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Politieraad
Notulen open zitting Zitting van 8 maart 2022

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 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

Verontschuldigd:
de heer Luc Wuyts, politieraadslid

8 maart 2022 20:33 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring verslag

1 2022_PR_00006 Secretariaat - Politieraad - Verslag vorige zitting - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis:
- 07 december 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. 
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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 07 december 2021 goed.

Financiën

2 2022_PR_00007 Secretariaat - Politiebegroting - Goedkeuring 
begrotingswijziging 1 (gewone dienst) en 2 
(buitengewone dienst) van de het dienstjaar 2021 - 
Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis
- 07 december 2021: besluit politieraad waarbij de begrotingswijziging 1 (gewone dienst) en 2 
(buitengewone dienst) van het dienstjaar 2021 werd vastgesteld.
- 11 februari 2022:  besluit politiecollege waarbij werd kennis genomen van de goedkeuring door 
provinciegouverneur  van de begrotingswijziging 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van 
het dienstjaar 2021.

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

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

Juridische grond
°  Koninklijk beslit van 05 september 2001, houdende het algemeen reglement op de boekhouding 
van de lokale politie.
°  Ministeriële omzendbrief PLP 60 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 
politiebegroting voor 2021 ten behoeve van de politiezones.
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Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Antwerpen van 17 
januari 2021 betreffende goedkeuring van de begrotingswijziging 1 (gewone dienst) en 2 
(buitengewone dienst) van het dienstjaar 2021 van de politiezone.
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politiebegroting van het dienstjaar 2022 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis
- 07 december 2021: besluit politieraad waarbij de politiebegroting van het dienstjaar 2022 werd 
vastgesteld.
- 18 januari 2022: brief Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Federale Diensten Gouverneur, 
Dienst toezicht lokale politie te Antwerpen betreffende goedkeuring politiebegroting 2022.
- 11 februari 2022: besluit politiecollege waarbij werd kennis genomen van de goedkeuring door de 
provinciegouverneur van de politiebegroting 2022.

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

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

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

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Antwerpen van 17 
januari 2022 waarbij de politiebegroting van het dienstjaar 2022 wordt goedgekeurd, met 
inachtneming van de opmerkingen.

Personeel
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4 2022_PR_00004 Personeel - Calog-personeel: vacantverklaringen - 
Vacantverklaring van een betrekking van adviseur - 
klasse 2, voor de dienst ICT in het kader van de 
mobiliteit - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Sedert de oprichting van de politiezone in 2001 wordt de dienst ICT bemand door twee 
personeelsleden. Eén van beiden behoort tot het niveau B (consulent) kader en heeft dus een diploma 
in de informatica. De andere is een assistent (niveau C) 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 de 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 
knowhow 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 vacant verklaren in de mobiliteit. 
De formatiewijziging om deze plaats in te schrijven in het organiek kader werd vastgesteld in de 
politieraad van 5 oktober 2021. 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. 
Dit werd ons bevestigd door het advies van de wegingscommissie.

Argumentatie
De uiterste datum van indienen van de kandidaturen wordt bepaald door de directie van de mobiliteit 
en het personeelsbeheer die belast is met de mobiliteitsprocedure. De selectie zal gebeuren door 
middel van een selectiegesprek en een case-studie die mondeling wordt voorgebracht voor een 
selectiecommissie. De samenstelling van de selectiecommissie zal later worden bepaald, maar wordt 
uiteraard samengesteld zoals bepaald in artikel VI.II.44 EN VI.II.45 RPPol.
Het politiecollege ging op 10 december 2021 akkoord een betrekking van adviseur voor de dienst ICT 
vacant te verklaren in het kader van de mobiliteit.

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

op twee niveaus, meer bepaald artikel 128
• Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten, meer bepaald artikel VI.II.8 tot en met VI.II.91
• Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 

mobiliteit van het personeel van de politiediensten
• Ministerieel besluit van 5 juni 2007 betreffende de weging van de functies van het niveau A 

van het administratief en logistiek kader van de politiediensten.

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

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

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad verklaart een betrekking van adviseur - klasse 2 voor de dienst ICT vacant in het kader 
van de mobiliteit.

8 maart 2022 20:45 - De voorzitter opent de besloten zitting
8 maart 2022 20:48 - De voorzitter sluit de zitting

Voorzitter
Kristof Sels

Secretaris
Myriam Van De Velde


