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Politieraad
Notulen open zitting Zitting van 6 oktober 2020

Samenstelling

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

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

Afwezig:
de heer Lode Van Looy, burgemeester; mevrouw Anne Van den Broeck, politieraadslid

6 oktober 2020 20:51 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING

1 2020_PR_00043 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 
plaatsvinden.  Daarbij werd zoveel mogelijk overeenstemming gezocht met de huidige richtlijnen over 
het plaatsvinden van de gemeenteraden.
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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.

° 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.

Stemming op het agendapunt
De Politieraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Besluit
Artikel 1
De politieraad bekrachtigt het besluit van de voorzitter-burgemeester van 11 september 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 06 oktober 2020 digitaal te vergaderen.

Goedkeuring verslag

2 2020_PR_00032 Secretariaat - Politieraad - Verslag vorige zitting - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis:

- 02 juni 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 02 juni 2020 goed.

Personeel
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3 2020_PR_00031 Recherche - Personeelsformatie - Wijziging 
personeelsformatie - Vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis

- 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 politiecollege waarbij principieel akkoord werd gegaan met de voorgestelde 
wijziging van personeelsformatie.

- 11 september 2020: besluit politiecollege waarbij principieel akkoord werd gegaan met de 
voorgestelde wijziging van de personeelsformatie.
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Argumentatie
Cybercrime is een meer een meer voorkomend fenomeen. Het wordt in het Nationaal Veiligheidsplan 
ook opgenomen als strategische doelstelling. Dit fenomeen wordt ook binnen het eigen zonaal 
veiliheidsplan bekeken als bijzonder aandachtspunt.  De politiezone ziet een exponentiële stijging van 
het aantal feiten en aangiftes inzake cybercrime gerelateerde misdrijven wat maakt dat de cel 
econfin/cybercrime deze werklast niet kan volgen. 

Deze dienst heeft geprobeerd hieraan tegemoet te komen door allerlei initiatieven: 

- het automatiseren van de inputprocedure betreffende cybercrime misdrijven;

- tijdelijke afdeling vanuit de dienst interventie van 1 inspecteur met een opleiding fiscaliteit. Dit kon 
enkel omdat er door de coronacrisis minder inzet vanuit interventie was vereist. Er werden een 
tijdlang geen en momenteel veel minder manifestaties en evenementen georganiseerd;

- tijdelijke afdeling van 1 FTE uit de RCCU; 

- doorverwijzing van de éénvoudige ecofin dossiers naar een personeelslid van de dienst onthaal die 
vroeger ecofin dossiers behandelde;

- bijstand aan de dienst ecofin/cybercrime vanuit de hele dienst recherche, wat uiteraard een 
verhoogde werklast voor iedereen met zich meebrengt. 

Onze patrouillehond en zijn geleider die nu deel uitmaken van de dienst interventie-onthaal worden 
heel vaak gevraagd om de overlastplaatsen te gaan controleren. Dit maakt dat zij nauw samenwerken 
met de dienst wijkwerking en veelal ook de agenten van politie binnen de wijkteams gaan omkaderen. 
Deze agenten van politie hebben als meest voorname taak overlast aanpakken. 

De tijd dat onze patrouillehondgeleider in de wijkwerking doorbrengt, is tijd die niet in interventie kan 
gestoken worden. Met deze aanpassing binnen het organogram willen we dit rechtzetten. 

Om budgettair niet teveel af te wijken, wordt één functie van agent van politie geschrapt. Zij gaan dus 
van 4 functies naar 3 functies. In de plaats wordt dan een hoofdinspecteur /patrouillehondgeleider 
aangeworven. 

Binnen de dienst interventie- onthaal is het de bedoeling dat de functie van 
middenkader/patrouillehondgeleider een gewone functie van middenkader wordt. 

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. 

° Koninklijkj 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. 

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.
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Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 47 WGP

Financiële informatie
Financiële informatie
De kostprijs voor een hoofdinspecteur bijzondere specialisatie voor de recherche bedraagt op 
jaarbasis ongeveer 95.000 euro. 

De plaats van een agent van politie zal worden geschrapt ten voordele van een plaats voor 
patrouillehondgeleider. We moeten hier om een meerkost van +- 40.000 euro rekenen.

De plaats van hoofdinspecteur interventie-onthaal blijft bestaan zonder de gespecialiseerde functie 
van hondengeleider. Dit zal een hele kleine besparing opleveren.

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

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

Binnen de dienst lokale recherche wordt een bijkomende functie van hoofdinspecteur van politie 
bijzondere specialisatie voorzien.

Politiezone 5359 BODUKAP – FORMATIE – versie juli 2020
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
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 Medewerker onderhoud 
gebouwen

4  3 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

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 

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)

11 5 Rechercheur 
hoofdinspecteur-OGP, 
waaronder 2 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 16 14 (15) 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 
onthaal

Subtotaal interventie – onthaal 46 45 1
Wijk Diensthoofd 1 1 commissaris  
 Coördinator wijkteam 4 4 hoofdinspecteur OGP (1 

hoofdinspecteur in 
bovental)

 

 Wijkinspecteur 21 21 inspecteur  
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Hoofdinspecteur van politie 
met als specialisatie 
patrouillehondgeleider

1
1 hoofdinspecteur OGP 
(gespecialiseerd functie 
patrouillehondgeleider)

 Agent van politie 4  3 4 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 verkeersdienst 8 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

4 2020_PR_00029 Personeel - Politiepersoneel: vacantverklaringen - 
Inspecteur van politie dienst lokale recherche, ecofin - 
vacantverklaring van een betrekking in het kader van de 
mobiliteit - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis

- 03 maart 2020: besluit politieraad waarbij de personeelsformatie werd vastgesteld.  Deze werd op 
27 maart 2020 goedgekeurd door de provinciegouvereneur in het kader op het toezicht van de lokale 
politie.

- 03 maart 2020: besluit politieraad waarbij een betrekking van inspecteur jeugd en gezin werd vacant 
verklaard in het kader van de mobiliteit.

- 10 juli 2020: besluit politiecollege waarbij principieel akkoord werd gegaan een betrekking van 
inspecteur van politie voor de dienst lokale recherche vacant te verklaren in het kader van de 
mobiliteit.

In mobiliteit 2020-02 is een betrekking van inspecteur van politie voor de dienst jeugd en gezin vacant 
verklaard. Hiervoor postuleerde een rechercheur vanuit onze poliitie. De kandidaat legde het 
selectiegesprek met glans af, waardoor er nu een plaats vacant is op de dienst recherche voor een 
inspecteur, meer bepaald binnen de dienst ecofin- cybercrime. 
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Argumentatie
Om hier snel op in te spelen werd deze functie al vacant verklaard in mobiliteit 2020-03. Deze 
plaatsen moesten op 26 juni 2020 al doorgegeven worden. De mobiliteit 2020-03 wordt gepubliceerd 
op 17 juli 2020.

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. Voor mobiliteitsronde 2020-03 is 
dit 07 augustus 2020. De lijsten van kandidaten zijn dan beschikbaar vanaf 21 augustus 2020.

Zoals u kan lezen is de mobiliteitsprocedure vrij log. Dit maakt dat wanneer in mobiliteitsronde 2020-
03 een plaats wordt vacant verklaard, de indiensttreding ten vroegste kan gebeuren op 01 januari 
2021. Daarom werd geopteerd om de plaats al vacant te verklaren vooraleer er een officieel akkoord 
werd gegeven. 

De selectie zal gebeuren door middel van een selectiegesprek en een case-studie 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. 

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Het gaat hier om een vervanging, dit creëert geen financiële meerkost. De jaarlijkse kost voor een 
inspecteur bij de dienst recherche bedraagt 75.000 euro. 

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad verklaard een betrekking van inspecteur van politie voor de dienst lokale recherche 
dienst ecofin-cybercrime vacant in het kader van de mobiliteit.

Artikel 2
De selectie gebeurt door middel van een selectiegesprek en een case-studie die mondeling wordt 
voorgebracht aan de selectiecommissie.

Artikel 3
De kandidaten worden geselecteerd aan de hand van een selectiegesprek en een case-studie voor een 
selectiecommissie.  
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5 2020_PR_00030 Personeel - Politiepersoneel: vacantverklaringen - 
Hoofdinspecteur van politie functioneel beheer/ APO - 
vacantverklaring van een betrekking  in het kader van 
de mobiliteit - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis

- 03 maart 2020: besluit politieraad waarbij de personeelsformatie van de politiezone werd 
vastgesteld.  Deze is op 27 maart 2020 goedgekeurd door de provinciegouverneur in het kader van 
het toezicht op de lokale politie.

- 10 juli 2020: besluit politiecollege waarbij principieel akkoord werd gegaan met de vacantverklaring 
van een betrekking van hoofdinspecteu van politie als functioneel beheerder/APO in het kader van de 
mobiliteit.

De hoofdinspecteur functioneel beheer/APO van de politiezone heeft in de vorige mobiliteit 
deelgenomen voor een functie binnen een andere zone. De hoofdinspecteur is geslaagd in deze proef 
en kan het korps vanaf 01 december 2020 verlaten. Om te vermijden dat de poliitiezone met een te 
grote achterstand te kampen krijgt, werd deze functie reeds vacant verklaard in mobiliteitsronde 
2020-03. De plaatsen voor deze mobiliteitsronde moesten voor 26 juni 2020 doorgegeven worden. Op 
17 juli 2020 wordt deze mobiliteit gepubliceerd. 

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. In dit geval zullen de kandidaturen 
op 21 augustus 2020 moeten ontvangen zijn.  De vroegste datum van indiensttreding is dan 01 
januari 2021. De selectie zal gebeuren door middel van een selectiegesprek en een case-studie die 
mondeling wordt voorgebracht voor een selectiecommissie. 

De omzendbrief PLP 5bis geeft aan dat de verantwoordelijke voor het functioneel beheer iemand moet 
zijn met OGP bevoegdheid en die de cursus functioneel beheer heeft gevolgd. Het gaat hier dus om 
een gespecialiseerde functie. 

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.
 Omzendbrief PLP 5bis betreffende verwerking van de informatie van gerechtelijke en 

bestuurlijke politie - functioneel en technisch beheer in de politiezones.
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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 betrekking zal geen meerkost creëeren aangezien het hier om een vervanging gaat. Een 
hoofdinspecteur functioneel beheer kost op jaarbasis 85.000 euro. 

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad verklaart een gespecialiseerde betrekking van hoofdinspecteur van politie als 
functioneel beheerder/APO 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 en een case-studie voor een 
selectiecommissie.  

6 2020_PR_00037 Personeel - Politiepersoneel: vacantverklaringen - 
Hoofdinspecteur van politie bijzondere specialitie ICT 
voor de dienst lokale recherche - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
In het politiecollege van 10 juli 2020 werd principieel akkoord gegaan met de voorgestelde 
formatiewijziging. Deze formatiewijziging houdt in dat de getalsterkte van de dienst recherche 
verhoogd wordt met één hoofdinspecteur BS - ICT. Wanneer de politieraad op 6 oktober 2020 
akkoord gaat met deze wijziging wordt gevraagd om deze functie dadelijk vacant te mogen verklaren 
in de eerstvolgende mobiliteit. 

Het Basisoverlegcomité zal advies gevraagd worden over deze wijziging op 9 oktober 2020.

Argumentatie
Cybercrime is een meer en meer voorkomend fenomeen. Het wordt in het Nationaal Veiligheidsplan 
ook opgenomen als strategische doelstelling. Dit fenomeen wordt binnen ons eigen zonaal 
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veiligheidsplan  ook bekeken als bijzonder aandachtspunt. We zien binnen onze zone een exponentiële 
stijging van het aantal feiten en aangiftes inzake cybercrime gerelateerde misdrijven wat maakt dat 
onze cel ecofin/cybercrime deze werklast niet meer kan volgen. Er werden allerlei tijdelijke initiatieven 
genomen om steun te leveren aan deze dienst, maar er is nood aan een structurele oplossing. 
Vandaar de vraag tot formatiewijziging en vacantverklaring. 

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. 

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 kostprijs voor van een functie van hoofdinspecteur met bijzondere specialisatie voor de dienst 
recherche bedraagt op jaarbasis ongeveer 95.000 euro. 

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad verklaart een betrekking van hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie 
ICT voor de dienst lokale recherche 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 en een case-studie voor een 
selectiecommissie.  

7 2020_PR_00038 Personeel - Politiepersoneel: vacantverklaringen - 
Niveau C systeembeheer  - Goedkeuring
GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Feiten en context
Het personeelslid dat momenteel als niveau C op de dienst systeembeheer zit, heeft te kennen 
gegeven dat hij dit niet meer ziet zitten. Hij kan de wachtdiensten en nieuwe en snelle ontwikkelingen 
binnen dit domein niet meer gebolwerkt krijgen. Hij heeft daarom gevraagd om een andere functie. 
Binnen de dienst APO-functioneel beheer is er een mogelijkheid. Aangezien deze collega in het 
verleden al de cursus assistent functioneel beheer heeft gevolgd, ziet hij dit wel zitten. 

We weten echter uit ervaring dat een plaats op de dienst systeembeheer binnen de geïntegreerde 
politie niet veel kandidaten trekt. Daarom willen we tijdig starten met de speurtocht. 

Argumentatie
De plaats van assistent functioneel beheer wordt eveneens vacant verklaard. We weten nog niet 
helemaal zeker of we dit via mobiliteit of via een herplaatsing gaan regelen. Moest dit via mobiliteit 
geregeld worden en moest ons personeelslid die momenteel de plaats van niveau C systeembeheer 
inneemt niet de beste kandidaat zijn, kan deze functie nog steeds geschrapt worden. 

Zoals hierboven reeds gezegd is dit een moeilijk in te vullen functie. Dit maakt dat we ons moeten 
voorbereiden dat er eventueel geen kandidaten te vinden zijn in de mobiliteit. Bij afwezigheid van 
kandidaten zouden we de functie extern vacant verklaren via jobpol. 

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. 

Wanneer er in de mobiliteit geen kandidaten te vinden zijn, zal de functie extern vacant verklaard 
worden via jobpol. Ook dan zal de selectie gebeuren door middel van een selectiegesprek en een 
case-study die mondeling wordt voorgebracht voor een selectiecommissie. Hier zullen we werken met 
een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. 

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
Het gaat hier om een vervanging , waardoor er geen meerkost zal gecreërd worden. 

Stemming op het agendapunt
De Politieraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Besluit
Artikel 1
De politieraad verklaart een betrekking van assistent systeembeheer (niveau C1A) 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 en een case-studie voor een 
selectiecommissie.  

Artikel 4
Wanneer er in de mobiliteit geen geschikte kandidaten kunnen gevonden worden, wordt de functie 
extern vacant verklaard via jobpol.

8 2020_PR_00040 Personeel - Politiepersoneel - Vacantverklaring van een 
betrekking in het kader van de mobiliteit - 
hoofdinspecteur wijkwerking / patrouillehondgeleider - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
In het politiecollege van 11 september 2020 wordt gevraagd akkoord te gaan met de wijziging van het 
organogram. Deze wijziging houdt in dat men voor de dienst wijkwerking van 4 agenten naar 3 
agenten zal gaan, maar dat men voor de omkadering van deze agenten beroep zal doen op een 
hoofdinspecteur / patrouillehondgeleider. Samen zullen zij instaant voor de opzet, omkadering en 
uitvoering van de overlastprojecten. Het is daarbij wel de bedoeling dat we iemand aantrekken die 
zelf een patrouillehond heeft. Deze hond zal niet aangekocht worden door de zone, noch zal deze zijn 
adres hebben in de zone. De zone zal een maandelijkse vergoeding betalen voor de hond aan de 
geleider.

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.  

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
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 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 kosten voor de aanwerving van een betrekking van een hoofdinspecteur van politie met 
specialisatie patrouillehondgeleider worden geraamd op 90.000 euro (inclusief loon, vakantiegeld, 
eindejaarstoelage, overuren, weekenduren, andere vergoedingen en patronale bijdragen).

Hierbij komt nog een maandelijkse toelage voor de zorg van de hond.  Dit bedrag wordt geraamd op 
74,37 euro per maand.

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad verklaart een betrekking van hoofdinsecteur van politie - patrouillehondgeleider voor de 
dienst wijkwerking 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 en een case-studie voor een 
selectiecommissie.  

Wijkwerking

9 2020_PR_00042 Korpsleiding - Woonstcontroles - Digitale 
woonstcontroles door politie via WOCODO - Gunning
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Binnen de GeÏntegreerde Politie(GPI)  loopt momenteel een intitiatief voor de ontwikkeling van een 
eigen politie-app (WOCODO4FOCUS@GPI).  WOCODO is in ontwikkeling om de woonstcontroles en de 
administratie van en naar de gemeentelijke diensten geautomatiseerd te laten verlopen.  Deze app is 
voor Vlaanderen compatibel met de gemeentelijke toepassingen van de dienst bevolking die worden 
aangeleverd door de firma Cipal-Schaubroeck, Remmicom en CEVI. Hierdoor kunnen woonstcontroles 
in de toekomst door de politie worden verwerkt in de WOCODO-modulen.
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Door GPI wordt gepland dat de app operationeel beschikbaar kan zijn vanaf september 2020.

Aan het politiecollege wordt gevraagd of de politiezone wenst in te stappen in de aankoop van 
WOCODO.

Argumentatie
De WOCODO-app is compatibel met de toepassingen gebruikt door de Bodukap-gemeenten.

De toepassing is geïntegreerd met de overige politietoepassingen onder FOCUS ( o.a. opvraging 
databanken).

De toegang tot de toepassing verloopt veilig.

De politiedata wordt opgeslagen in de politie-omgeving.

Deze app is een opstap naar een ruimer FOCUS@GPI app die alle wijkbehoeften op het terrein kan 
ondersteunen.

 

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

Financiële informatie
Financiële informatie
WOCODO wordt ontwikkeld binnen de politie en zal worden betaald door de politiezones die gebruik 
maken van de toepassing.  

De maandelijkse kostprijs is gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente.  Dit bedrag daalt i.f.v. 
het aantal besturen die aansluiten op de Focus WoCo app.

Het maximum bedrag dat een bestuur betaald per maand is 300 euro, exclusief BTW.

prijs per inwoner per maand        aantal besturen Focus WoCo app     
0,012 euro

0,011 euro

0,010 euro

< of = 49

50 tot 100

< 100

Het maximum maandelijks geraamd bedrag voor de politiezone Bodukap bedraagt 840 euro, exclusief 
BTW. (0.012 euro X  +/-70.000 inwoners)

Dit komt op een jaarlijks geraamd bedrag van 10.080 euro, exclusief BTW.

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad verklaart zich akkoord met de aankoop van de toepassing WOCODO4FOCUS@GPI.
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Artikel 2
De politieraad verklaart zich akkoord met de bepalingen van het Convenant van 19 december 2017.

Artikel 3
De politieraad verklaart zich akkoord met de bepalingen uit het Financieel Protocol van 8 december 
2018.

Artikel 4
De politieraad verklaart zich akkoord met het Reglement inzake interzonaal samewerkingsprotocol 
FOCUS.

6 oktober 2020 21:01 - De voorzitter opent de besloten zitting
6 oktober 2020 21:36 - De voorzitter sluit de zitting

Voorzitter
Kristof Sels

Secretaris
Myriam Van De Velde


