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Politieraad
Notulen open zitting Zitting van 1 december 2020

Samenstelling

Aanwezig:
de heer Kristof Sels, burgemeester-voorzitter; de heer Peter Gysbrechts, burgemeester; 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 Thomas Mariën, politieraadslid; de heer Eddy 
Michiels, politieraadslid; de heer Ronny Slootmans, politieraadslid; de heer Geert Teughels, 
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, politieraadslid; mevrouw Myriam Van De Velde, secretaris

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Peter Ledegen, bijzonder rekenplichtige; de heer Marc Dondeyne, wnd. korpschef; de heer 
Kris  Vandenberk, hoofdcommissaris

Afwezig:
de heer Jozef Janssens, politieraadslid

1 december 2020 20:38 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring verslag

1 2020_PR_00047 Secretariaat - Coronamaatregelen - Digitale politieraad  
- Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
In deze periode van gezondheidscrisis, heeft de Algemene Directie van de FOD Binnenlandse Zaken in 
samenwerking met de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) bekeken hoe de politieraad kan 
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plaatsvinden.  Daarbij werd zoveel mogelijk overeenstemming gezocht met de huidige richtlijnen over 
het plaatsvinden van de gemeenteraden.

In eerste instantie kan alleen maar digitaal worden vergaderd voor dringende punten.  Nu de crisis 
voorlopig blijft duren wordt het ook mogelijk gemaakt om voor niet-dringende punten digitaal te 
vergaderen. Ook punten met een geheime stemming kunnen behandeld worden bij een digitale 
vergadering.  De voorzitter dient hiertoe eerst tot niet-openbaarheid te besluiten en de meerderheid 
van de politieraadsleden dient akkoord te gaan om digitaal te vergaderen.

Argumentatie
De coronacrisis blijft voorlopig duren en ondertussen is het duidelijk dat we niet onmiddellijk 
terugkeren naar de situatie van voor de uitbraak van COVID-19.  

Om de dagelijkse werking te blijven garanderen is het aangewezen de politieraad te laten doorgaan. 
 Deze zal digitaal doorgaan en in besloten zitting.  Concreet betekent dit dat de vergadering zal 
doorgaan door middel van videoconferentie met Microsoft Teams.  De werkwijze wordt vastgelegd in 
een handleiding die bij de uitnodiging van de politieraad zal worden gevoegd.

Juridische grond
° Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdene de afkondiging van de federale fase betreffende de 
coördinatie en het beheer van de crisis Coronavirus COVID-19.

° Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken.

° Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken.

° Ministerieel besluit van 08 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken.

° Ministerieel besluit van 15 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 
2020 houdende dringende maartregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken.

° Ministerieel besluit van 20 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 
2020 houdende dringende maatreglen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

° Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 
het coronavirus COVID-19 te beperken.

° De richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende vergaderingen van de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn en het Coronavirus COVID-19.

° De nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 134 en 135.

° De wet op de geïntegreerde politie, meer bepaald de artikelen 25/6 en 25/8.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 25/6 en 25/8 WGP.
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Stemming op het agendapunt
De Politieraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De politieraad bekrachtigt het besluit van de voorzitter-burgemeester van 13 november 2020 om de 
politieraad digitaal te laten verlopen via Microsoft Teams en dit om de gezondheid van de 
politieraadsleden en de inwoners te beschermen en de verspreiding van het Corona-virus COVID-19 te 
beperken.

Artikel 2
De politieraad gaat akkoord om voor de politieraaad van 01 december 2020 digitaal te vergaderen.

2 2020_PR_00046 Secretariaat - Politieraad - Verslag vorige zitting - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis:

- 06 oktober 2020: vergadering politieraad waarvan de notulen ter goedkeuring worden voorgelegd.

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.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 27/1 WGP

Stemming op het agendapunt
De Politieraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De politieraad keurt de notulen van de vergadering van de politieraad van 06 oktober 2020 goed.
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Financiën

3 2020_PR_00058 Financiën - Politiebegroting - Begrotingswijziging 1 
(gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het 
dienstjaar 2020 - Vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis

- 03 december 2019: besluit politieraad waarbij de politiebegroting 2020 werd vastgesteld.  Deze is op 
27 januari 2020 goedgekeurd door de provinciegouverneur.

- 09 oktober 2020: besluit politiecollege waarbij het ontwerp van politiebegroting 1 en 2 van het 
dienstjaar 2020 werd besproken en principieel goedgekeurd.

Argumentatie
De politiebegroting kan op elk tijdstip worden gewijzigd voor uitgaven die door dwingende en 
onvoorzienbare omstandigheden worden vereist en voor kredieten die betrekking hebben op niet 
geraamde ontvangsten.

De begrotingscommisise heeft op 13 november 2020 advies gegeven bij de begrotingswijziging 1 en 2 
van het dienstjaar 2020.

Juridische grond
° Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van 
de politie.

° Koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politie.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 27, 34, 71, 72-76 WGP.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de politieraad met
- 19 stem(men) voor: Chris De Veuster; Chris De Vos; Peter Gysbrechts; Elke Hellemans; Sofie 
Joosen; Thomas Mariën; Eddy Michiels; Kristof Sels; Ronny Slootmans; Jan Van Asch; Suzanne Van 
Heugten; Lode Van Looy; Rina Van Looy; Marc Van der Linden; Bart Vanmarcke; Alfons Vekemans; 
Geert Vertommen; Paul Wuyts; Luc Wuyts
- 3 onthouding(en): Staf Aerts; Geert Teughels; Anne Van den Broeck

Besluit
Artikel 1
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De begrotingswijziging 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het dienstjaar 2020 wordt 
vastgesteld met volgende uitkomst: 

 

BEGROTINGSWIJZIGING 1 - GEWONE DIENST

 

volgens de 
oorspronkelijke

begroting

 verhoging

+

verlaging

-

na de voorgestelde

wijziging

algemeen resultaat 
begrotingsrekening 2018

resultaat 
begrotingsrekening 2019

262.355,64

303.182,00

 0,00

193.188,43

 0,00

0,00

262.355,64

496.370,43

algemeen resultaat

begrotingsrekening 2019
565.537,64 193.188,43  0,00 758.726,07

begrotingswijziging 2020

ontvangsten eigen 
dienstjaar 

uitgaven eigen dienstjaar

ontvangsten vorige jaren

uitgaven vorige jaren

ontvangsten 
overboekingen

uitgaven overboekingen

 

12.369,202,00

12.934.739,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

53.680,00

238.463,00

322.993,00

1.728,00

0,00

322.000,00

 

 351.557,00

343.886,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

12.071.325,00

12.829.316,00

322.993,00

1.728,00

0,00

322.000,00

 geraamd resultaat van de 
begroting 2020 -565.537,00 -185.518,00 7.671,00 -758.726,00

geraamd algemeen 
begrotingsresultaat 2020  
              

 0,07

 

BEGROTINGSWIJZIGING 2 - BUITENGEWONE DIENST

 

volgens de 
oorspronkelijke

begroting

verhoging

+

  
 verlaging 

 

-

na de 
voorgestelde

wijziging

algemeen resultaat 
begrotingsrekening 2018

resultaat begrotingsrekening 2019

153.411,28

-153.410,33

0,00

 21.066,16

 0,00

0,00

153.411,28

-132.344,17
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algemeen resultaat

begrotingsrekening 2019
0,95  21.066,16  0,00  21.067,11

begrotingswijziging 2020

ontvangsten eigen dienstjaar 

uitgaven eigen dienstjaar

ontvangsten vorige jaren

uitgaven vorige jaren

ontvangsten overboekingen

uitgaven overboekingen

 

320.970,00

320.970,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

 

 0,00

251.967,00

0,00

0,00

322.000,00

0,00

 

0,00

32.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

320.970,00

540.937,00

0,00

0,00

322.000,00

0,00
geraamd resultaat van de 
begroting 2020  0,00 70.033,00     -

32.000,00 102.033,00

geraamd algemeen 
begrotingsresultaat 2020              
   

123.100,11

4 2020_PR_00057 Financiën - Politiebegroting - Politiebegroting 2021 - 
Vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis

- 03 november 2020: nota opgesteld door het diensthoofd HRM betreffende: aankopen dienstjaar 
2020: vraag tot reservering van bedragen in het raam van de buitengewone dienst en begroting 
2021: rechtvaardiging van het voorstel tot besteding van de enveloppe voor de buitengewone dienst.

- 09 okteober 2020: besluit politiecollege waarbij het ontwerp van politiebegroting 2021 werd 
besproken.

- 13 november 2020: besluit politiecollege waarbij de politiebegroting 2021 werd besproken en 
gunstig geadviseerd.

 

De politiezones dienen jaarlijks hun begroting voor bespreking en vaststelling ervan voor te leggen 
aan de politieraad.

Argumentatie
De geraamde uitgaven en ontvangsten die in de begroting werden ingeschreven zijn conform de 
onderrichtingen, zoals gekend op het moment van de opmaak van het ontwerp van de begroting.

De begrotingscommissie gaf op 13 november 2020 advies bij de politiebegroting 2021.
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Juridische grond
° Koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding 
van de politie.

° Koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 05 september 2001 
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politie.

° Ministeriële omzendbrief BB 2012/11 betreffende instructies voor het opstellen van de 
meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de gemeenten en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn van het Vlaams Gewest, meer bepaald punt 3.4.

° Ministeriële omzendbrief PLP 60 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 
politiebegroting  voor 2021 ten behoeve van de politiezones.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikelen 27, 34, 71, 72 en 76 WGP.

Financiële informatie
Financiële informatie
De toelagen van de Bodukap-gemeenten worden voorzien als volgt:

In de gewone dienst

Bonheiden        1.717.203 euro
Duffel       2.305.504 euro
Sint-Katelijne-Waver       2.233.954 euro
Putte      1.693.353 euro

In de buitengewone dienst

Bonheiden         69.120 euro 
Duffel       92.800 euro
Sint-Katelijne-Waver           89.920 euro
Putte       68.160 euro

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de politieraad met

 18 stem(men) voor: Chris De Vos, Peter Gysbrechts, Elke Hellemans, Sofie Joosen, Thomas 
Mariën, Eddy Michiels, Kristof Sels, Ronny Slootmans, Jan Van Asch, Suzanne Van Heugten, 
Lode Van Looy, Rina Van Looy, Marc Van der Linden, Bart Vanmarcke, Alfons Vekemans, 
Geert Vertommen, Paul Wuyts, Luc Wuyts

 4 onthouding(en): Chris De Veuster, Staf Aerts, Geert Teughels, Anne Van den Broeck.
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Besluit
Artikel 1
De politiebegroting 2021 wordt vastgesteld als volgt:

 

gewone dienst - dienstjaar 2021

ontvangsten uitgaven saldo   

gewone dienst

vorige dienstjaren

12.853.319,00 

150.000,00 

13.003.318,00 

0,00 

-149.999,00 

150.000,00 
overboekingen 0,00 0,00 0,00 
resultaat vorig dienstjaar 0,07 0,00 0,07
geraamd algemeen 

begrotingsresultaat 2021
  1,07 

 

buitengewone dienst - dienstjaar 2021

ontvangsten uitgaven saldo   

buitengewone dienst

vorige dienstjaren

320.000,00 

0,00 

443.100,00 

0,00 
-123.100,00 

overboekingen 0,00 0,00 0,00 
resultaat vorig dienstjaar 123.100,11 0,00 123.100,11 
geraamd algemeen 

begrotingsresultaat 2021
  0,11

 De begroting 2021 wordt als bijlage gehecht aan dit besluit.

Secretariaat

5 2020_PR_00056 Secretariaat - TMVS Creat aankoopcentrale - Algemene 
vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS 
van 08 december 2020 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
De politieraad is op 03 december 2019 akkoord gegaan om aan te sluiten bij de aankoopcentrale 
TMVS.

TMVS organiseert op 08 december 2020 een buitengewone algemene vergadering. Hiervoor werd een 
oproepingsbrief met agenda bezorgd aan de politiezone.
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De agenda werd vastgesteld als volgt:

1.    Toetredding van deelnemers.

2.    Actualisering van bijlagen 1 en 2 van de statuten ingevolge toetredingen.

3.    Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021

4.    Begroting 2021.

5.    Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing.

6.    Statutaire benoemingen.

7.    Varia.

Er wordt gevraagd om de agenda goed te keuren en aan de aangeduide vertegenwoordigers en 
plaatsvervangers op te dragen alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering 
van TMVS vastgesteld op 08 december 2020 te onderschrijven.

 Het politiecollege ging op 13 november 2020 principieel akkoord met de voorgestelde agenda. 

Argumentatie
Gelet op het feit dat politiezone bodukap aangesloten is bij TMVS op datum van 03 december 2020.
 
Gelet op de statuten van TMVS.
 
Gelet op de oproepingsbrief  van 14 september 2020 voor de algemene vergadering van TMVS waarin 
de agenda werd meegedeeld.

Juridische grond
° Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 34, 35, 431-436, 
440.

° De statuten van de opdrachthoudende vereniging TMVS.

Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Financiële informatie
Financiële informatie
Voor de toetreding van TMVS Creat aankoopcentrale wordt een raming opgesteld ten bedrage van 
1.250 euro, inclusief BTW, voor de kapitaalsinbreng. 

Stemming op het agendapunt
De Politieraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
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De politieraad hecht goedkeuring aan alle punten van de agenda van de buitengewone 
algemenevergadering TMVS die plaatsvindt op 08 december 2020, en de daarbij behorende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 

1. Toetreding van deelnemers.

2. Actualisering van bijlage 1 en 2 aan de staturen ingevolge de toetredingen.

3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.

4. Begroting 2021.

5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing.

7. Statutaire benoemingen.

Varia en mededelingen

Artikel 2
De politieraad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om 
namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene 
vergadering van TMVS vastgesteld op 08 december 2020, te overschrijven en zijn/haar stemgedrag af 
te stemmen op het in de beslissing van de politieraad van heden bepaalde standpunt met betrekking 
tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

Artikel 3
Verleent aan zijn afgevaardigde in de algemene vergadering van 08 december 2020 van TMVS het 
mandaat om te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig voormeld besluit.

Artikel 4
Bevestigt de aanstelling van Suzanne Van Heugten als afgevaardigde, aangeduid door de politierad in 
zitting van 03 december 2019.

Artikel 5
Bezorgt dit besluit ter kennisneming aan TMVS.

Dit kan per post ter attentie van TMVS dv, p/a TMVV, Stropstraat 1 te 9000 Gent of per mail 
20201208AVTMVS@farys.be.

Logistiek

6 2020_PR_00050 Logistiek - Voertuigen - Verkoop en uitdienststelling van 
een anoniem voertuig  Volvo met kentekenplaat 1 AFH 
613 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving

mailto:20201208AVTMVS@farys.be
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Feiten en context
De distributieriem van het voertuig Volvo S40 is defect gegaan en heeft enorme schade aangericht 
aan de motor. Omdat het voertuig bijna 10 jaar oud is en de kosten voor herstelling hoog zijn, wordt 
voorgesteld het voertuig niet meer te laten herstellen maar uit dienst te stellen.

De garage waar het voertuig momenteel staat wil het voertuig overnemen.

Argumentatie
Voorgeschiedenis:

- 13 november 2020: besluit politiecollege waarbij principieel akkoord werd gegaan met het uit dienst 
stellen van het anoniem voertuig Volvo S40 met nummerplaat 1 AFH 613.

De anonieme Volvo S40 met kentekenplaat 1 AFH 613 heeft steeds alle onderhoudsbeurten en 
controles tijdig ondergaan bij garage Vermant te Mechelen. Ondanks deze inspanningen werd er toch 
een zwaar technisch defect ontwikkeld. De distributieriem is defect gegaan en heeft enorme schade 
aangericht aan de motor. De kostprijs om dit euvel te verhelpen bedraagt 7.118,55 euro, inclusief 
BTW.  Daar het voertuig bijna 10 jaar is, de kosten zo hoog liggen en de restwaarde beperkt is, is het 
niet opportuun om deze kosten nog te dragen. 

Bovendien is er een overnameprijs van 1.500 euro, inclusief BTW,  geboden door de garage waar het 
voertuig reeds sinds het voorval staat.

Naast de zware kost die de politiezone wil vermijden en het restbedrag dat de garage nog wil geven, 
is het dan ook beter om dit voertuig uit dienst te stellen en over te laten aan garage.

De politiezone zorgt zelf nog voor de ombouw van dit voertuig (politiebenodigdheden uit te bouwen) 
door Terberg Specials. Hiervoor zal dan ook nog een factuur en attest opgemaakt worden van de 
verwijdering van deze onderdelen.

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.
 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 verkoop van de anonieme Volvo S40 met kentekenplaat 1 AFH 613, werd een raming 
opgesteld ten bedrage van 1.500 euro, inclusief BTW.  Dit bedrag zal aan de politiezone overgemaakt 
worden.
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Daarnaast dient de politiezone de ombouw nog zelf te laten uitvoeren. Dit raming voor deze kosten 
bedraagt 742,21 euro, inclusief BTW, en dient betaald te worden aan de uitvoerder, namelijk Terberg 
Specials, Oosterring 23, 3500 Genk. Deze betaling zal uitgevoerd worden aan de hand van 
begrotingspost 330/127-06 van het dienstjaar 2020.

Stemming op het agendapunt
De Politieraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De politieraad beslist het anoniem voertuig Volvo S40 met nummerplaat 1 AFH 613 uit dienst te 
nemen en te koop aan te bieden aan de garage waar het voertuig momenteel staat.

7 2020_PR_00051 Logistiek - Voertuigen - Leveren van een voertuig voor 
de dienst interventie ter vervanging van een 
dienstvoertuig met totaal verlies - vaststelling van de 
lastvoorwaarden en bepaling van de wijze van gunnen - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis:

- 13 november 2020: besluit politiecollege waarbij principieel akkoord werd gegaan met de aankoop 
van een nieuw voertuig voor de dienst interventie.

Door de dienst logistiek is een bestek opgemaakt voor de aankoop van een Skoda Octavia Combi RS.  
Deze dienen te worden vastgesteld door 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 en de dienst verkeer een vergelijkbaar voertuig, type Skoda Octavia Combi Scout. 

Gezien het voertuig met kentekenplaat 1 WTH 175 uit dienst zal gesteld worden doordat het een 
totaal verlies is en aangezien de politiezone een full omnium heeft op dit voertuig wil de politiezone de 
som die wordt gerecupereerd herinvesteren in een gelijkaardig type voertuig. Het prijsverschil voor de 
aankoop zal de restwaarde van het voertuig - de aankoopprijs van het nieuwe voertuig zijn.

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 Astrid toebehoren is het 
raamcontract CD-MP-00-60 van kracht.
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De aankoop kan gebeuren bij D'Ieteren, Leuvensesteenweg 639 te 3071 Kortenberg. De ombouw van 
de wagen 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. 

°  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 één Skoda Octavia Combi RS, inclusief opties, politionele toebehoren en 
ombouw zullen er voldoende financiële middelen, ten bedrage van de waarde van het te vervangen 
voertuig op begrotingspost 330/743-52 van het dienstjaar 2020 voorzien worden door de recuperatie 
van de waarde van de wagen met totaal verlies.

Stemming op het agendapunt
De Politieraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De politieraad acht het opportuum een nieuw interventievoertuig aan te kopen ter vangingen van het 
defecte voertuig.

Artikel 2
Het voertuig wordt aangekocht aan de hand van de raamcontracten Procurement 2016 R3 010 
perceel 23E van de federale politie en CD-MP-00-60 voor de Astrid toebehoren.

Artikel 3
De politieraad stelt de lastvoorwaarden vast voor de levering van de voertuigen met bijhorende 
raming van 46.886,17 euro, inclusief BTW.
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De lastvoorwaarden worden als bijlage gehecht bij dit besluit.

Artikel 4
Als wijze van gunnen wordt gekozen voor de onderhandelingsprocedure.

Personeel

8 2020_PR_00052 Secretariaat - Personeelsformatie - Goedkeuring 
gewijzigde personeelsformatie - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis

- 06 oktober 2020: besluit politieraad waarbij de wijziging aan de personeelsformatie is vastgesteld. 

- 13 november 2020: besluit politiecollege waarbij werd kennis genomen van de goedkeuring van de 
gewijzigde personeelsformatie.

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

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 67 en volgende WGP.

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van de brief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 
Federale Diensten van de Gouverneur, Dienst toezicht lokale politie, Italiëlei 4 bus 16 te 2000 
Antwerpen, van 19 oktober 2020  houdende goedkeuring van de gewijzigde personeelsformatie van 
de politiezone in het kader van het toezicht op de lokale politie door de provinciegouverneur op 16 
oktober 2020.

9 2020_PR_00053 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.

- 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 vastgesteld. 

- 13 september 2019:besluit politieraad waarbij de aanpassing van de personeelsformatie werd 
vastgesteld. 

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

- 13 december 2019: besluit politieraad waarbij de aanpassing van de personeelsformatie werd 
vastgesteld. 

- 03 maart 2020: besluit politieraad waarbij de aanpassing van de personeelsformatie werd 
vastgesteld.

- 10 juli 2020: besluit politieraad waarbij de aanpassing van de personeelsformatie werd vastgesteld.

- 06 oktober 2020: besluit politieraad waarbij de aanpassing van de personeelsformatie werd 
vastgesteld.

- 13 november 2020: besluit politiecollege waarbij principieel akkoord werd gegaan met het voorstel 
van wijziging van de personeelsformatie.

Argumentatie
De dienst operationeel beheer in al haar aspecten zal op termijn eerder gaan fungeren als een Lokaal 
Informatie Kruispunt (LIK).  Dit maakt dat de functie van diensthoofd anders zal worden ingevuld. 

Dit kan in de toekomst perfect door iemand van het logsitek en administratief kader worden 
uitgevoerd. 



16/25

Er staan op dit moment en voor in de nabije toekomst een aantal projecten op stapel zoals FOCUS, 
I+Belgium, de briefingtool,... die een interne inhoudelijke aansturing vragen zodat deze tools 
operationeel ingebed geraken in de politiezone. In de toekomst zullen er de nodige stappen genomen 
worden voor een verdere digitalisering van het korps. Dit maakt dat er een goede synergie moet zijn 
tussen ICT voor de technische aspecten en het LIK voor de inhoudelijke aspecten om op die manier 
het korps op een informatiegestuurde manier te kunnen aansturen. Deze aansturing zal zijn 
uitwerking hebben over alle operationele diensten van het korps. 

Hiervoor is een functieprofiel opgesteld.  Wat betreft de weging van de functie wordt geopteerd voor 
een functie van niveau A, klasse 2.

Hierbij wordt gekeken naar de as 'omkadering' en de as 'bijdrage'.

De score per criterium wordt bepaald door aan een functie voor dat criterium toegewezen waarde te 
vermenigvuldigen met de eraan verbonden coëfficiënt. De globale score per as bestaat uit de som van 
de verschillende scores per criterium behorend tot de as. Deze globale score per as bepaalt het niveau 
van de functie op die as. 

AS 'OMKADERING'

A. Hiërarchie in dalende lijn

score 2 (5-9 personen) * coëfficiënt 2

B Hiërarchie in stijgende lijn

score 3 ( de functie legt rekenschap af aan de korpschef) * coëfficiënt 2

C. Budgettaire verantwoordelijkheid

score 0 (bevoegdheid voor verbintenis van < 5000 EUR *coëfficiënt 1

D. Autonomie in het raam van personeelsbeheer

score 1(de functie is evaluator) * coëfficiënt 1

score as omkadering = 9

AS 'BIJDRAGE'

A. Opleidingsniveau vereist voor de uitoefening van de functie

score 1 (universitair diploma vereist (toegang niet beperkt tot een specifiek diploma - diploma geldt 
ook voor de mobiliteit) * coëfficiënt 2

B. Ervaring vereist voor de uitoefening van de functie

score1 (vereiste relevante ervaring tss 4 en 6 jaar) * coëfficiënt 2

C. Complexiteit van de te behandelen problemen

score 3 (Problemen van strategische aard: in verband met de koers van de organisatie, op lange 
termijn; de bijdrage van de functie situeert zich op niveau van de missies en de strategie van de 
organisatie) * coëfficiënt 4
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D. Invloed van de functie

score 0 (minder dan 150 personeelsleden) * coëfficiënt 2

score as bijdrage= 16

Als men beide scores in de classificatietabel (bijlage 3 aan het ministerieel besluit van 5 juni 2007) 
bekijkt, wordt deze functie gewogen als klasse A2.

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. 

 Koninklijk besluit van 2 april 2014 houdende de nadere regels inzake de berekening en de 
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van de meergemeentepolitiezone. 

 Ministerieel besluit van 5 juni 2007 betreffende de weging van de functies van het niveau A 
van het administratief en logistiek kader van de politiediensten.

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
Aangezien de functie van commissaris van politie in deze dienst uitdovend is, zal dit op de lange 
termijn geen meerkost geven. Er wordt wel gevraagd om op korte termijn van start te mogen gaan 
met de aanwerving van het toekomstige diensthoofd niveau A klasse 2. Dat wil zeggen dat beide 
functies naast elkaar zullen bestaan, zolang het huidige diensthoofd niet met pensioen gaat, voordat 
de functie van commissaris diensthoofd zal uitdoven. 

De kostprijs voor een adviseur klasse twee bedraagt jaarlijks tussen de 80.000 euro en de 125.000 
euro, afhankelijk van het aantal jaren ervaring. 

Dit is op termijn minder dan hetgeen betaald wordt voor het operationele diensthoofd ongeveer 
150.000 euro.

Stemming op het agendapunt
De Politieraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De politieraad stelt de wijzing van de personeelsformatie vast, als volgt:

Politiezone 5359 BODUKAP – FORMATIE – versie juli 2020
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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 
niveau D (deze 
zijn niet 
statutair)

 Technische 
systeembeheerder/ ICT

2  1 consulent
 niveau B

1 assistent 
niveau C

Subtotaal directie administratie 12 0 12
Operationeel beheer 

en openbare orde (LIK)

Diensthoofd 

 

1 1 commissaris (uitdovend)  1 adviseur 
klasse 2

 Medewerker operationeel 
beheer

Openbare orde

10

 

4 hoofdinspecteur-OGP (1 
uitdovend door CP)

2 inspecteur

+1 inspecteur/vatter

3 assistenten 
niveau C 

Subtotaal operationeel beheer en openbare orde 11 8 (7) 3 (4)
Recherche – jeugd en gezin 
en slachtofferbejegening 

Diensthoofd (gespec 
functie)

1 1 commissaris  

 Medewerker recherche 
(gespec. functie)

11 5 Rechercheur 
hoofdinspecteur-OGP, 
waaronder 2 hinp BS 
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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 16 14 (15) 2 (1)
Interventie en onthaal Diensthoofd interventie en 

onthaal
1 1 commissaris  

 Coördinator interventie en 
onthaal

6 6 hoofdinspecteur-OGP  

 Medewerkers interventie en 
onthaal 

38 38 inspecteur

 

 1 assistent 
onthaal

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

hoofdinspecteur in 
bovental)

 

hoofdinspecteur overlast 1
hoofdinspecteur- OGP met 
als specialisatie 
patrouillehondgeleider

 Wijkinspecteur 21 21 inspecteur  
 Agent van politie 3 3 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 verkeersdienst8 2 hoofdinspecteur OGP

3 inspecteurs/motorijder

2 inspecteurs

1 assistent 
niveau C

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

Totaal 133 108 25 

Artikel 2
De politieraad stelt het functieprofiel diensthoofd niveau A klasse 2 LIK vast.

Deze wordt als bijlage gevoegd bij dit besluit.
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10 2020_PR_00054 Personeel - Politiepersoneel: vacantverklaringen - 
Inspecteur van politie interventie-onthaal - 
vacantverklaring van een betrekking in het kader van de 
mobiliteit - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
De dienst interventie-onthaal mag uit 39 mensen bestaan. Er worden 38 FTE voorzien, maar met 
ouderschapsverlof,... maakt dit dat er 39 personen mogen aangeworven worden. 

Op dit moment zijn er 36 inspecteurs aan het werk op de dienst interventie-onthaal.

Argumentatie
Op 01 december 2020 maakt een inspecteur van politie van de dienst interventie-onthaal  mobiliteit 
naar de lokale recherche. 

Op 01 januari 2021 wordt een inspecteur van politie van deze dienst gedetacheerd naar het federale 
labo. 

In 2021 zullen twee inspecteurs van politie van het onthaal met pensioen gaan. Een concrete datum is 
nog niet gekend. Beide collega's hebben hun pensioen al meermaals aangevraagd en terug 
ingetrokken. In 2021 wordt één van hen echter 66 jaar, waardoor men ervan uit gaan dat dit niet 
meer verlengd zal worden. 

Op dat moment zijn er nog 32 inspecteurs aan het werk op de dienst interventie-onthaal. Er staan nog 
4 aanwervingen voor deze dienst op stapel. 

Een nieuwe inspecteur van politie zal toekomen op de dienst op 01 december 2020. In de 
aspirantenmobiliteit hebben 3 aspiranten voor onze politiezone gekozen. Dit werd nog niet officieel 
bevestigd, maar in principe kunnen deze in april 2021 en juni 2021 de dienst interventie versterken. 

Dat wil zeggen dat er nog 3 plaatsen vacant zijn voor deze dienst. Eén van deze plaatsten staat 
momenteel nog in de mobiliteit vacant. Een andere plaats staat nog vacant in de aspirantenmobiliteit. 
Dat wil zeggen dat er nog één extra plaats vacant kan worden verklaard in de mobiliteit. Wanneer de 
plaats in mobiliteit niet opgevuld geraakt, is er de mogelijkheid deze vacant te verklaren in de 
aspirantenmobiliteit. 

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 die mondeling wordt voorgebracht voor een selectiecommissie. 

Juridische grond
 Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op twee niveaus, meer bepaald artikel 128.
 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.
 Ministeriële omzendbrief GPI 73 betreffende deaanwerving, de selectie en de opleiding van de 

personeelsledenvan het basiskader van de politiediensten.
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Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Stemming op het agendapunt
De Politieraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

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

Artikel 2
De uiterste datum voor 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 interview met de selectiecommissie.

11 2020_PR_00055 Personeel - Calog-personeel: vacantverklaringen - 
Assistent (niveau C)  dienst interventie-onthaal - 
vacantverklaring van een betrekking in het kader van de 
mobiliteit - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Op de politieraad van 2 juni 2020 werd een functie voor assistent onthaal voor de dienst interventie-
onthaal vacant verklaard. Dit werd gedaan op basis van hoogdringendheid. 

Er werd een geschikte kandidaat gevonden en zij is vanaf 01 november 2020 aangeworven op 
contractuele basis voor een duur van 12 maanden. 

Volgens de wetgeving moet deze situatie geregulariseerd worden binnen de 12 maanden. Dit wil 
zeggen dat deze functie opnieuw dient vacant verklaard te worden in de mobiliteit. Op die manier kan 
het personeelslid dat nu contractueel is aangeworven meedingen in de mobiliteit en kan zij statutair 
worden aangeworven. 

Daarom wordt de vraag gesteld om de functie van assistent onthaal voor de dienst interventie-onthaal 
vacant te mogen verklaren in de mobiliteit.

Het politiecollege ging op 13 november 2020 principieel akkoord met de vacantverklaring van een 
betrekking van assistent voor de dienst onthaal.
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Argumentatie
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 dat mondeling wordt voorgebracht voor een selectiecommissie. 

Juridische grond
 Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op twee niveaus, meer bepaald artikel 128.
 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.

Financiële informatie
Financiële informatie
De loonkost van een Calog-personeelslid (assistent niveau C)  bedraagt op jaarbasis tussen de 45.000 
en de 65.000 euro. 

Stemming op het agendapunt
De Politieraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De politieraad verklaart een betrekking van assistent (niveau C) voor de dienst interventie-onthaal 
vacant in het kader van de mobiliteit.

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

Artikel 3
De kandidaten worden geselecteerd aan de hand van een interview met de selectiecommissie.

12 2021_PR_00001 Personeel - Calog-personeel: vacantverklaringen - 
Adviseur (niveau A - klasse 2) diensthoofd LIK - 
vacantverklaring van een betrekking in het kader van de 
mobiliteit - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Feiten en context
De dienst operationeel beheer in al haar aspecten zal gaan fungeren als een Lokaal Informatie 
Kruispunt. Dit maakt dat de functie van diensthoofd op termijn anders zal worden ingevuld. Waar op 
dit moment deze functie uitgeoefend wordt door een commissaris, kan dit in de toekomst perfect door 
iemand van het logsitek en administratief kader worden uitgevoerd. In de eerste fase zullen beide 
functies naast elkaar bestaan. Wanneer het huidige diensthoofd met pensioen gaat, zal deze echter 
niet vervangen worden en zullen zijn taken overgenomen worden. 

Er staan op dit moment en voor in de nabije toekomst een aantal projecten op stapel zoals  FOCUS, 
I+Belgium, de briefingtool,... die een interne inhoudelijke aansturing vragen zodat deze tools 
operationeel ingebed geraken in onze zone. In de toekomst zullen er de nodige stappen genomen 
worden voor een verdere digitalisering van het korps. Dit maakt dat er een goede synergie moet zijn 
tussen ICT voor de technische aspecten en het LIK voor de inhoudelijke aspecten om op die manier 
het korps op een informatiegestuurde manier te kunnen aansturen. Deze aansturing zal zijn 
uitwerking hebben over alle operationele diensten van het korps. 

Hiervoor is een nieuw functieprofiel opgesteld.  Wat betreft de weging van de functie wordt geopteerd 
voor een functie van niveau A, klasse 2.

Hierbij wordt gekeken naar de as 'omkadering' en de as 'bijdrage'.

De score per criterium wordt bepaald door aan een functie voor dat criterium toegewezen waarde te 
vermenigvuldigen met de eraan verbonden coëfficiënt. De globale score per as bestaat uit de som van 
de verschillende scores per criterium behorend tot de as. Deze globale score per as bepaalt het niveau 
van de functie op die as. 

AS 'OMKADERING'

A. Hiërarchie in dalende lijn

score 2 (5-9 personen) * coëfficiënt 2

B Hiërarchie in stijgende lijn

score 3 ( de functie legt rekenschap af aan de korpschef) * coëfficiënt 2

C. Budgettaire verantwoordelijkheid

score 0 (bevoegdheid voor verbintenis van < 5000 EUR *coëfficiënt 1

D. Autonomie in het raam van personeelsbeheer

score 1(de functie is evaluator) * coëfficiënt 1

score as omkadering = 9

AS 'BIJDRAGE'

A. Opleidingsniveau vereist voor de uitoefening van de functie

score 1 (universitair diploma vereist (toegang niet beperkt tot een specifiek diploma - diploma geldt 
ook voor de mobiliteit) * coëfficiënt 2

B. Ervaring vereist voor de uitoefening van de functie
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score1 (vereiste relevante ervaring tss 4 en 6 jaar) * coëfficiënt 2

C. Complexiteit van de te behandelen problemen

score 3 (Problemen van strategische aard: in verband met de koers van de organisatie, op lange 
termijn; de bijdrage van de functie situeert zich op niveau van de missies en de strategie van de 
organisatie) * coëfficiënt 4

D. Invloed van de functie

score 0 (minder dan 150 personeelsleden) * coëfficiënt 2

score as bijdrage= 16

Als beide scores in de classificatietabel (bijlage 3 aan het ministerieel besluit van 5 juni 2007)worden  
bekeken, wordt deze functie gewogen als klasse A2.

Argumentatie
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. De samenstelling van de selectiecommissie zal later worden bepaald, maar wordt 
uiteraard samengesteld zoals bepaald in artikel VI.II.44 EN VI.II.45 RPPol.

Juridische grond
 Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op twee niveaus, meer bepaald artikel 128.
 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.
 Ministerieel besluit van 5 juni 2007 betreffende de weging van de functies van het niveau A 

van het administratief en logistiek kader van de politiediensten.

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

Financiële informatie
Financiële informatie
De volledige loonkost (inclusief patronale bijdrage, eindejaarstoelage, ...) van van het administratief 
en logistiek kader niveau A, klasse 2 bedraagt op jaarbasis tussen de 85.000 euro en 115.000 euro.

Stemming op het agendapunt
De Politieraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De politieraad verklaart een betrekking van adviseur (niveau A - klasse 2) als diensthoofd LIK (Lokaal 
Informatie Kruispunt) vacant in het kader van de mobiliteit.
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Artikel 2
De uiterste datum van indienen van de kandidaturen wordt bepaald door de directie van de mobiliteit 
en personeelsbeheer die belast is met de mobiliteitsprocedure.

Artikel 3
De selectie gebeurt door middel van een selectiegesprek en een case-studie die mondeling wordt 
voorgebracht voor een selectiecommissie.

Artikel 4
De plaatselijke selectiecommissie voor de functie van adviseur (niveau A - klasse 2) als diensthoofd 
LIK wordt later bepaald en wordt samengesteld zoals bepaald in artikel VI.II.44 en VI.II.45 RPPol.

1 december 2020 21:35 - De voorzitter opent de besloten zitting
1 december 2020 21:43 - De voorzitter sluit de zitting

Voorzitter
Kristof Sels

Secretaris
Myriam Van De Velde


