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Politieraad
Notulen open zitting Zitting van 7 december 2021

Samenstelling

Aanwezig:
de heer Peter Gysbrechts, burgemeester - wnd. voorzitter; 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 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 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; de heer Sven Vercammen; mevrouw Myriam Van De 
Velde, secretaris

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

Afwezig:
de heer Jozef Janssens, politieraadslid; mevrouw Suzanne Van Heugten, politieraadslid

Verontschuldigd:
de heer Kristof Sels, burgemeester-voorzitter

7 december 2021 20:32 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING

1 2022_PR_00002 Korpsleiding - Coronamaatregelen - Digitale politieraad  
- Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
In deze periode van gezondheidscrisis, heeft de Algemene Directie van de FOD Binnenlandse Zaken in 
samenwerking met de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) bekeken hoe de politieraad kan 
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plaatsvinden.  Daarbij werd zoveel mogelijk overeenstemming gezocht met de huidige richtlijnen over 
het plaatsvinden van de gemeenteraden.
In eerste instantie kan alleen maar digitaal worden vergaderd voor dringende punten.  Nu de crisis 
voorlopig blijft duren wordt het ook mogelijk gemaakt om voor niet-dringende punten digitaal te 
vergaderen. Ook punten met een geheime stemming kunnen behandeld worden bij een digitale 
vergadering.  De voorzitter dient hiertoe eerst tot niet-openbaarheid te besluiten en de meerderheid 
van de politieraadsleden dient akkoord te gaan om digitaal te vergaderen.

Argumentatie
De coronacrisis blijft voorlopig duren en ondertussen is het duidelijk dat we niet onmiddellijk 
terugkeren naar de situatie van voor de uitbraak van COVID-19.  
Om de dagelijkse werking te blijven garanderen is het aangewezen de politieraad te laten doorgaan.  
Deze zal digitaal doorgaan en in besloten zitting.  Concreet betekent dit dat de vergadering zal 
doorgaan door middel van videoconferentie met Microsoft Teams.  De werkwijze wordt vastgelegd in 
een handleiding die bij de uitnodiging van de politieraad zal worden gevoegd.

Juridische grond
° Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdene de afkondiging van de federale fase betreffende de 
coördinatie en het beheer van de crisis Coronavirus COVID-19.
° Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken.
° Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken.
° Ministerieel besluit van 08 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken.
° Ministerieel besluit van 15 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 
2020 houdende dringende maartregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken.
° Ministerieel besluit van 20 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 
2020 houdende dringende maatreglen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
° Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 
het coronavirus COVID-19 te beperken 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.
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Besluit
Artikel 1
De politieraad bekrachtigt het besluit van de voorzitter-burgemeester van 19 november 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 07 december 2021 digitaal te vergaderen.

2 2021_PR_00062 Secretariaat - Politieraad - Verslag vorige zitting - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis:
- 05 oktober 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 05 oktober 2021 goed.

Korpsleiding

3 2021_PR_00070 Korpsleiding - Politieraadsleden - Vervanging lid 
politieraad - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
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Feiten en context
Voorgeschiedenis
- 02 januari 2019: besluit gemeenteraad Sint-Katelijne-Waver waarbij Jan Van Asch werd verkozen als 
effectief lid van de politieraad.
- 12 maart 2019: besluit politieraad betreffende installatie en eedaflegging van de politieraadsleden.
- 8 november 2021:besluit gemeenteraad Sint-Katelijne-Waver waarbij een nieuw politieraadslid werd 
verkozen in vervanging van Jan Van Asch 

Ingevolge het overlijden van de heer Jan Van Asch op 30 september 2021 diende de gemeenteraad 
een nieuw politieraadslid aan te duiden. 
Op 8 november 2021 verkoos de gemeenteraad van Sint-Katelijne-Waver Sven Vercammen als 
effectief lid van de politieraad.

De vervanging van het politieraadslid dient ter kennisneming te worden voorgelegd aan de politieraad.

Argumentatie
Ingevolge het overlijden van de heer Jan Van Asch op 30 september 2021 diende de gemeenteraad 
een nieuw politieraadslid aan te duiden.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 21 WGP

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van de verkiezing van Sven Vercammen tot effectieve lid van de 
politieraad van de meergemeentezone Bodukap in vervanging van de heer Jan Van Asch. 

4 2022_PR_00003 Korpsleiding - Politieraadsleden - Eedaflegging nieuw 
politieraadslid
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Ingevolge het overlijden van de heer Jan Van Asch op 30 september 2021 diende de gemeenteraad 
een nieuw politieraadslid aan te duiden.
Op 8 november 2021 verkoos de gemeenteraad van Sint-Katelijne-Waver Sven Vercammen als 
effectief lid van de politieraad.

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.

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

Argumentatie
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.
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De voorzitter nodigt Sven Vercammen 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
Sven Vercammen legt in handen van de voorzitter de eed af als nieuw politieraadslid.

Secretariaat

5 2021_PR_00064 Secretariaat - TMVS Creat aankoopcentrale - Algemene 
vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS 
van 14 december 2021 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
De politieraad is op 03 december 2019 akkoord gegaan aan te sluiten bij de aankoopcentrale TMVS.
TMVS organiseert op 14 december 2021 een buitengewone algemene vergadering. Hiervoor werd een 
oproepingsbrief met agenda bezorgd aan de politiezone.
De agenda werd vastgesteld als volgt:
1.    Toetredding van deelnemers.
2.    Actualisering van bijlagen 1 en 2 van de statuten ingevolge toetredingen.
3.    Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2022.
4.    Begroting 2022.
5.    Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing.
6.    Statutaire benoemingen.
7.    Varia.
Er wordt gevraagd de agenda goed te keuren en aan de aangeduide vertegenwoordigers en 
plaatsvervangers op te dragen alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering 
van TMVS vastgesteld op 14 december 2021 te onderschrijven.

Argumentatie
Gelet op het feit dat politiezone bodukap aangesloten is bij TMVS op datum van 03 december 2019.
 
Gelet op de statuten van TMVS.
 
Gelet op de oproepingsbrief  van 01 oktober 2021 voor de algemene vergadering van TMVS waarin de 
agenda werd meegedeeld.
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Juridische grond
° Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 34, 35, 431-436, 
440.
° De statuten van de opdrachthoudende vereniging TMVS.

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

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

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad hecht goedkeuring aan alle punten van de agenda van de buitengewone 
algemenevergadering TMVS die plaatsvindt op 14 december 2021, en de daarbij behorende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 
1. Toetreding van deelnemers.
2. Actualisering van bijlage 1 en 2 aan de staturen ingevolge de toetredingen.
3. Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.
4. Begroting 2022.
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing.
7. Statutaire benoemingen.
Varia en mededelingen

Artikel 2
De politieraad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om 
namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene 
vergadering van TMVS vastgesteld op 14 december 2021, te overschrijven en zijn/haar stemgedrag af 
te stemmen op het in de beslissing van de politieraad van heden bepaalde standpunt met betrekking 
tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

Artikel 3
Verleent aan zijn afgevaardigde in de algemene vergadering van 14 december 2021 van TMVS het 
mandaat om te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig voormeld besluit.

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

Artikel 5
Bezorgt dit besluit ter kennisneming aan TMVS.
Dit kan per post ter attentie van TMVS dv, p/a TMVV, Stropstraat 1 te 9000 Gent of per mail 
20201208AVTMVS@farys.be.

Financiën

mailto:20201208AVTMVS@farys.be
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6 2021_PR_00057 Secretariaat - Jaarrekening - Goedkeuring jaarrekening 
2020 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis
- Besluit politieraad 01 juni 2021 waarbij de jaarrekening van het dienstjaar 2020 van de politiezone 
werd vastgesteld.
- Brief van de dienst Toezicht Lokale Politie, Federale Diensten van de Gouverneur van 14 september 
2021 betreffende goedkeuring van de jaarrekening 2020 door de provinciegouverneur op 13 
september 2021.
- Het politiecollege nam op 08 oktober 2021 al kennis van de goedkeuring door de 
provinciegouverneur van de jaarrekening 2020.

Argumentatie
De wet bepaalt dat de politieraad in kennis wordt gesteld van de goedkeuring door de 
provinciegouverneur van de jaarrekeningen. 

Juridische grond
°  Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van 
de politie, meer bepaald artikel 7 en 14.
°  Koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politie.
°  Omzendbrief PLP 33 van  27 oktober 2003 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikelen 24, 77 en 78.

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van de brief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Dienst 
toezicht lokale politie, Diensten van de Gouverneur, Italiëlei 4 bus 16 te 2000 Antwerpen, van 14 
september 2021 betreffende goedkeuring van de jaarrekening 2020  van de politiezone op 13 
september 2021 door de provinciegouverneur in het kader van het toezicht op de lokale politie.

7 2021_PR_00063 Financiën - Politiebegroting - Begrotingswijziging 1 
(gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het 
dienstjaar 2021 - Vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis
- 01 december 2020: besluit politieraad waarbij de politiebegroting 2021 werd vastgesteld.  Deze is op 
22 maart 2021 goedgekeurd door de provinciegouverneur.
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- 08 oktober 2021 en 19 november 2021: besluiten politiecollege waarbij het ontwerp van 
politiebegroting 1 en 2 van het dienstjaar 2021 werd besproken en principieel goedgekeurd.

Argumentatie
De politiebegroting kan op elk tijdstip worden gewijzigd voor uitgaven die door dwingende en 
onvoorzienbare omstandigheden worden vereist en voor kredieten die betrekking hebben op niet 
geraamde ontvangsten.
De begrotingscommisise heeft op 19 november 2021 advies gegeven bij de begrotingswijziging 1 en 2 
van het dienstjaar 2021.

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

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

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

Stemming op het agendapunt
De politieraad keurt het volgende besluit goed met 
- 17 voor stemmen (de heer Peter Gysbrechts, burgemeester - wnd. voorzitter; 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 Thomas Mariën, politieraadslid; de heer Eddy Michiels, politieraadslid; de heer Ronny Slootmans, 
politieraadslid;  de heer Marc Van der Linden, politieraadslid; mevrouw Rina Van Looy, politieraadslid; 
de heer Bart Vanmarcke, politieraadslid; de heer Alfons Vekemans, politieraadslid; de heer Geert 
Vertommen, politieraadslid; de heer Luc Wuyts, politieraadslid; de heer Paul Wuyts, politieraadslid, de 
heer Sven Vercammen, politieraadslid)
- 3 onthoudingen (de heer Geert Teughels, politieraadslid; mevrouw Anne Van den Broeck, 
politieraadslid; de heer Benjamin Van Wijnendaele, politieraadslid)

Besluit
Artikel 1
De begrotingswijziging 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het dienstjaar 2021 wordt 
vastgesteld met volgende uitkomst: 
 

BEGROTINGSWIJZIGING 1 - GEWONE DIENST

 
volgens de 

oorspronkelijke
begroting

 verhoging
+

verlaging
-

na de voorgestelde
wijziging

algemeen resultaat 
begrotingsrekening 2019
resultaat 
begrotingsrekening 2020

758.726,07
-758.726,00

 0,00
595.634,11

 0,00
0,00

758.726,07
-163.091,89

algemeen resultaat
begrotingsrekening 2020 0,07 595.634,11  0,00 595.634,18

begrotingswijziging 2021  
12.853.319,00

 274.118,00
118.908,00

 
877.757,00

 12.249.680,00
12.929.329,00
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ontvangsten eigen 
dienstjaar 
uitgaven eigen dienstjaar
ontvangsten vorige jaren
uitgaven vorige jaren
ontvangsten 
overboekingen
uitgaven overboekingen

13.003.318,00
150.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
25.555,00

0,00

192.897,00
40.430,00

0,00
0,00
0,00

109.570,00
25.555,00

0,00

 geraamd resultaat van de 
begroting 2021 1,00 129.655,00 725.290,00 -595.634,00

geraamd algemeen 
begrotingsresultaat 2021  0,18

 
BEGROTINGSWIJZIGING 2 - BUITENGEWONE DIENST

 
volgens de 

oorspronkelijke
begroting

verhoging
+

   verlagin
g  
-

na de 
voorgestelde

wijziging
algemeen resultaat 
begrotingsrekening 2019
resultaat begrotingsrekening 2020

21.067,11
102.033,00

0,00
 573.474,12

 0,00
0,00

21.067,11
675.507,12

algemeen resultaat
begrotingsrekening 2020 123.100,11  573.474,12  0,00 696.574,23

begrotingswijziging 2021
ontvangsten eigen dienstjaar 
uitgaven eigen dienstjaar
ontvangsten vorige jaren
uitgaven vorige jaren
ontvangsten overboekingen
uitgaven overboekingen

 
320.970,00
443.100,00

0,00
0,00
0,00

0,00 

 
2.500,00
1.213,00

0,00
0,00
0,00
0,00

 
0,00

32.972,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
322.500,00
411.341,00

0,00
0,00
0,00
0,00

geraamd resultaat van de 
begroting 2021 -123.100,00 1.287,00     -

32.972,00 -88.841,00

geraamd algemeen 
begrotingsresultaat 2021 607.733,23

20:57 - Suzanne Van Heugten, politieraadslid betreedt de zitting

21:03 - Ronny Slootmans, politieraadslid verlaat de zitting

8 2021_PR_00071 Financiën - Politiebegroting - Politiebegroting 2022 - 
Vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis
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- 08 oktober 2021: nota opgesteld door het diensthoofd HRM betreffende: aankopen dienstjaar 2021: 
vraag tot reservering van bedragen in het raam van de buitengewone dienst en begroting 2022: 
rechtvaardiging van het voorstel tot besteding van de enveloppe voor de buitengewone dienst.
- 08 oktober: besluit politiecollege waarbij het ontwerp van politiebegroting 2022 werd besproken.
- 19 november 2020: besluit politiecollege waarbij de politiebegroting 2022 werd besproken en 
gunstig geadviseerd.
 
De politiezones dienen jaarlijks hun begroting voor bespreking en vaststelling ervan voor te leggen 
aan de politieraad.

Argumentatie
De geraamde uitgaven en ontvangsten die in de begroting werden ingeschreven zijn conform de 
onderrichtingen, zoals gekend op het moment van de opmaak van het ontwerp van de begroting.
De begrotingscommissie gaf op 19 november 2021 advies bij de politiebegroting 2022.

Juridische grond
° Koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding 
van de politie.
° Koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 05 september 2001 
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politie.
° Ministeriële omzendbrief PLP 60 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 
politiebegroting  voor 2021 ten behoeve van de politiezones.

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

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

Financiële informatie
Financiële informatie
De toelagen van de Bodukap-gemeenten worden voorzien als volgt:
In de gewone dienst
Bonheiden        1.858.505 euro
Duffel       2.495.215 euro
Sint-Katelijne-Waver       2.417.777 euro
Putte      1.832.692 euro

In de buitengewone dienst
Bonheiden         69.120 euro 
Duffel       92.800 euro
Sint-Katelijne-Waver           89.920 euro
Putte       68.160 euro

Stemming op het agendapunt
De politieraad keurt het volgende besluit goed met
- 17 voor stemmen (de heer Peter Gysbrechts, burgemeester - wnd. voorzitter; 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 Thomas Mariën, politieraadslid; de heer Eddy Michiels, politieraadslid; mevrouw Suzanne van 
Heugten, politieraadslid;  de heer Marc Van der Linden, politieraadslid; mevrouw Rina Van Looy, 
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politieraadslid; de heer Bart Vanmarcke, politieraadslid; de heer Alfons Vekemans, politieraadslid; de 
heer Geert Vertommen, politieraadslid; de heer Luc Wuyts, politieraadslid; de heer Paul Wuyts, 
politieraadslid, de heer Sven Vercammen, politieraadslid)
- 2 tegen stemmen (de heer Geert Teughels, politieraadslid; mevrouw Anne Van den Broeck, 
politieraadslid)
- 1 onthouding  (de heer Benjamin Van Wijnendaele, politieraadslid)

Besluit
Artikel 1
De politiebegroting 2022 wordt vastgesteld als volgt:
 

gewone dienst - dienstjaar 2022

ontvangsten uitgaven saldo   

gewone dienst
vorige dienstjaren

13.722.248,00 
80.000,00 

13.802.248,00 
0,00 

-80.000,00 
80.000,00 

overboekingen 0,00 0,00 0,00 
resultaat vorig dienstjaar   0,18
geraamd algemeen 
begrotingsresultaat 2022   0,18 

 
buitengewone dienst - dienstjaar 2022

ontvangsten uitgaven saldo   

buitengewone dienst
vorige dienstjaren

320.000,00 
0,00 

927.733,00 
0,00 -607.733,00 

overboekingen 0,00 0,00 0,00
resultaat vorig dienstjaar   607.733,23
geraamd algemeen 
begrotingsresultaat 2022   0,23

 De begroting 2022 wordt als bijlage gehecht aan dit besluit.

Personeel

9 2021_PR_00069 Secretariaat - Personeelsformatie - Goedkeuring 
wijziging personeelsformatie - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis
- 05 oktober 2021: besluit politieraad waarbij de wijziging aan de personeelsformatie is vastgesteld. 
De personeelsformatie valt onder het specifiek toezicht van de federale overheidsdiensten en is 
volgens een aparte procedure onderworpen aan de goedkeuring van de provinciegouverneur die 
wordt bijgestaan door zijn federale diensten.

Argumentatie
/
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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 67 en volgende WGP.

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van de brief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 
Federale Diensten van de Gouverneur, Dienst toezicht lokale politie, Italiëlei 4 bus 16 te 2000 
Antwerpen, van 25 oktober 2021 houdende goedkeuring van de gewijzigde personeelsformatie van de 
politiezone in het kader van het toezicht op de lokale politie door de provinciegouverneur op 16 
oktober 2020.

10 2021_PR_00060 Personeel - Vacantverklaringen - Vacantverklaring van 
een betrekking van hoofdinspecteur  van politie voor de 
dienst jeugd en gezin en slachtofferbejegening in het 
kader van de mobiliteit - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
De dienst jeugd en gezin en slachtofferbejegening bestaat in het organogram uit een hoofdinspecteur/ 
politieassistent, twee inspecteurs en een maatschappelijk assistent. Momenteel zijn er enkele plaatsen 
door omstandigheden niet ingevuld (ontslag, sociale promotie, zwangerschap,...). Dit maakt dat er 
een onderbezetting op deze dienst is. 
De plaatsen van de personeelsleden die kunnen vervangen worden, zijn al vacant verklaard, maar zijn 
nog niet ingevuld. Om deze belangrijke dienst blijvend te kunnen ondersteunen, wordt gevraagd een 
plaats van hoofdinspecteur jeugd en gezin en slachtofferbejegening bijkomend vacant te verklaren. 
Dit is geen functie die in het organogram werd opgenomen en zal dus in bovental worden geplaatst. 
Het poliitiecollege ging op 08 oktober 2021 principieel akkoord de betreking van hoofdinspecteur van 
politie voor de dienst jeugd en gezin en slachtofferbejegening 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.
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Financiële informatie
Financiële informatie
Aangezien het hier niet om een vervanging of een functie in de formatie, zal dit een meerkost 
betekenen. Op jaarbasis zal dit een kost van ongeveer 85.000 euro betekenen. 

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

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

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

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

11 2022_PR_00001 Personeel - Vacantverklaring - Vacantverklaring van een 
betrekking in het kader van de mobiliteit - 
hoofdinspecteur interventie-onthaal - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
In mobiliteitsronde 2021-04 werden twee functies voor hoofdinspecteur interventie-onthaal vacant 
verklaard. Wij vernamen dat er drie kandidaten geïnteresseerd zijn in deze functie. Vanuit een 
proactieve werking willen wij, indien de drie kandidaten geschikt worden bevonden door de 
selectiecommissie, deze drie mensen aanwerven. Eén van onze hoofdinspecteurs vanuit de dienst 
interventie is ons komen melden dat zij in juni 2022 zal verhuizen naar Limburg. Op 1 juli 2022 is zij 
drie jaar in dienst in onze zone en kan zij mits toestemming deelnemen aan de mobiliteit. Zij heeft te 
kennen gegeven om zo snel als mogelijk mobiliteit te willen maken, omdat het woon-werkverkeer niet 
houdbaar is na haar verhuis. Wetende dat zij naar alle waarschijnlijkheid in het najaar 2022 het korps 
zal verlaten en dat deze kandidaten pas na hun basisopleiding in juli 2022 het korps zullen vervoegen, 
vragen wij om een derde plaats voor hoofdinspecteur interventie-onthaal vacant te mogen verklaren. 
Er zal een overlap van 1 of 2 referentieperiodes zijn.

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 jaarlijkse kost voor een hoofdinspecteur interventie-onthaal bedraagt gemiddeld 82.000 euro. In 
deze kosten zitten het loon, de patronale bijdragen, de vergoedingen en toelages.

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

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

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

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

12 2021_PR_00065 Personeel - Vacantverklaringen - Vacantverklaring van 
een betrekking van inspecteur van politie voor de dienst 
interventie/onthaal in het kader van de mobiliteit  - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
In mobiliteitsronde 2021-04 werden er door onze zone kandidaatsstellingen gevraagd voor de functie 
motorrijder. Hierop kwam 1 kandidatuur binnen van één van onze eigen inspecteurs interventie-
onthaal. 

Argumentatie
Om proactief te kunnen werken, vragen we om onder voorbehoud vertrek titularis de plaats van 
inspecteur interventie-onthaal in de volgende mobiliteitsronde 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. 
De selectiecommissie ziet er uit als volgt:
voorzitter: korpschef of diens afgevaardigde
bijzitters: 1 officier en 1 hoofdinspecteur van de dienst interventie-onthaal of diens vervanger
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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. 

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

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

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

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

13 2021_PR_00067 Personeel - Vacantverklaringen - Vacantverklaring van 
een betrekking van inspecteur van politie motorrijder in 
het kader van de mobiliteit - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Inspecteur Hannes Van Overloop werkte als inspecteur motorrijder in het team van de 
verkeershandhaving. Hij kondigde deze maand zijn ontslag aan en zal de dienst verlaten op 29 
november 2021. De politiezone wenst inspecteur Van Overloop te vervangen.

Argumentatie
In het politiecollege van juli ll en de politieraad van 5 oktober 2021 werd een functie voor motorrijder 
vacant verklaard om zo de 5 personeelsleden binnen de verkeersdienst die hun loopbaan met 1/5e 
hebben verminderd te kunnen aanvullen. Eén van deze personeelsleden heeft nu echter ontslag 
genomen. Dit maakt dat er nu een tekort zal zijn van 80% op deze dienst. Daarom wordt alsnog 
gevraagd om een functie bijkomend vacant te verklaren. 
De uiterste datum van indienen van de kandidaturen wordt bepaald door de directie van de mobiliteit 
en het personeelsbeheer die belast is met de mobiliteitsprocedure. De selectie zal gebeuren door 
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middel van een selectiegesprek en een case-studie die mondeling wordt voorgebracht voor een 
selectiecommissie. Indien er binnen de interne mobiliteit geen kandidaten gevonden worden, kan de 
plaats vacant worden verklaard via de aspirantenmobiliteit, de externe werving of de externe 
aanwerving (in de toekomst).

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
• GPI 73 van 14 mei 2013 inzake het nieuw aanwervingsconcept voor het personeel van het 

operationeel kader van de politiediensten
• KB 11 juli 2021 tot wijziging van diverse bepalingen inzake selectie en rekrutering van 

personeelsleden van de politiediensten

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Onze bijzonder rekenplichtige meldde dat hij de personeelsleden die hun loopbaan verminderen 
wegens LBO of vierdagenweek, slechts voorziet op basis van 80%. Dit doet hij om geen luchtbellen te 
creëren in de personeelsbegroting en op het einde van het jaar geen enorm overschot te hebben. Dit 
maakt dat er voor de bijkomende aanwerving van een personeelslid ter vervanging van de 
personeelsleden die hun loopbaan hebben verminderd geen budget was voorzien. 
Dit budget zal genomen worden van het budget dat vrijkomt als inspecteur Van Overloop zijn ontslag 
neemt. Wanneer we inspecteur Van Overloop willen vervangen, zal dit een meerkost worden, die wel 
in de formatie is voorzien, maar niet in de personeelsbegroting, hoewel het een logische beslissing zou 
zijn. 
De jaarlijkse kost voor inspecteur motorrijder bedraagt afhankelijk van zijn anciënniteit tussen de 
65.000 en 70.000 euro. 

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad verklaart een betrekking van inspecteur motorrijder voor de dienst verkeer vacant in 
het kader van de mobiliteit. Indien de functie niet kan ingevuld worden via mobiliteit, wordt deze 
ingevuld via aspirantenmobiliteit, onmiddellijke werving of via jobpol. 

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

Artikel 3
De kandidaten worden geselecteerd aan de hand van een interview met de selectiecommissie.
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14 2021_PR_00066 Personeel - Vacantverklaringen - Vacantverklaring van 
twee betrekkingen van assistent verkeer (niveau C) in 
het kader van de mobiliteit - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Op de politieraad van 05 oktober 2021 werd de nieuwe formatie goedgekeurd. Hierbij werden twee 
functies van assistent verkeer bijkomend voorzien. 

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 met een selectiecommissie. Indien er geen kandidaten kunnen worden 
gevonden in mobiliteit kan overgegaan worden tot externe rekrutering. 
De selectiecommissie wordt samengesteld als volgt:
Voorzitter: de korpschef of de door hem aangewezen officier of niveau A
bijzitters: - een officier van een korps van de lokale politie of niveau A
               -  een personeelslid van het Calogkader dat ten minste bekleed is met de graad die 
overeenstemt met de te begeven betrekking. Indien deze persoon niet aanwezig is een personeelslid 
van het operationeel kader (ten minste middenkader).

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 twee bijkomende aanwervingen uit een goedgekeurde formatie. Dit zal een 
meerkost betekenen van ongeveer 90.000 euro.

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad verklaart twee betrekkingen van assistent verkeer 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.
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15 2021_PR_00068 Personeel - Vacantverklaren van alle bedieningen in de 
lopende legislatuur  - Vacantverklaren van alle 
bedieningen in de lopende legislatuur komende 
ingevolge mobiliteit, NAVAP, pensionering, ontslag en 
samenstelling van de selectiecommissies - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Personeelsleden kunnen mobiliteit maken naar een andere politiezone of naar de federale politie, ze 
kunnen ontslag nemen, op pensioen worden gesteld, met non-activiteit voorafgaand aan het pensioen 
gaan of in non activiteit gaan wegens persoonlijke aangelegenheden. Wanneer dat gebeurt moet de 
vrijgekomen betrekking opnieuw vacant verklaard worden door de politieraad, op advies van de 
korpschef, alvorens deze in de volgende mobiliteit kan worden gepubliceerd. 

Argumentatie
Er zijn echter slechts 4 politieraden in één jaar. Momenteel is het zo dat er 5 mobiliteitscycli per jaar 
worden georganiseerd. Deze data zijn niet op elkaar afgestemd wat maakt dat er vele maanden 
verstrijken tussen het tijdstip van vacant verklaren door de politieraad en de eigenlijke 
indiensttreding:
- tussen het indienen van de vacature voor publicatie in mobiliteit ( na de vacantverklaring door de 
politieraad) en de ontvangst van de mobiliteitsdossiers van de kandidaten, liggen twee maanden. Dit 
zijn vooraf vastgestelde data voor het hele jaar. 
- pas na ontvangst van de mobiliteitsdossiers kunnen de selectiegesprekken georganiseerd worden. 
- het personeelslid dat wordt aangewezen voor de betrekking, neemt die betrekking in regel pas op op 
de eerste dag van de tweede referentieperiode (één referentieperiode= twee maanden) die volgt op 
de datum van de aanwijzing voor die betrekking. Uitstl kan worden verleend voor een duur van zes 
maanden vanaf de datum van de betekening van de aanwijzing in een nieuwe betrekking wanneer het 
personeelslid op een gespecialiseerde functie zit.  (artikel VI.II.25-26 RPPol).
Dit maakt dat het erg lang duur vooraleer een nieuw personeelslid effectief kan ingezet worden in de 
politiezone. 
Het komt de politieraad toe om op advies van de korpschef, de ambten die vatbaar zijn voor het 
stelsel van de mobiliteit, bij mobiliteit in competitie te stellen. Om het verlies aan capaciteit op te 
vangen en met het oog op een doeltreffende inzet van het personeel is het aangewezen dat de 
korpschef de bedieningen die in deze lopende legislatuur vacant komen ingevolge mobiliteit, 
pensionering, NAVAP, NAPA of ontslag, onmiddellijk kan meedelen aan de directie van de mobiliteit en 
loopbaanbeheer conform artikel VI.II.17RPPol. 
Het is aan de politieraad om krachtens artikel VI.II.15 RPPol betrekkingen vacant te verklaren, "op 
advies van de korpschef wat betreft de lokale politie".
Gelet op artikel VI.II.15RPPol, op grond waarvan de politieraad, op advies van de korpschef, wat de 
lokale politie betreft, moet beslissen: 
1° of een betrekking vacant wordt verklaard en, in voorkomend geval, of het gaat om een betrekking 
bedoeld in artikel VI.II.12bis (mbt de "oud Brusselaars") of om een gespecialiseerde betrekking 
waaraan eventueel een functietoelage, bedoeld in artikel XI.III.12, is gekoppeld;
2° over de wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekking onder één of meerdere van de 
selectiemodaliteiten bedoeld in de artikelen VI.II.21-22;
3° opgeheven
4° om, naar aanleiding van een selectie, geen wervingsreserve bedoeld in artikel VI.II.27 bis aan te 
leggen;
5° in voorkomend geval, over de samenstelling van de bevoegde selectiecommissie dan wel of een 
beroep wordt gedaan op de nationale selectiecommissie voor officieren van de lokale politie bedoeld 
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in artikel VI.II.46 of naar gelang het geval, de nationale selectiecommissie voor personeelsleden van 
niveau A van de lokale politie bedoeld in artikel VI.II.52.
De politieraad kan een betrekking vacant verklaren die binnen afzienbare tijd vacant wordt (artikel 
VI.II.16 RPPol)
De politieraad moet de selectiemodaliteiten vastleggen uit de mogelijkheden opgesomd in artikel 
VI.II.21 RPPol.

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

op twee niveaus (WGP), meer bepaald artikel 117.
• KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten (RPPol).
• KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het 

personeel van de politiediensten. 
• Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling 

in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale 
verantwoordelijke overheden in de politiezones.

• Omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de 
etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende 
verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositierelgeling betreffende de externe 
werving van CALog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en 
betreffende bepaalde interne verschuivingen. 

• Omzendbrief GPI 15 quater van 29 januari 2003 houdende verduidelijkingen inzake de 
toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel 
in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. 

• Omzendbrief GPI 15 quinquis van 6 april 2005 betreffende het vacant verklaren van 
betrekkingen in het raam van de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie, 
gestructureerd op twee niveaus. 

• Omzendbrief GPI 74 van 19 juli 2013 betreffende de bevordering van de gelijke kansen van 
mannen en vrouwen binnen de politiediensten, waarin de minister vraagt dat binnen de 
politiediensten en de externe organen, de commissies, de raden, de jury's, de nationale 
werkgroepen, ... worden samengesteld uit personen van beide geslachten, met als streefdoel 
de aanwezigheid van ten minsten één derde van de leden van het ene of het andere geslacht, 
zonder het criterium 'competentie' uit het oog te verliezen. 

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de politieraad met unanimiteit

De Politieraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De politieraad gaat over tot het vacant verklaren van alle bedieningen in de lopende legislatuur die 
vacant komen ingevolge mobiliteit, ontslag, pensionering, NAVAP of NAPA, op voorwaarde dat de 
invulling gebeurt volgens het goedgekeurde operationeel kader, het goedgekeurde kader van agenten 
en het goedgekeurde CALog kader. 

Artikel 2
Overeenkomstig Art VI.II.15.2° en Art VI.II.21RPPol kiest de politieraad voor de volgende 
selectiemodaliteiten; 

• het organiseren van één of meerdere geschiktheidsproeven, afgestemd op de toekomstige 
bediening en onder toezicht van het diensthoofd personeel. 
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• het inwinnen van het advies van een plaatselijke selectiecommissie van de lokale politie, 
bedoeld in Art VI.II.61 RPPol (voor het midden- en basiskader) en art VI.II.63 RPPol (voor 
niveaus B, C en D)

Artikel 3
De plaatselijke selectiecommissie voor de leden van het midden- en basiskader bedoeld in, naargelang 
het geval de artikelen VI.II.61 of VI.II.65 RPPOl, wordt samengesteld als volgt:
1° de korpschef of de door hem aangewezen officier (voorzitter)
2° een officier van het eigen korps of een ander korps
3° een officier of een personeelslid van het operationeel kader van het eigen korps of een ander korps 
dat ten minste bekleed is met de graad die overeenstemt met de bij mobiliteit te begeven betrekking 
en die over de bekwaamheden beschikt die voor de bij mobiliteit te begeven betrekking vereist zijn. 
De korpschef kan een secretaris aanwijzen die de plaatselijke selectiecommissie voor het midden- en 
basiskader bijstaat. 

Artikel 4
De plaatselijke selectiecommissie voor de personeelsleden van de niveaus B en C bedoeld in, naar 
gelang het geval, de artikelen VI.II.63 of VI.II.67RPPol, wordt samengesteld als volgt:
1° de korpschef of de door hem aangewezen officier of personeelslid van het administratief en 
logistiek kader niveau A (voorzitter)
2° een officier of middenkaderlid of een Calog niveau A van het eigen korps of een ander korps
3° een personeelslid van het administratief en logistiek kader van het eigen korps of een ander korps, 
dat ten minste bekleed is met de gemene of bijzondere graad die overeenkomt met de bij mobiliteit te 
begeven betrekking en die over de bekwaamheid beschikt die voor de bij mobiliteit te begeven 
betrekking vereist is. 
De korpschef kan een secretaris aanwijzen die de plaatselijke selectiecommissie voor de niveaus B en 
C bijstaat.

Artikel 5
Indien het een vacante betrekking voor officier betreft, wordt steeds het advies ingewonnen van de 
plaatselijke selectiecommissie voor officieren van de lokale politie bedoeld in artikel VI.II.41RPPol.
De plaatselijke selectiecommissie officieren wordt samengesteld als volgt:
1° de korpschef of de door hem aangewezen officier (voorzitter)
2° twee bijzitters die doen blijken van een voor de opdracht van de plaatselijke selectiecommissie 
voor officieren van de lokale politie relevante beroepservaring, zijnde een officier van het eigen of een 
ander korps die ten minste bekleed is met de graad die overeenkomt met de bij mobiliteit te begeven 
betrekking van officier en eventueel een externe deskundige.
De korpschef kan een secretaris aanwijzen die de plaatselijke selectiecommissie bijstaat.

Artikel 6
Indien het een vacante betrekking voor een personeelslid van het administratief en logistiek kader van 
niveau A betreft, wordt steeds het advies ingewonnen van de plaatselijke selectiecommissie vor 
personeelsleden van niveau A van de lokale politie bedoeld in artikel VI.II.44 RPPol.
De plaatselijke selectiecommissie voor personeelsleden van niveau A wordt samengesteld als volgt: 
1° de korpschef of de door hem aangewezen officier (voorzitter)
2° 2 of 4 bijzitters die doen blijken van een voor de opdracht van de plaatselijke selectiecommissie 
voor personeelsleden van niveau A voor personeelsleden van niveau A van de lokale politie relevante 
beroepservaring waarvan ten minste één calog niveau A van het eigen korps. De korpschef kan een 
secretaris aanduiden die de selectiecommissie bijstaat. 
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16 2021_PR_00061 Personeel - Samenwerking met OCMW voor sociale 
tewerkstelling - Sociale tewerkstelling artikel 60§7 - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
De klusjesman van de politiezone heeft zijn ontslag gegeven. Hij zal vanaf 08 november 2021 niet 
meer voor de politiezone werken. De functie van klusjesman/bode zal dus vrijkomen. Gelet de 
barema's is dit geen functie die makkelijk in te vullen valt. Daarom hebben we wat rondgekeken naar 
de verschillende mogelijkheden. Onze arbeidsmarkt kampt met vacatures die maar niet ingevuld 
raken. Een sociale tewerkstelling via artikel 60§7 is een krachtig instrument om mensen aan het werk 
te helpen. Het geeft mensen kansen op werkervaring en ondersteunt tegelijk ons als werkgever. 
Het OCMW begeleidt mensen in een werkervaringstraject via artikel 60§7 intensief, zodat ze een 
meerwaarde kunnen zijn voor de werkgever en eventueel op termijn een vast contract kunnen krijgen 
op de reguliere arbeidsmarkt. Op die manier geeft men mensen uit kansengroepen een duwtje in de 
rug door hen werkervaringstrajecten aan te bieden in samenwerking met ondernemers. Zo kunnen ze 
ervaring opdoen en competenties opbouwen die ze nodig hebben om een job te vinden op de 
reguliere abeidsmarkt. Deze sociale tewerkstelling geldt voor mensen met een leefloon die 
professioneel kunnen ingeschakeld worden. De werkervaringsklant moet: 
- een leefloon of equivalent leefloon krijgen;
- een stabiele woonsituatie hebben;
- geen acute verslavingsproblematiek of ernstige psychische problemen hebben;
- medisch geschikt zijn;
- Nederlands kunnen op niveau 1.2;
- kinderopvang hebben als hij kinderen heeft die nog niet naar school gaan. 
Via een sociale tewerkstelling:
- doet de klant specifieke werkervaring op en verwerft hij arbeidsattitudes en technische vaardigheden 
om zijn doorstroomkansen te verhogen;
- werkt de klant het aantal vereiste dagen om recht te hebben op sociale zekerheid, zoals een 
werkloosheidsuitkering.
Het politiecollege ging op 08 oktober 2021 principieel akkoord met de samenwerking met OCMW voor 
sociale tewerkstelling artikel 60§7.

Argumentatie
Naast het maatschappelijk engagement dat de zone hiermee betoont, zijn er voor ons als werkgever 
ook een heel aantal voordelen. 
De loonkost blijft voor de werkgever zeer beperkt, want het gaat om een gesubsidieerde 
tewerkstelling. De zone betaalt enkel het verschil tussen de brutoloonkost en de subsidie. Dit is voor 
elk OCMW een beetje anders geregeld. Vaak betaalt de werkgever niets en krijgen de mensen hun 
loon rechtstreeks van het OCMW. 
Een OCMW-klant tewerkstellen in de politiezone lijkt misschien niet meteen de meest evidente stap, 
maar als we naar de ervaringen luisteren uit andere politiezones, loont dit zeker de moeite. Deze 
werkervaringsklanten zijn zeer gemotiveerd om te werken en worden vanuit het OCMW ook intensief 
begeleid. 
Zo krijgen zij om de drie maanden een kleine loonsverhoging op voorwaarde dat het 
begeleidingsgesprek tussen het OCMW en de werkgever positief verloopt. 
Een tewerkstelling duurt tussen de 12 en 24 maanden, maar kan ten alle tijden beëindigd worden. 
Deze beëindiging kan betekenen dat de samenwerking verbroken wordt, maar kan ook betekenen dat 
de samenwerking beëindigd wordt omdat er een goede match is tussen de OCMW-klant en de 
politiezone, waardoor wij de OCMW-klant een contract willen aanbieden. 
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Het OCMW blijft de juridische werkgever van de tewerkstellingsklant.Loonadministratie en een 
verzekering voor arbeidsongevallen blijven de verantwoordelijkheid van het OCMW. Als politiezone 
sluiten we wel een BA verzekering voor deze mensen af. 
We mogen zelf kiezen met welk OCMW we in zee gaan. Daarom zouden we de 4 OCMW's van de zone 
aanschrijven, maar ook het OCMW van Mechelen. Hoe groter de vijver waaruit we kunnen vissen, hoe 
sneller we iemand vinden waarmee we een match hebben. Wanneer het OCMW voor ons een 
potentiële tewerkstellingsklant gevonden heeft, komen zij op kennismakingsgesprek. Hier wordt 
afgetoetst of iemand over de juiste competenties beschikt (bijvoorbeeld rijbewijs B voor de 
bodefunctie) en medisch voldoende geschikt is om de overeenkomst aan te gaan. Daarnaast vragen 
wij ook een uittreksel uit het strafregister. Dit is voor het OCMW van ondersgeschikt belang, maar zij 
begrijpen wel dat dit voor ons een cruciaal gegeven is. 

Juridische grond
• Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

meer bepaald artikel 60§7.

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Zoals hierboven gesteld, betaalt de werkgever enkel het verschil tussen de subsidie en het brutoloon 
van de deelnemer. Aangezien de verschillende OCMW's er andere manieren van werken op nahouden, 
kunnen we dit niet tot in detail gaan voorspellen. Bij sommigen moet er niets betaald worden, 
anderen vragen een tussenkomst van €500 per maand. 
Wanneer het tewerkstellingstraject eindigt en we tevreden zijn van de tewerkstellingsklant is het wel 
de bedoeling om hem een contract niveau D aan te bieden. Hier gaat het dan om een vervanging. Dit 
zal dus geen meerkost betekenen. 

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad gaat akkoord voor de functie van klusjesman/bode een samenwerking met het OCMW 
aan te gaan voor sociale tewerkstelling artikel 60§7.

7 december 2021 21:19 - De voorzitter opent de besloten zitting
7 december 2021 21:24 - De voorzitter sluit de zitting

Voorzitter
Kristof Sels

Secretaris
Myriam Van De Velde


