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Politieraad
Notulen open zitting Zitting van 5 oktober 2021

Samenstelling

Aanwezig:
de heer Kristof Sels, burgemeester-voorzitter; de heer Peter Gysbrechts, burgemeester; mevrouw 
Sofie Joosen, burgemeester; de heer Lode Van Looy, burgemeester; 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; 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 Benjamin Van Wijnendaele; mevrouw Myriam Van De 
Velde, secretaris

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Peter Ledegen, bijzonder rekenplichtige; de heer Kris Vandenberk, korpschef

Afwezig:
de heer Staf Aerts, politieraadslid; de heer Jan Van Asch, politieraadslid

5 oktober 2021 20:33 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING

1 2021_PR_00056 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.
° Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 
het coronavirus COVID-19 te beperken en wijzigingen door ministerieel besluit van 30 oktober 2020 
en 29 januari 2021.
° Ministerieel besluit van 06 februari 2021 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 06 maart 2021 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 26 maart 2021 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.

Besluit
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Artikel 1
De politieraad bekrachtigt het besluit van de voorzitter-burgemeester van 10 september 2021 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 05 oktober 2021 digitaal te vergaderen.

Goedkeuring verslag

2 2021_PR_00046 Secretariaat - Politieraad - Verslag vorige zitting - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis:
- 01 juni 2021: 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 01 juni 2021 goed.

Secretariaat

3 2021_PR_00045 Secretariaat - Politieraadsleden - Ontslag lid politieraad 
- Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis
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- 03 januari 2019: besluit gemeenteraad Duffel waarbij Staf Aerts werd verkozen als effectief lid van 
de politieraad.
- 12 maart 2019: besluit politieraad betreffende installatie en eedaflegging van de politieraadsleden.
- 14 juni 2021: mail van Staf Aerts aan de voorzitter van de politieraad waarin hij meedeelt dat hij 
ontslag neemt als politieraadslid.
- 16 juli 2021: besluit politiecollege waarbij werd kennis genomen van het ontslag van Staf Aerts als 
lid van de politieraad.
 
Op 03 januari 2019 verkoos de gemeenteraad van Duffel Staf Aerts als effectief lid van de politieraad, 
met volgende kandidaten als opvolgers:
1.  Van Wijnendaele Benjamin
2.  Resseler Anne
Via mail van 14 juni 2021 aan de voorzitter van de politieraad heeft Staf Aerts zijn ontslag als 
politieraadslid ingediend.
Benjamin Van Wijnendaele is van rechtswege de opvolger van Staf Aerts als politieraadslid.

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van het ontslag van Staf Aerts als politieraadslid van de politiezone.

20:40 - Benjamin Van Wijnendaele betreedt de zitting

4 2021_PR_00040 Secretariaat - Politieraadsleden - Eedaflegging nieuw 
politieraadslid
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Uit de beslissing van de gemeenteraad van Duffel van 03 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. Aerts Staf 1.  Van Wijnendaele Benjamin
2.  Resseler Anne

2. De Vos Chris 1.  Van der Linden Marc
2.  Verbist Dirk

3.  Van der Linden Marc   1.  De Vos Chris
2.  Verbist Dirk

4.  Wuyts Luc 1.  Van Houtven Luc
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2.  Stevens Liliane

5.  Wuyts Paul 1.  Van Houtven Luc
2.  Stevens Liliane

Staf Aerts diende ondertussen zijn ontslag in als politieraadslid.  Dit betekent dat zijn eerste opvolger, 
Van Wijnendaele Benjamin, in zijn plaatst treedt.
Om te kunnen zetelen als effectief lid van de politieraad, moet de verkozene:
 - 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.
Benjamin Van Wijnendaele 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 Benjamin Van Wijnendaele 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.

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
Benjamin Van Wijnendaele legt in handen van de voorzitter de eed af als nieuw politieraadslid.

5 2021_PR_00055 Secretariaat - Politieraad - Huishoudelijk reglement 
politieraad - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Artikel 25/5 van de Wet op de geïntegreerde politiediensten bepaalt dat de politieraad een 
huishoudelijk reglement vastlegt, waarin aanvullende maatregelen voor de werking van de politieraad 
opgenomen moeten worden.
De laatste aanpassing van het huishoudelijk reglement dateert van 03 oktober 2017. Aan de 
politieraad wordt volgende aanpassing aan deze versie voorgesteld.
Artikel 3 - De oproeping geschiedt op elektronische wijze, ten minste zeven werkdagen voor de dag 
van de vergadering. Teneinde de agenda en toelichting via elektronische wijze te kunnen versturen, 
ondertekent het politieraadslid daartoe een document waarbij de vermelding van het email-adres 
wordt gegeven.  Bij verzending via mail wordt er vanuit gegaan dat de documenten door het 
politieraadslid zijn ontvangen. Het politieraadslid neemt zelf contact op met de secretaris wanneer 
hij/zij vaststelt niet tijdig de documenten ontvangen te hebben.  De leden van de politieraad die van 
omvangrijke documenten toch een schriftelijk exemplaar wensen, kunnen dit via email aan de 
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secretaris van de politieraad aanvragen.  Het gevraagde document wordt via post bezorgd of kan op 
het hoofdcommissariaat beschikbaar worden gehouden.

Argumentatie
Behalve de bepalingen die er op  basis van de wet in opgenomen moeten worden, kan dit reglement 
bijkomende maatregelen bevatten in verband met de werking van de politieraad.
Om het digitaal vergaderen voor de politieraad mogelijk te maken is het aangewezen het 
huishoudelijk reglement van de politieraad aan te passen.

Juridische grond
•    Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,  gestructureerd op 
twee niveaus, meer bepaald artikel 25/5.
•    Wet van 31 mei 2017 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van 
een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat de politieraad betreft.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 25/5 WGP.

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

Besluit
Artikel 1
Stelt het huishoudelijk reglement van de politieraad vast als volgt:

Bijeenroeping
Artikel 1 - De politieraad vergadert ten minste viermaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn 
bevoegdheid behoren, het vereisen.  
De vergaderingen vinden bij voorkeur de eerste dinsdag van de maand plaats.
De politieraad wordt bijeengeroepen door het politiecollege.
Wanneer een derde van de leden van de politieraad het vraagt, is het politiecollege verplicht de 
politieraad bijeen te roepen op dag en uur, door deze leden bepaald.  In hun schriftelijke aanvraag 
aan het politiecollege moeten deze leden de agenda vermelden, vergezeld van een verklarende nota, 
alsook de datum en het uur van de beoogde vergadering.  Deze aanvraag moet ingediend worden, 
zodanig dat het politiecollege de oproepingstermijn bepaald in artikel 3 van dit reglement kan 
nakomen.
De vergaderingen van de politieraad vinden plaats in de vergaderzaal ‘De kapel’ van het 
hoofdcommissariaat Hagelstein, Berlaarbaan 227 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

Openbare of besloten vergadering
Artikel 2 - De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar.  Met een twee derde meerderheid van 
de aanwezige leden kan de politieraad, in het belang van de openbare orde en op grond van ernstige 
bezwaren tegen de openbaarheid, beslissen dat de vergadering niet openbaar is.
De politieraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat de politieraadsleden de eed 
afleggen.  Tevens is de politieraad in ieder geval openbaar op het tijdstip dat het politiecollege 
toelichting verstrekt over het verslag dat het respectievelijk heeft gevoegd bij het ontwerp van 
begroting en de rekeningen en de eventueel over deze verslagen gehouden besprekingen.  
De vergadering van de politieraad is niet openbaar als het om personen gaat.  Zodra een dergelijk 
punt aan de orde is, beveelt de voorzitter terstond de behandeling in besloten vergadering.
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Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering 
moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken.

Termijn van oproeping
Artikel 3 - De oproeping geschiedt op elektronische wijze, ten minste zeven werkdagen voor de dag 
van de vergadering.  De dag van de vergadering is niet inbegrepen in de periode van zeven 
werkdagen.  In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden 
afgeweken.
Teneinde de agenda en toelichting via elektronische wijze te kunnen versturen, ondertekent het 
politieraadslid daartoe een document waarbij de vermelding van het email-adres wordt gegeven.  Bij 
verzending via email wordt er vanuit gegaan dat de documenten door het politieraadslid zijn 
ontvangen.  Het politieraadslid neemt zelf contact op met de secretaris wanneer hij/zij vaststelt niet 
tijdig de documenten ontvangen te hebben.
De leden van de politieraad die van omvangrijke documenten (ontwerp jaarrekening, ontwerp 
begroting, ontwerp begrotingswijziging, …) toch een schriftelijk exemplaar wensen, kunnen dit via 
email aan de secretaris van de politieraad aanvragen.  Het gevraagde document wordt via post 
bezorgd of kan op het hoofdcommissariaat beschikbaar worden gehouden.
De oproepingsbrief vermeldt de agenda van de openbare en besloten vergadering.  De agendapunten 
dienen voldoende duidelijk omschreven te zijn.  Bij elk punt van de agenda wordt een beknopte 
toelichting gegeven.  In spoedeisende gevallen kan het politiecollege op gemotiveerde wijze hiervan 
afwijken.
De in het eerste lid bepaalde termijn wordt tot twee werkdagen teruggebracht voor de toepassing van 
artikel 9 van dit reglement.
Elk voorstel dat niet op de agenda voorkomt of elk voorstel tot interpellatie over een onderwerp dat 
niet op de agenda voorkomt, moet uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering overhandigd worden 
aan de voorzitter van het politiecollege, aan degene die hem vervangt of de secretaris.
Het moet vergezeld zijn van een verklarende nota of van elk document dat de politieraad kan 
voorlichten.  Leden van het politiecollege kunnen deze mogelijkheid om de agenda aan te vullen niet 
gebruiken.  De voorzitter van het politiecollege of degene die hem vervangt, deelt de aanvullende 
agendapunten onmiddellijk mee aan de leden van de politieraad.

Informatie voor politieraadsleden en publiek
Artikel 4 - Plaats, dag en uur van de politieraadsvergadering en de agenda worden openbaar 
bekendgemaakt door aanplakking aan de gemeentehuizen van de politiezone, het hoofdcommissariaat 
en door bekendmaking op de website van de politiezone.  Voor deze aanplakking gelden dezelfde 
termijnen als die welke bepaald zijn voor de bijeenroeping van de politieraad.
De agenda met toelichtende nota worden tevens bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten.
Eenieder die de politieraadszitting bijwoont, krijgt bij het binnenkomen de agenda overhandigd.
Binnen een termijn van twintig dagen na de politieraadszitting wordt een lijst met een beknopte 
omschrijving van de beslissingen van de politieraad ter inzage gelegd van het publiek.  Deze 
inzagemogelijkheid wordt door aanplakking bekendgemaakt.
Aan de beslissingen van de politieraad zal verder de nodige bekendheid gegeven worden door ze 
beknopt, zo nodig met toelichting, te publiceren in de informatiebladen van de gemeenten die deel 
uitmaken van de politiezone.
Artikel 5 - Paragraaf 1 - Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende 
nota’s, de feitelijke gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing 
betreffende de op de agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, bij de 
secretaris van de politieraad, tijdens de kantooruren, ter inzage gelegd van de 
politieraadsleden.  Deze kunnen er voor de vergadering kennis van nemen.
Paragraaf 2 - Uiterlijk zeven werkdagen voor de vergadering gedurende welke de politieraad moet 
beraadslagen over de begroting, over een begrotingswijziging of over de rekeningen, bezorgt het 
politiecollege aan elk politieraadslid een exemplaar van het ontwerp van begroting, van het ontwerp 
van begrotingswijziging of van de rekeningen.
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Het ontwerp wordt overgezonden zoals het zal onderworpen worden aan de beraadslagingen van de 
politieraad, in de voorgeschreven vorm en vergezeld van de bijlagen die vereist zijn voor zijn 
definitieve vaststelling, met uitzondering van de bewijsstukken, wat de rekeningen betreft.  Het 
ontwerp van begroting en de rekeningen zijn vergezeld van een verslag.
Het verslag bevat een synthese van het onderwerp van begroting of van de rekeningen.  Bovendien 
geeft het verslag dat betrekking heeft op de begroting, het algemeen en financieel beleid van de 
politiezone aan en een overzicht van de toestand van het bestuur en van de zonezaken, alsook alle 
nuttige informatiegegevens, en geeft het verslag dat betrekking heeft op de rekeningen een overzicht 
van het beheer van de financiën van de politiezone gedurende het dienstjaar waarop die rekeningen 
betrekking hebben.
Vooraleer de politieraad beraadslaagd, wordt een toelichting gegeven bij de inhoud van het verslag.
Paragraaf 3 - Aan de politieraadsleden moet, op hun verzoek en na afspraak, door de bijzondere 
rekenplichtige, technische inlichtingen worden verstrekt over de in voorgaand lid bedoelde 
dossiers.  Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter 
verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de 
procedure.

Inzagerecht
Artikel 6 - Paragraaf 1 - Geen akte, geen stuk betreffende het bestuur mag aan het onderzoek van de 
politieraadsleden worden onttrokken.
Paragraaf 2 - Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de dagen en uren dat 
de diensten van het secretariaat van de politiezone geopend zijn:
    1° de begrotingen van vorige dienstjaren van de politiezone;
    2° de rekeningen van vorige dienstjaren van de politiezone;
    3° de jaarverslagen van vorige dienstjaren van de politiezone;
    4° de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de politieraad;
    5° de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het politiecollege, wat     de 
delen     betreft die aan het inzagerecht onderworpen zijn.
Paragraaf 3 - Buiten de documenten en dossiers bedoeld in artikel 5 en artikel 6, paragraaf 2 hebben 
de politieraadsleden het recht alle andere documenten te raadplegen, die betrekking hebben op het 
bestuur van de politiezone.
Het politiecollege zal de dagen en uren bepalen waarop de politieraadsleden deze andere documenten 
kunnen raadplegen.
Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten 
betrekking hebben op het bestuur van de politiezone, delen de politieraadsleden aan het politiecollege 
schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen.
Aan de politieraadsleden wordt uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na de ontvangst van de aanvraag 
medegedeeld of de stukken kunnen worden ingezien en in bevestigend geval wanneer.
Het politieraadslid , dat de in deze paragraaf bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de 
week volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te 
zien van inzage.
Paragraaf 4 - De politieraadsleden kunnen gratis een afschrift verkrijgen van de akten en stukken 
betreffende het bestuur van de politiezone.
De gemotiveerde beslissing van het politiecollege tot weigering van de aflevering van een afschrift 
moet uiterlijk dertig kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag aan het betrokken politieraadslid 
worden meegedeeld.
Bezoekrecht
Artikel 7 - De politieraadsleden hebben het recht de diensten van de politiezone te bezoeken.
Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de 
politieraadsleden minstens dertig kalenderdagen vooraf schriftelijk mee aan het politiecollege, of de 
korpschef of de secretaris, welke instelling zij willen bezoeken en op welke dag en uur.
Tijdens het bezoek van een dienst mogen de politieraadsleden enkel passief optreden.
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Informatie- en vragenrecht
Artikel 8 - De politieraadsleden hebben het recht aan het politiecollege mondelinge en schriftelijke 
vragen te stellen.
Op schriftelijke vragen van politieraadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk 
geantwoord.
Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de politieraadsleden mondelinge 
vragen stellen over zonale aangelegenheden, die niet op de agenda van de politieraad staan.  Op deze 
mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord.

Quorum
Artikel 9 - De politieraad kan geen beslissing nemen indien niet de meerderheid van de 
zittinghebbende leden aanwezig is.
De politieraad kan echter, indien hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden 
is opgekomen, na een derde en laatste oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige 
wijze beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die voor de derde maal op de agenda 
voorkomen.
De tweede en derde oproeping moeten geschieden overeenkomstig de voorschriften van artikel 25/1 
WGP.  Er moet ook vermeld worden of de oproeping voor de tweede of voor de derde maal 
geschiedt.  Bovendien moeten de bepalingen van de eerste twee leden van artikel 27/2 WGP 
woordelijk in de oproeping worden overgenomen.

Wijze van vergaderen
Artikel 10 - De voorzitter van het politiecollege, of hij die hem vervangt, zit de politieraad voor.
De vergadering wordt door de voorzitter geopend en gesloten.
Artikel 11 - Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig 
zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.
Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen 
beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan.
Artikel 12 - De notulen van de vorige vergadering worden met de oproepingsbrief meegezonden.  
Elk lid heeft het recht om tijdens de vergadering bezwaren tegen de redactie ervan in te 
brengen.  Worden de bezwaren gegrond bevonden, dan is de secretaris gehouden, tijdens de 
vergadering of uiterlijk tijdens de eerstvolgende vergadering, een nieuwe redactie voor te leggen, die 
in overeenstemming is met de beslissing van de politieraad.
Indien geen bezwaren worden ingebracht voor het einde van de vergadering, zijn de notulen 
goedgekeurd.
De goedgekeurde notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Artikel 13 - De voorzitter geeft kennis van de tot de politieraad gerichte verzoeken en doet alle 
mededelingen die de politieraad aanbelangen.
De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de 
daardoor bepaalde volgorde tenzij de politieraad er anders over beslist.
Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in 
spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren.
Tot spoedbehandeling kan niet worden besloten dan door minstens twee derden van de aanwezige 
leden.  De namen van die leden worden in de notulen vermeld.
Artikel 14 - Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst 
te komen over het voorstel.
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen.
Indien de politieraad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de politieraad wanneer ze 
aan het woord komen.
De voorzitter kan aan de korpschef vragen om toelichting te geven.
Artikel 15 - Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van 
beweerde feiten.
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In de hierna vermelde gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, 
waarvan de bespreking wordt geschorst:
1°      om te vragen dat men niet zal besluiten;
2°      om de verdaging te vragen;
3°      om een punt te verwijzen naar een politieraadscommissie;
4°      om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou 
behandeld worden;
5°      om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden;
6°      om naar het reglement te verwijzen.
Artikel 16 – De amendementen worden voor de hoofdvraag en de subamendementen voor de 
amendementen ter stemming voorgelegd.
Artikel 17 - Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar 
het reglement of voor een terugroeping tot de orde.
Als een lid van de politieraad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan 
alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen.
Indien na een eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord 
door de voorzitter ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht 
aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren.
Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en 
die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter.
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde 
te verstoren.
Artikel 18 - De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de politieraadsvergadering.  Van 
de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen.  
Elk politieraadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen.  Elk lid 
dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de 
terugroeping tot de orde wordt gehandhaafd of wordt ingetrokken.
Artikel 19 - De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, terstond uit de aan het publiek 
voorbehouden plaats ieder persoon doen verwijderen, die openlijk tekens van goedkeuring of van 
afkeuring geeft of op enigerlei wijze de wanorde veroorzaakt.
De voorzitter kan bovendien proces-verbaal opmaken tegen de overtreder met het oog op zijn 
verwijzing naar de politierechtbank, onverminderd andere vervolgingen, indien het feit daartoe grond 
oplevert.
Artikel 20 - Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in 
het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortduring van het rumoer, de 
vergadering zal schorsen of sluiten.
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering.  De leden van de politieraad 
moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten.
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.
Artikel 21 - Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het 
agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking, onverminderd de 
bepalingen opgenomen in artikel 17.

Stemming
Artikel 22 - Paragraaf 1 - Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking 
waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Paragraaf 2 - De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 
genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.  Bij staking van stemmen is het voorstel 
verworpen.
Paragraaf 3 - Elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, heeft één stem.
Paragraaf 4 - In afwijking van paragraaf 3 beschikt, bij de stemmingen over de vaststelling van de 
begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, elke groep vertegenwoordigers van één 
gemeente uit de politiezone over evenveel stemmen als waarover de burgemeester van de gemeente 
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die hij vertegenwoordigt, beschikt in het politiecollege.  Deze stemmen worden onder de leden van die 
groep gelijk verdeeld.
De politieraad stemt over de begroting in haar geheel en over de jaarrekeningen in hun geheel.
Elk lid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over één of meer artikelen of reeksen van artikelen 
die hij aanwijst, indien het om de begroting gaat of over een of meer artikelen of posten die hij 
aanwijst, indien het om de jaarrekeningen gaat.
In dat geval mag over het geheel enkel gestemd worden na de stemming over het artikel of de 
artikelen, reeksen van artikelen of posten die aldus zijn aangewezen.  De stemming over het geheel 
heeft dan betrekking op de artikelen of posten waarover geen enkel lid afzonderlijk wenst te 
stemmen, en op de artikelen die al bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen.

Wijze van stemmen
Artikel 23 - Paragraaf 1 - De leden van de politieraad stemmen in het openbaar, behalve in de 
gevallen bedoeld in paragraaf 4.
Paragraaf 2 - Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen:
1°      de stemming bij handopsteking;
2°      de mondelinge stemming;
3°      de geheime stemming.
Paragraaf 3 - De politieraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de 
aanwezige leden de mondelinge stemming vraagt.
Paragraaf 4 - Alleen de voordrachten van kandidaten, benoemingen, terbeschikkingstellingen en 
preventieve schorsingen in het belang van de dienst geschieden bij geheime stemming en eveneens 
bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Artikel 24 - De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt: Nadat de voorzitter het voorwerp van 
de stemming heeft omschreven zoals bepaald in artikel 22 vraagt hij achtereenvolgens welke 
politieraadsleden ja stemmen, neen stemmen of zich onthouden.
Elk politieraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken.
Artikel 25 - De mondelinge stemming geschiedt door, in de volgorde zoals hierna bepaald, elk 
politieraadslid ja, neen of onthouding te laten uitspreken.
Iedere stemming wordt begonnen met het politieraadslid dat rechts naast de voorzitter zit en wordt 
voortgezet in tegenovergestelde richting van de wijzers van het uurwerk.
De voorzitter stemt het laatst.
Artikel 26 - Een afzonderlijke en geheime stemming wordt gehouden voor elke voordracht van 
kandidaten, benoeming, terbeschikkingstelling en preventieve schorsingen in het belang van de 
dienst.
De politieraadsleden stemmen akkoord, niet akkoord of onthouden zich door middel van uniforme 
stembriefjes, die hen hiertoe ter beschikking worden gesteld.
Een politieraadslid kan slechts geldig zijn stem uitbrengen door op dit uniforme stembriefje een witte 
stip zwart te maken.  
De onthouding gebeurt door het afgeven van een blanco stembriefje.
Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de twee 
jongste politieraadsleden.
Ieder politieraadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan.
Artikel 27 - Vooraleer tot stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld.
Stemt dit aantal niet overeen met het aantal politieraadsleden, die aan de stemming hebben 
deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk politieraadslid uitgenodigd opnieuw 
te stemmen.
Artikel 28 - Indien bij de benoeming of bij de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet 
is verkregen bij de eerste stemming, heeft herstemming plaats over de twee kandidaten die de 
meeste stemmen hebben behaald.
Indien hierbij twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben behaald, komt (komen) 
tussen hen de oudste(n) in aanmerking voor herstemming.
De benoeming of de voordracht bij herstemming geschiedt bij gewone meerderheid van stemmen.
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Indien bij de herstemming de stemmen staken, krijgt de oudste kandidaat de voorkeur.

Notulen
Artikel 29 - De notulen vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook 
het gevolg dat werd gegeven aan die punten waaromtrent de politieraad geen beslissing heeft 
genomen.
Zij maken duidelijk melding van alle beslissingen.
Op verzoek van een politieraadslid worden tijdens de behandeling van een bepaald agendapunt 
gehouden interpellaties, gevraagde toelichtingen en het antwoord daarop, opgenomen in de notulen.
Als er een stemming heeft plaatsgehad, vermelden de notulen de uitslag van deze stemming.

Raadscommissie
Artikel 30 - Paragraaf 1 - De politieraad richt in zijn midden een commissie op die als taak heeft de 
besprekingen in de politieraadszittingen voor te bereiden en het algemeen beleid van de politiezone te 
bespreken.
Paragraaf 2 - De commissie bestaat uit de voltallige politieraad en wordt voorgezeten door de 
voorzitter van de politiezone of door degene die hem vervangt.
Paragraaf 3 - De commissie wordt door de voorzitter bijeengeroepen.  De oproepingsbrief vermeldt de 
agenda, plaats, dag en uur van de vergadering en wordt naar alle politieraadsleden gestuurd.
Paragraaf 4 - De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
Paragraaf 5 - Het ambt van secretaris van deze commissie wordt waargenomen door de secretaris van 
de politieraad.
Paragraaf 6 - De commissie kan steeds deskundigen en belanghebbenden horen.
Paragraaf 7 - De vergaderingen zijn niet openbaar.

Presentiegeld
Artikel 31 - Aan de politieraadsleden, met uitzondering van de burgemeesters, wordt presentiegeld 
verleend voor elke vergadering van de politieraad waarop zij aanwezig zijn.
Ook als de politieraad niet kan doorgaan omdat een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende 
leden aanwezig zijn, wordt aan de aanwezige leden een presentiegeld toegekend.
Aan de politieraadsleden wordt eveneens een presentiegeld verleend voor het bijwonen van de 
vergaderingen van de commissie.

Artikel 2
Het huishoudelijk reglement van de politieraad zoals goedgekeurd door de politieraad van 03 oktober 
2017 wordt opgeheven.

ICT

6 2021_PR_00048 ICT - HildeAnywhere - Vaststelling lastvoorwaarden, 
raming en gunningscriteria voor de aankoop van een 
oplossing voor geüniformeerde (mobiele) werkstations - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Door de dienst ICT is een bestek opgemaakt voor de levering, installatie, configuratie en onderhoud 
van een oplossing die het mogelijk maakt om politionele en administratieve toepassingen te bundelen 
op eenzelfde (mobiel) werkstation - ref. SG/21/001 - onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. Dit bestek wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de politieraad.
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Aan de politieraad wordt tevens gevraagd goedkeuring te hechten aan de toelichting bij de 
gunningscriteria.
Volgende firma's worden uitgenodigd hun offerte in te dienen:

 Securitas, Sint-Lendriksborre 3 Font Saint-Landry te 1120 Brussel
 Elev8IT, Herentalseweg 3 te 2440 Geel
 Inetum-RealDolmen, A.Vaucampuslaan 42 te 1654 Huizingen 

De offerte dient door de firma's per brief, bode of e-mail aan de aanbestedende overheid 
overgemaakt en dient ten laatste bezorgd te worden op 29 oktober 2021 om 9.30 uur.
Het politiecollege ging op 10 september 2021 principieel akkoord met de levering van het netwerk 
HildeAnywhere.

Argumentatie
In het kader van het nieuwe werken, thuiswerk omwille van COVID-19, notulen tijdens vergaderingen, 
flexibele werkplekken,… zijn steeds meer medewerkers van de Politiezone BoDuKaP vragende partij 
voor een mobiel toestel (laptop) om hun werkzaamheden uit te voeren. Bovendien leert de corona-
pandemie ons dat mobiel werken en flexibel kunnen inspelen op de noden nog belangrijker is 
geworden als voorheen. 
Om die reden wenst de politiezone terug te keren naar een uniforme omgeving op het HiLDE-netwerk 
(zowel desktop als laptop), dewelke zowel bedraad, draadloos via wifi als 4G bruikbaar zijn. Bovendien 
voorziet deze oplossing ook de mogelijkheid om op een veilige en gecontroleerde manier een 
rechtstreekse toegang tot internet te gebruiken op dit uniforme werkstation.

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 aankoop van de levering, installatie, configuratie en onderhoud van een oplossing die het 
mogelijk maakt om politionele en administratieve toepassingen te bundelen op eenzelfde (mobiel) 
werkstation, inclusief jaarlijks onderhoud en ondersteuning voor een looptijd van 4 jaar, werd een 
raming opgesteld ten bedrage van 79.013 euro, inclusief BTW.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de politieraad met unanimiteit

De Politieraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
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De politieraad hecht goedkeuring aan het bijzonder bestek ref. SG/21/001 voor de aankoop van de 
levering, installatie, configuratie en onderhoud van een oplossing die het mogelijk maakt om 
politionele en administratieve toepassingen te bundelen op eenzelfde (mobiel) werkstation - 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, en bijbehorende raming, opgemaakt 
door de dienst ICT van de politiezone.  De raming bedraagt 79.013 euro, inclusief BTW, voor een 
periode van vier jaar.

Artikel 2
De politieraad hecht tevens goedkeuring aan de gunningscriteria, dewelke opgenomen werden in het 
bestek en de lijst van inschrijvers die worden uitgenodigd hun offerte in te dienen.

Personeel

7 2021_PR_00043 Personeel - 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 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.
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- 01 december 2020: besluit politieraad waarbij de aanpassing van de personeelsformatie werd 
vastgesteld.
- 17 juli 2021: besluit politiecollege waarbij principieel akkoord werd gegaan met het voorstel van 
wijziging van de personeelsformatie.
- 10 september 2021: besluit politiecollege waarbij principieel akkoord werd gegaan met het voorstel 
van wijziging van de personeelsformatie. 

Argumentatie
Er wordt een aanpassing aan de formatie gevraagd voor de diensten verkeer, lokale recherche en 
PLIF (ICT)
- Dienst verkeer:
Op 07 oktober 2020 heeft het Vlaams Parlement een verzameldecreet goedgekeurd. Hierdoor heeft 
elk lokaal bestuur nu zelf de keuze om GAS-boetes al dan niet toe te passen op lichte 
snelheidsovertredingen.  De gemeenteraden moeten hiervoor wel een politiereglement 
aannemen.  Indien een lokaal bestuur niet kiest voor deze bestuurlijke afhandeling, dan worden deze 
overtredingen verder strafrechtelijk afgehandeld.
Deze aanpassing is een goede zaak voor de verkeersveiligheid in de Bodukap-gemeenten, niet alleen 
in de schoolomgevingen, maar ook in woonwijken, ...
Meer controles zullen zorgen voor een betere rijcultuur en een gedragswijziging in het verkeer.
Deze aanpassing betekent ook wel dat een grotere administratieve werklast. Daarom wordt gevraagd 
de formatie te wijzigen met een uitbreiding van twee assistenten (niveau C) voor de verkeersdienst. 
Zij kunnen flitsen alsook de administratieve afhandeling van deze controles afwikkelen. 
- Dienst lokale recherche:
Kortelings vertrekt er binnen de dienst lokale recherche een hoofdinspecteur met  bijzondere 
specialisatie. Het is niet eenvoudig om mensen met zulk profiel aan te trekken. Daarom lijkt het 
opportuun om deze functie te schrappen ten voordele van het vacantverklaren van twee functies van 
inspecteur rechercheur. Op die manier zal de lokale recherche dienst van de politiezone bestaan uit 
een commissaris als diensthoofd, vier hoofdinspecteurs rechercheurs waaronder één met bijzondere 
specialisatie en acht inspecteur- rechercheurs. 
- Dienst PLIF (ICT)
Sedert de oprichting van de politiezone in 2001 wordt de dienst ICT bemand door twee 
personeelsleden. Eén van beiden behoort tot het niveau B kader en heeft dus een diploma in de 
informatica. De andere is een assistent en ondersteunt de consulent in zijn taken. Hij kan kleinere 
taken op zich nemen en zich meer focussen op gebruikersproblemen en dagelijkse beslommeringen. 
Hoe langer, hoe meer speelt IT een rol in onze politiewereld. Regelmatig komen er nieuwe 
programma's, apps en andere producten op de markt of wordt gevraagd aan de dienst ICT een 
antwoord te bieden op nieuwe vragen, ontwikkelingen en problemen. Denken we maar aan de 
virtualisatie van een aantal toestellen, het hele focus-verhaal, de werking van de ANPR, de internet 
security, het werken op afstand,... Ook toekomstgericht willen we vooruit in de New Way Of Working. 
Het Hilde anywhere verhaal sluit daar uitstekend op aan. Dit maakt dat er een zeer specifieke know-
how moet zijn om een duidelijk informatica-beleid te ontwikkelen en samenhang te kunnen creëren 
tussen de verschillende programma's die er reeds zijn en nog zullen bijkomen. Daarom menen we dat 
het tijd is om de dienst ICT verder te ontwikkelen en willen we een plaats niveau A - ICT klasse 2 
inschrijven in de formatie. Voor deze nieuwe functie is een functieprofiel niveau A ICT klasse 
opgesteld. Wat betreft de weging van de functie wordt geopteerd voor een functie van niveau A, 
klasse 2, aangezien het hier om een bijzondere graad binnen het niveau A gaat. Volgens artikel 
II.III.14§2RPPol behoren de functies in een bijzondere graad van niveau A, minstens tot de klasse A2.
Hieronder wordt de weging van de functie gemaakt zoals beschreven in het 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.
Hierbij wordt gekeken naar de as 'omkadering' en de as 'bijdrage'. De score per criterium wordt 
bepaald door aan een functie een 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 
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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 1 (1-4 personen) * coëfficiënt 2
B. Hiërarchie in stijgende lijn
score 2 ( de functie legt rekenschap af aan een rechtstreedse medewerker van de korpschef) * 
coëfficiënt 2
C. Budgettaire verantwoordeijkheid
score 0 (bevoegdheid voor verbintenis van < 5000 EUR) * coëfficiënt 1
D. Autonomie in het raam van personeelsbeheer
score 1 ( de functie is evaluator) * coëffiënt 1
score as omkadering = 7
AS 'BIJDRAGE'
A. Opleidingsniveau vereist voor de uitoefening van de functie
score 0 (universitair diploma vereist bij de aanwerving, maar niet verplicht bij mobiliteit) * coëfficiënt 
2
B. Ervaring vereist voor de uitoefening van de functie
score 0 (geen ervaring vereist of minder dan 4 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 = 12
Als men beide scores in de classificatietabel (bijlage 3 aan het ministerieel besluit van 5 juni 2007) 
bekijkt, wordt deze functie gewogen als klasse A1, maar gelet het hier gaat om een bijzondere graad 
van het niveau A, behoort deze functie wel tot de klasse 2. Wij vragen hiervoor nog advies aan de 
wegingscommissie, alsook aan de leden van het BOC.

Op het informeel overleg met de vakbondsafgevaardigden op 30 september 2021 is posititief advies 
gegeven bij de wijziging van de personeelsformatie voor wat betreft de uitbreiding van de dienst 
verkeer en de dienst lokale recherche.  Voor wat betreft de uitbreiding van de dienst ICT is negatief 
gegeven.  Deze adviezen zullen worden bevestigd op het Basisoverlegcomité van 08 oktober 2021.

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. 
° 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
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Financiële informatie
Financiële informatie
Het loon voor een beginnend assistent bedraagt op jaarbasis ongeveer 45.000 euro. 
Het loon voor een inspecteur van politie bedraagt op jaarbasis ongeveer 65.000 euro.
Het loon voor een adviseur niveau A, klasse 2 bedraagt op jaarbasis ongeveer 100.000 euro.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de politieraad met unanimiteit

De Politieraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De politieraad stelt de wijziging van de personeelsformatie vast als volgt:
binnen de dienst verkeer (+ 2 assistenten)
de dienst lokale recherhe (- 1HINPBS +2 INP) 
de dienst PLIF (- 1 CNT ICT + 1ADV ICT klasse2)
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

 Medewerker onderhoud 
gebouwen

4  4 hulpkrachten 
niveau D (deze 
zijn niet statutair)

 Technische 
systeembeheerder/ ICT

2  1 consulent
 niveau B
1 adviseur ICT 
klasse 2
1 assistent niveau 
C
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Subtotaal directie administratie 12 0 12
Operationeel beheer 
en openbare orde

Diensthoofd 
 

2 1 commissaris 1 niveau A 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 12 8 4
Recherche – jeugd en 
gezin en 
slachtofferbejegening 

Diensthoofd (gespec 
functie)

1 1 commissaris  

 Medewerker recherche 
(gespec. functie)

12 5 4 Rechercheur 
hoofdinspecteur-OGP, 
waaronder 2 1hinp BS 
6 8 Rechercheur 
Inspecteur

 

 Jeugd en gezin/SOB 4 1 politieassistent/ 
hoofdinspecteur-OGP 
(uitdovend door 1 hinp)
2 inspecteur 

1 maatschappelijk 
assistent (niveau 
B)

Subtotaal lokale recherche en jeugd 17 16 1
Interventie en onthaal Diensthoofd interventie en 

onthaal
1 1 commissaris  

 Coördinator interventie en 
onthaal

6 6 hoofdinspecteur-OGP  

 Medewerkers interventie en 
onthaal 

39 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)

 

Coördinator overlast - 
patrouillehondgeleider 1 1 hoofdinspecteur  OGP 

(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 
verkeersdienst

10 2 hoofdinspecteur OGP
3 inspecteurs/motorijder
2 inspecteurs

1 3 assistent 
niveau C

Subtotaal verkeer 11 8 3
Detachering CIC/AIK Inspecteur 2 2 0

Totaal 137 110 27
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Artikel 2
Stelt de samenvattende tabel van de gewijzigde personeelsformatie vast als volgt:

STATUTAIR PERSONEEL AANTAL 
VOLTIJDS

Operationeel kader
Officierenkader:

hoofdcommissaris
commissaris

 1
 5

Middenkader:
hoofdinspecteur  22

Basiskader:
inspecteur  79

Hulpkader:
agent van politie  3

Totaal operationeel kader  110

Calog kader
Niveau A:

adviseur
bijzondere graad

 3
 1

Niveau B:
consulent

bijzondere graad
 3
 1

Niveau C:
assistent

bijzondere graad
 14
 1

Niveau D:
gemene graad

bijzondere graad
Totaal Calog kader  23

Algemeen totaal  133

Personeelsformatie contractueel personeel:
Niveau B - bijzondere graad maatschappelijk assistent: 1 FTE
Niveau D - gemene graad: 4 FTE

Artikel 3
De politieraad stelt het functieprofiel van adviseur ICT klasse 2 vast. Deze wordt als bijlage gevoegd 
bij dit besluit.

Bijlagen
 ADVISEUR ICT 2.docx

8 2021_PR_00042 Personeel - Politiepersoneel - Vacantverklaring van een 
betrekking van inspecteur van politie voor de dienst 
wijkwerking in het kader van de mobiliteit - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Feiten en context
Volgens de personeelsformatie goedgekeurd doorde politieraad mogen er voor de wijkwerking 22 
inspecteurs van politie aangeworven worden. Op dit moment staan er drie plaatsen vacant. 
In de wijkwerking van Bonheiden is men momenteel slechts met 4 inspecteurs, waardoor voor dit 
team ook een vacantverklaring wordt gevraagd. 
Het politiecollege is op 16 juli 2021 princieel akkoord gegaan met de vacantverklaring van een 
inspecteur van politie voor de dienst wijkwerking.

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.
 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 jaarlijkse kostprijs voor een inspecteur van politie bedraagt minimum 65.000 euro. In dit bedrag 
zitten zowel het loon als de inconveniënten, het vakantiegeld, de eindejaarstoelage en de patronale 
lasten. 

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

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

Artikel 2
De uiterste datum van kandidaatstelling 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 een selectiecommissie.
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9 2021_PR_00047 Personeel - Politiepersoneel - Vacantverklaring van een 
betrekking van inspecteur van politie voor de dienst 
jeugd & gezin in het kader van de mobiliteit. - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
In april 2021 werd de jaarlijkse sociale promotie van inspecteur van politie naar hoofdinspecteur van 
politie georganiseerd. Binnen het team jeugd en gezin van de politiezone heeft een inspecteur hieraan 
deelgenomen.  Aangezien de eerste resultaten positief zijn, maar pas in september 2021 zal geweten 
zijn of betrokkene aan de opleiding tot hoofdinspecteur kan starten, vragen we nu reeds de toelating 
om de functie vacant te kunnen verklaren onder voorbehoud vertrek titularis.
Het politiecollege ging op 16 juli 2021 principieel akkoord de betrekking van inspecteur van politie 
voor de dienst jeugd & gezin vacant te verklaren in het kader van de mobiliteit.

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 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 en niet om een meerkost.

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad gaat akkoord een betrekking van inspecteur van politie voor de dienst jeugd & gezin 
vacant te verklaren in het kader van de mobiliteit.

Artikel 2
De uiterste datum van kandidaatstelling 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 een selectiecommissie.
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10 2021_PR_00053 Personeel - Politiepersoneel - Vacantverklaring van een 
betrekking van inspecteur van politie als  motorrijder  
voor de dienst verkeer in het kader van de mobiliteit - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
In de personeelsformatie staat voor de dienst verkeer één commissaris als diensthoofd, 2 
hoofdinspecteurs, 3 inspecteurs motard, 2 inspecteurs en 3 calog niveau C. 
Op deze dienst zijn er 5 mensen die in een 4/5e systeem werken. Dit maakt dat er voor 1 FTE 
capaciteit vrijkomt om een nieuw personeelslid aan te werven. 
Het politiecollege ging op 16 juli 2021 principieel akkoord een betrekking van inspecteur van politie als 
motorrijder voor de dienst verkeer vacant te verklaren in het kader van de mobiliteit.

Argumentatie
Aangezien deze afwezigheden het meest voelbaar zijn voor het team handhaving, wordt gevraagd om 
een functie voor inspecteur- motorrijder vacant te mogen 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 eventueel 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
Een inspecteur motorrijder kost jaarlijks ongeveer 65.000 euro. Dit bedrag kan grotendeels betaald 
worden door de besparingen die gebeuren bij de vijf collega's die in het 4/5e systeem werken. 

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad gaat akkoord een betrekking van inspecteur van politie als motorrijder voor de dienst 
verkeer vacant te verklaren in het kader van de mobiliteit.

Artikel 2
De uiterste datum van kandidaatstelling wordt bepaald door de directie van de mobiliteit en het 
personeelsbeheer die belast is met de mobiliteitsprocedure.
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Artikel 3
De kandidaten worden geselecteerd aan de hand van een interview met een selectiecommissie.

11 2021_PR_00050 Personeel - Politiepersoneel: - Vacantverklaring van 
twee  betrekkingen van inspecteur van politie voor de 
dienst interventie-onthaal in het kader van de mobiliteit 
- Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Op 01 september 2021 bedraagt het Full-Time Equivalent (FTE) van de dienst interventie-onthaal 
33.5. Volgens het organogram mogen er 38 FTE behoren te zitten. Het politiecollege heeft in het 
verleden de toelating gegeven om tot 39 personen te gaan. Deze verhoging werd toegelaten om de 
4/5e regelingen binnen de dienst interventie te compenseren. 
In december 2021 komen er twee nieuwe aspiranten naar de dienst interventie-onthaal. Daarbij staan 
nog vier plaatsen vacant (een plaats in de gewone mobiliteit en drie plaatsen in de 
aspirantenmobiliteit). 
Twee inspecteurs uit de dienst interventie-onthaal hebben deelgenomen aan sociale promotie. Het 
resultaat hiervan zal pas geweten zijn tegen eind september, maar in oktober start de basisopleiding 
hoofdinspecteur al. Wanneer zij dus slagen in deze sociale promotie zullen zij de dienst verlaten. 
Daarom wordt vanuit een proactieve werking voorgesteld om de twee inspecteurs nu al te vervangen.
Om inspecteurs aan te werven kunnen de politiezones gebruik maken van het systeem van de 
mobiliteit. Indien geen kandidaten worden gevonden in de mobiliteit, kunnen deze niet ingevulde 
plaatsen in de aspirantenmobiliteit vacant worden verklaard. 
Het politiecollege ging op 10 september 2021 principieel akkoord met de vacantverklaring van twee 
betrekkingen van inspecteur van politie voor de dienst interventie-onthaal in het kader van de 
mobiliteit.

Argumentatie
De betrekkingen van inspecteur van politie voor de dienst interventie-onthaal kunnen worden vacant 
verklaard in mobiliteitscyclus 2021-02.
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 voor een selectiecommissie. Indien deze 
plaatsen in de gewone mobiliteit niet kunnen ingevuld worden, zullen ze op termijn in de 
aspirantenmobiliteit worden vacant verklaard indien dat op dat moment nog de manier van 
aanwerven is. Dit systeem zal in het najaar wijzigen.  

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.
 Gemeentedecreet lokaal bestuur.
 Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 

mobiliteit van het personeel van de politiediensten.
 GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de 

personeelsleden van het basiskader van de politiediensten. 
 Koninklijk Besluit van 11 juli 2021 tot wijziging van diverse bepalingen inzake de selectie en 

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Een betrekking van inspecteur van politie dienst interventie-onthaal bedraagt gemiddeld op jaarbasis 
65.000 euro.  In dit totaal zijn zowel loon, vakantiegeld, eindejaarstoelage, overuren, weekenduren, 
andere vergoedingen en patronale bijdragen berekend.
Aangezien het hier gaat om vervangingen, is dit geen meerkost. Wanneer beide collega's slagen in de 
sociale promotie naar hoofdinspecteur blijven zij wel ten laste op onze loonkost gedurende de 
basisopleiding. Strikt genomen zou dit een aantal maanden dubbel kunnen lopen met de nieuwe 
aanwerving, maar gelet het heel moeilijk is om kandidaten te vinden, zal dit normaal gezien niet het 
geval zijn. 

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad gaat akkoord twee betrekkingen van inspecteur van politie voor de dienst interventie-
onthaal vacant te verklaren in het kader van de mobiliteit. Dit onder voorbehoud vertrek titularis. 
Wanneer beide functies niet kunnen worden opgevuld in de gewone mobiliteit, zullen ze vacant 
worden verklaard in de aspirantenmobiliteit, tenzij op dat moment het nieuwe aanwervingsconcept al 
in voege is. 

Artikel 2
De uiterste datum van kandidaatstelling 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 een selectiecommissie.

12 2021_PR_00051 Personeel - Politiepersoneel - Vacantverklaring van twee 
betrekkingen van inspecteur van politie voor de dienst 
lokale recherche 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 september 2021: besluit politiecollege waarbij principieel werd akkoord gegaan met een wijziging 
voor de lokale recherchedienst.
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- 10 september 2021: besluit politiecollege waarbij principieel akkoord werd gegaan twee 
betrekkingen van inspecteur voor de dienst lokale recherche vacant te verklaren in het kader van de 
mobiliteit.

Argumentatie
Begin augustus 2021 liet één van de hoofdinspecteurs met bijzondere specialisatie van de dienst 
lokale recherche weten dat hij mondeling vernomen had dat hij een functie binnen een andere 
politiedienst zou bekomen hebben. Aangezien het erg moeilijk is om hoofdinspecteurs met bijzondere 
specialisatie aan te werven, werd er geopteerd om het organogram te wijzigen onder voorbehoud 
vertrek titularis. Hierdoor wordt een functie van hoofdinspecteur met bijzondere specialisatie in 
mindering gebracht ten voordele van twee functies voor inspecteur. Aan het politiecollege van 10 
september 2021 werd gevraagd al akkoord te gaan met de vacantverklaring om snel te kunnen 
inspelen op het vertrek van onze hoofdinspecteur. Op die manier kunnen de functies in de 
eerstvolgende mobiliteit vacant verklaard worden en wordt er tijd gewonnen zodat de tijd tussen het 
vertrek van de hoofdinspecteur en de indiensttreding van nieuwe inspecteurs zo kort mogelijk blijft. 
Eén inspecteur zou worden ingeschakeld binnen de dienst ecofin/cybercrime. De andere inspecteur 
wordt algemeen bij de dienst lokale recherche gevoegd. 
Wanneer er binnen de gewone mobiliteit geen kandidaten gevonden worden, wordt deze functie 
doorgeschoven naar de aspirantenmobiliteit of de opvolger van 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 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
Aangezien het hier gaat om een vervanging en een bijkomende aanwerving, zal er een meerkost mee 
gepaard gaan van ongeveer 20.000 euro. De hoofdinspecteur met bijzondere specialisatie die 
vervangen wordt kost op jaarbasis rond de 108.000 euro. Een beginnend inspecteur kost jaarlijks rond 
de 64.000 euro. 

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad verklaart twee betrekkingen van inspecteur van politie voor de dienst lokale recherche 
vacant in het kader van de mobiliteit. Eén van beide inspecteurs wordt aangeworven voor de dienst 
ecofin-cybercrime, de andere wordt meer algemeen ingezet. 

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

Artikel 3
Indien er in de mobiliteit geen kandidaten gevonden worden, kunnen deze betrekkingen vacant 
worden verklaard in de aspirantenmobiliteit of de opvolger van dit systeem.

13 2021_PR_00041 Personeel - Politiepersoneel - Vacantverklaring van twee 
betrekkingen van hoofdinspecteur van politie voor de 
dienst interventie-onthaal in het kader van de mobiliteit 
- Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Binnen de dienst interventie-onthaal staan in het organogram zes plaatsen voor hoofdinspecteur van 
politie omschreven. Op dit moment worden slechts vijf plaatsen bezet en heeft één van deze 
hoofdinspecteurs te kennen gegeven de plaats te willen verlaten. Dit maakt dat de politiezone twee 
plaatsen voor hoofdinspecteur OGP (Officier Gerechtelijke Politie) wenst vacant te verklaren in de 
volgende mobiliteit, uiteraard onder voorbehoud vertrek titularis.
Het politiecollege ging op 16 juli 2021 principieel akkoord twee betrekkingen van hoofdinspecteur van 
politie voor de dienst interventie-onthaal vacant te verklaren in het kader van de mobiliteit.

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.
 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
Op jaarbasis komt de kost voor een hoofdinspecteur interventie-onthaal op ongeveer 82.000 euro. In 
dit bedrag zit alles inbegrepen (loon, inconveniënten, vakantiegeld, eindejaarstoelage, patronale 
bijdragen,...)

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

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

Artikel 2
De uiterste datum van kandidaatstelling 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 een selectiecommissie.

14 2021_PR_00049 Personeel - Politiepersoneel - Vacantverklaring van een 
betrekking van commissaris van politie als diensthoofd  
lokale recherche & jeugd en gezin in het kader van de 
mobiliteit - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Het huidige diensthoofd van de lokale recherche en de dienst jeugd en gezin/sob heeft mobiliteit 
aangevraagd. Aangezien hij een heel grote kans maakt om hierin te slagen, wordt voorgesteld deze 
plaats reeds vacant te verklaren onder voorbehoud vertrek titularis. 
Het politiecollege ging op 10 september 2021 principieel akkoord de betrekking van commissaris van 
politie als diensthoofd Lokale Recherche en jeugd & gezin vacant te verklaren in het kader van de 
mobiliteit.

Argumentatie
Voor de betrekkingen voor officier of voor personeelslid van niveau A, moet de selectiecommissie:
- de ontvankelijkheid van de kandidaturen onderzoeken;
- met het oog op het geschikt bevinden van de kandidaten, hun aanspraken en verdiensten 
vergelijken. 
Ze baseren zich daartoe op: 
-  de kandidaatstelling;
- het mobiliteitsdossier;
- de resultaten van de gekozen selectiemodaliteiten; 
- het eventueel verhoor van de kandidaat, op zijn vraag of op initiatief van de commissie.
De kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een selectiegesprek. Tijdens dit selectiegesprek zullen 
ze een opdracht moeten voorstellen die ze eventueel al vooraf hebben ontvangen. 
Gelet de vereisten gesteld aan de leden van de selectiecommissie wordt vastgesteld de commissie als 
volgt samen te stellen:
- Voorzitter: HCP Kris Vandenberk (korpschef) of diens vervanger
- Bijzitters: HCP Marc Dondeyne of diens vervanger
                    Een commissaris diensthoofd recherche van een andere politiezone.
- Secretaris: ADV Nathalie Lefèvre of diens vervanger

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Aangezien het hier gaat om een vervanging, zal er geen financiële meerkost gegenereerd worden. 

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad verklaart een betrekking van commissaris van politie als diensthoofd Lokale Recherche 
en jeugd & gezin 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 personeelsbeheer die belast is met de mobiliteitsprocedure.

Artikel 3
De selectiecommissie wordt vastgesteld als volgt:
- voorzitter: HCP Kris Vandenberk (korpschef) of diens vervanger
- bijzitters: HCP Marc Dondeyne of diens vervanger
                    Een commissaris diensthoofd recherche van een andere politiezone.
- secretaris: ADV Nathalie Lefèvre of diens vervanger.

Artikel 4
De selectie gebeurt door middel van een selectiegesprek en een case-studie.

15 2021_PR_00052 Personeel - Politiepersoneel - Vacantverklaring van een 
betrekking van commissaris van politie als diensthoofd 
wijkwerking in het kader van de mobiliteit - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Het huidige diensthoofd van de dienst wijkwerking heeft te kennen gegeven dat hij met pensioen zal 
gaan op 01 mei 2022. Officieel heeft hij zijn pensioen nog niet aangevraagd, maar om tijdig in 
vervanging te voorzien, wordt de vraag reeds gesteld om hem te kunnen vervangen. 
Het politiecollege ging op 10 september 2021 principieel akkoord de betrekking van commissaris van 
politie als diensthoofd van de wijkwerking vacant te verklaren in het kader van de mobilteit.

Argumentatie
Het functieprofiel van diensthoofd wijkwerking zal worden aangepast naar een profiel van commissaris 
diensthoofd wijkwerking en overlast in de zin dat er evenementenbeheer en overlast zal bijkomen. Het 
BOC geeft op 30 september 2021 advies op het informeel overleg. 
Voor de betrekkingen voor officier of voor personeelslid van niveau A, moet de selectiecommissie:
- de ontvankelijkheid van de kandidaturen onderzoeken;
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- met het oog op het geschikt bevinden van de kandidaten, hun aanspraken en verdiensten 
vergelijken. 
Ze baseren zich daartoe op: 
-  de kandidaatstelling;
- het mobiliteitsdossier;
- de resultaten van de gekozen selectiemodaliteiten; 
- het eventueel verhoor van de kandidaat, op zijn vraag of op initiatief van de commissie.
De kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een selectiegesprek. Tijdens dit selectiegesprek zullen 
ze een opdracht moeten voorstellen die ze eventueel al vooraf hebben ontvangen. 
Gelet de vereisten gesteld aan de leden van de selectiecommissie wordt vastgesteld de commissie als 
volgt samen te stellen:
- Voorzitter: HCP Kris Vandenberk (korpschef) of diens vervanger
- Bijzitters: HCP Marc Dondeyne of diens vervanger
                    CP wijkwerking Paul Roggemans of diens vervanger.
- Secretaris: ADV Nathalie Lefèvre of diens vervanger

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
Aangezien het hier gaat om een vervanging, zal er geen financiële meerkost gegenereerd worden. 

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad verklaart een betrekking van commissaris van politie als diensthoofd 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 personeelsbeheer die belast is met de mobiliteitsprocedure.

Artikel 3
De selectiecommissie wordt vastgesteld als volgt:
- voorzitter: HCP Kris Vandenberk (korpschef) of diens vervanger
- bijzitters: HCP Marc Dondeyne of diens vervanger
                    CP wijkwerking Paul Roggemans of diens vervanger.
- secretaris: ADV Nathalie Lefèvre of diens vervanger.

Artikel 4
De selectie gebeurt door middel van een selectiegesprek en een case-studie.
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16 2021_PR_00054 Personeel - Calog-personeel - Vacantverklaring van een 
betrekking via dringende werving en contractuele 
aanwerving buiten de formatie van twee 
maatschappelijk assistenten - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Binnen de dienst jeugd en gezin zijn een hoofdinspecteur, twee inspecteurs en een maatschappelijk 
assistent voorzien. Op dit moment is de hoofdinspecteur reeds enkele maanden afwezig wegens 
ziekte. Eén van beide inspecteurs start zo goed als zeker in oktober 2021 aan de basisopleiding tot 
hoofdinspecteur en de andere werkt wegens medische redenen aan 50%. Aansluitend hieraan zal zij 
in bevallingsverlof gaan. 
De maatschappelijk assistent van de politiezone heeft ontslag genomen en start op 01 november 2021 
aan een nieuwe uitdaging buiten de politiewereld. 
Aan de politieraad wordt gevraagd ter vervanging hiervan twee maatschappelijk assistenten aan te 
werven.  Een maatschappelijk assistent kan worden aangeworven via contractuele werving en een 
ander maatschappelijk assistent kan worden aangeworven op contractuele basis buiten de formatie.
Het politiecollege ging op 10 september 2021 principieel akkoord de twee betrekkingen van 
maatschappelijk assistent vacant te verklaren.

Argumentatie
Aangezien de dienst jeugd en gezin door sociale promotie en ziekte reeds onderbemand is, is het van 
het grootste belang om op korte termijn iemand te kunnen aanwerven die ondersteuning kan geven 
aan de enige inspecteur die momenteel nog op deze dienst werkzaam is. 
Om een binnen de personeelsformatie voorziene betrekking dringend te kunnen invullen, kan de 
aanwervende politiedienst de fase van mobiliteit overslaan en dadelijk overgaan tot een contractuele 
werving. In het raam van een dringende werving kunnen de personeelsleden in dienst genomen 
worden met een contract van bepaalde duur voor maximaal 12 maanden. Een betrekking die bij wijze 
van een dringende contractuele werving wordt ingevuld, moet naderhand in de onmiddellijk 
navolgende mobiliteitscyclus vacant worden verklaard. De CALOG-personeelsleden die omwille van 
een dringende nood worden aangeworven, kunnen worden gestatutariseerd door via de mobiliteit een 
binnen de personeelsformatie voorziene, statutaire betrekking te bekomen. Concreet kunnen die 
personeelsleden, vermits zij in het raam van de mobiliteit naar een betrekking binnen hun eigen zone 
geen aanwezigheidstermijn moeten volbrengen, statutariseren binnen hun eigen betrekking die in de 
eerste mobiliteitscyclus volgend op de dringende werving moet worden vacant verklaard. Gelet op het 
voorgaande, leggen de CALOG-personeelsleden die omwille van een dringende nood worden 
aangeworven met een contract voor een bepaalde duur, dezelfde selectieproeven af als de CALOG-
personeelsleden die statutair worden aangeworven. 
Naast de bestendige vervanging van onze maatschappelijk assistent wordt ook gevraagd om tijdelijk 
een extra maatschappelijk assistent in dienst te kunnen nemen. Dit om de reeds opgelopen 
achterstand zo snel als mogelijk te kunnen wegwerken. Gevraagd wordt om gedurende 12 maanden 
een maatschappelijk assistent in dienst te nemen. Dit gaat dan om een tijdelijke contractuele 
aanwerving. Wanneer de zone een buiten de personeelsformatie voorziene betrekking wil invullen kan 
de zone autonoom aanwerven, waardoor de snelheid van indiensttreding aanzienlijk kan verhoogd 
worden. 

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

op twee niveaus, meer bepaald artikel 118 en 128.
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 Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten, meer bepaald artikel artikel IV.I.37 tot en met IV.I.39 en 
IV.I.60.

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

 Artikel 26 Exoduswet.

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Het CALOG-personeelslid dat via de dringende werving zal worden aangeworven om in een latere fase 
statutair te kunnen worden, zal het huidige personeelslid vervangen. Hier zijn dus geen financiële 
implicaties. Het contractuele personeelslid dat buiten formatie zal worden aangeworven zal een 
meerkost betekenen. Geschat wordt op een meerkost van om en bij de 45.000 euro. Afhankelijk van 
de anciënniteit van het vast aangeworven personeelslid kan dit eventueel wat gecompenseerd 
worden. 

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad verklaart twee betrekkingen van maatschappelijk assistent vacant. Een functie zal 
worden vacant verklaard via de dringende contractuele werving. In een latere fase zal deze functie via 
mobiliteit vacant kunnen worden verklaard, zodat het personeelslid kan worden gestatutariseerd. De 
andere functie wordt contractueel vacant verklaard buiten de formatie.

Artikel 2
De tijdelijke contractuele aanwerving van een maatschappelijk assistent zal gebeuren voor een 
periode van 12 maanden. 

17 2021_PR_00044 Secretariaat - Korpschef - Opdrachtbrief korpschef - 
Vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis:
- 06 oktober 2020: besluit politieraad waarbij Kris Vandenberk werd voorgedragen als korpschef van 
de politiezone Bodukap voor een termijn van vijf jaar.
- 02 maart 2021: besluit politieraad waarbij werd kennis genomen van het koninklijk besluit 
betreffende aanwijzing van Kris Vandenberk als korpschef van de lokale politie Bodukap.
- 09 april 2021: besluit politiecollege betreffende bespreking opdrachtbrief korpschef.

De wet bepaalt dat het mandaat van korpschef wordt uitgeoefend in overeenstemming met de 
opdrachtbrief.
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Deze opdrachtbrief bevat de te bereiken doelstellingen van het mandaat en de middelen waar de 
doelstellingen mee moeten nagestreefd worden.
De opdrachtbrief is in overeenstemming met het nationaal veiligheidsplan en het zonaal 
veiligheidsplan.
Op voorstel van de korpschef wordt de brief vastgesteld door de politieraad.  Deze opdrachtbrief 
maakt deel uit van het mandaatdossier van de korpschef.

Argumentatie
De opdrachtbrief is een onontbeerlijk instrument voor de uitvoering van een degelijke evaluatie voor 
de mandaathouders.
Er is niet bepaald wanneer de opdrachtbrief opgesteld noch vastgesteld moet worden en er zijn geen 
vormvereisten.
Een ontwerp van opdrachtbrief werd opgesteld door de korpschef.
Aan de politieraad wordt nu voorgesteld de opdrachtbrief vast te stellen.

Juridische grond
°  Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van eht personeel van de 
politiediensten (RPPol), meer bepaald artikel VI.III.10, 39, 40, 88 en  96.
°  Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van eht statuut van de personeelsleden 
en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten (Exodus), meer bepaald 
artikel 72 en 75.
°  Koninklijk besluit van 18 september 2008 tot wijziging van sommige bepalingen inzake de 
mandaten bij de politiediensten.
°  Koninklijk besluit van 20 december 2020 waarbij Kris Vandenberk werd benoemd als korpschef van 
de politiezone Bodukap voor een periode van vijf jaar.  Dit is zijn eerste mandaat binnen de 
politiezone.

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Geen

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de politieraad met unanimiteit

De Politieraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De politieraad stelt de opdrachtbrief vast van de heer Kris Vandenberk, hoofdcommissaris van politie, 
voor het mandaat van korpschef van de politiezone Bodukap, voor een periode van vijf jaar, meer 
bepaald van 08 januari 2021 tot en met 07 januari 2026.

Artikel 2
Zoals bepaald in artikel VII.III.39 RPPOl wordt een kopie van de opdrachtbrief bezorgd aan de 
inspecteur-generaal.

5 oktober 2021 21:19 - De voorzitter opent de besloten zitting
5 oktober 2021 21:24 - De voorzitter sluit de zitting
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Voorzitter
Kristof Sels

Secretaris
Myriam Van De Velde


