediend. De politiezone wil graag tijdig in vervanging voorzien. 

Het is ook zo dat de maatschappelijk assistent te kennen heeft gegeven dat zij nog een medische 
ingreep zal moeten ondergaan. Deze zou in de zomer gepland worden. Wanneer al haar medische 
afwezigheid en haar overig vakantieverlof worden samengeteld, wil dit zeggen dat zij nog maar enkele 
maanden zal moeten werken. Daarom wordt voorgesteld de plaats in de volgende mobiliteitsronde al 
vacant te verklaren. 

De uiterste datum van indienen van de kandidaturen wordt bepaald door de directie van de mobiliteit 
en het personeelsbeheer die belast is met de mobiliteitsprocedure. De selectie zal gebeuren door 
middel van een selectiegesprek en een case-studie die mondeling wordt voorgebracht voor een 
selectiecommissie. 
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Juridische grond
° Koninklijk besluit van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 
de politiediensten, meer bepaald artikel VI.II.8 tot en met VI.II.91.

° Koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 
van het personeel van de politiediensten.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 128 WGP.

Financiële informatie
Financiële informatie
De betrokken maatschappelijk assistent bevindt zich in een uitdovende zeer gunstige loonschaal. 
Wanneer zij vervangen wordt, zal dit door een jongere inspecteur zijn. Dit zal dus geen meerkost 
betekenen (+/- 100.000 euro t.o.v. 65.000 euro). 

De kosten voor beide lonen kunnen maximum 4 maanden dubbellopen (in de periode dat de 
maatschappelijk assistent afwezig is wegens verlof of ziekte en de nieuwe kracht al aan het werk zou 
gaan).

Besluit
Artikel 1
De politieraad verklaard een betrekking van inspecteur van politie voor de dienst jeugd en gezin/ 
slachtofferbejegening vacant in het kader van de mobiliteit.

Artikel 2
De uiterste datum van indienen van de kandidaturen wordt bepaald door de directie van de mobiliteit 
en het personeelsbeheer die belast is met de mobiliteitsprocedure.

Artikel 3
De kandidaten worden geselecteerd aan de hand van een selectiegesprek voor een selectiecommissie.

3 maart 2020 21:33 - De voorzitter opent de besloten zitting
3 maart 2020 21:50 - Jozef Janssens, politieraadslid verlaat de zitting
3 maart 2020 21:56 - De voorzitter sluit de zitting

Voorzitter
Kristof Sels

Secretaris
Myriam Van De Velde



24/24


