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Politieraad
Notulen open zitting Zitting van 7 juni 2022

Samenstelling

Aanwezig:
de heer Kristof Sels, burgemeester-voorzitter; mevrouw Sofie Joosen, burgemeester; de heer Lode 
Van Looy, burgemeester; mevrouw Chris De Veuster, politieraadslid; mevrouw Chris De Vos, 
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; 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; de heer Sven Vercammen; mevrouw Myriam Van De Velde, 
secretaris

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Peter Ledegen, bijzonder rekenplichtige; mevrouw Lies Verreet, beleidsadviseur; de heer Marc 
Dondeyne, wnd. korpschef

Afwezig:
mevrouw Elke Hellemans, politieraadslid

Verontschuldigd:
de heer Peter Gysbrechts, burgemeester; de heer Marc Van der Linden, politieraadslid

7 juni 2022 21:00 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring verslag

1 2022_PR_00014 Secretariaat - Politieraad - Verslag vorige zitting - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis:
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- 08 maart 2022: 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 08 maart 2022 goed.

Financiën

2 2022_PR_00015 Secretariaat - Jaarrekening - Jaarrekening 2021 - 
Vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Door de bijzonder rekenplichtige is een ontwerp van jaarrekening van voor het dienstjaar 2021 
opgemaakt.
De jaarrekening werd besproken en geverifieerd op het politiecollege van 13 mei 2022. Nadien dient 
deze voor vaststelling ervan te worden voorgelegd de politieraad.
De rekening omvat de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening, alsook de bespreking 
ervan en diverse toelichtingen.

Argumentatie
Jaarlijks dient de politieraad de rekening (als het resultaat van de verwachte inkomsten en uitgaven) 
van het voorgaande jaar vast te stellen.

Juridische grond
°  Artikel 71, eerste lid van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de lokale politie stelt dat de door de bijzondere rekenplichtige 
ondertekende jaarrekeningen voor verificatie aan het politiecollege worden bezorgd.
Artikel 71, tweede lid stelt dat het politiecollege van alle handelingen waarvoor het bevoegd is, dient 
te bevestigen dat ze correct in de rekeningen zijn opgenomen.
°  Artikel 34 van de wet van 7 december 1998 op de organisatie van de geïntegreerde politiediensten, 
gestructureerd op twee niveaus stelt dat artikel VI van de Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op 
het budgettair en financieel beheer van de lokale politie.
°  Artikel 240 van de Nieuwe Gemeentewet stelt dat de gemeenteraad (politieraad) de rekeningen van 
het voorgaande dienstjaar dienst vast te stellen.
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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 27, 34, 77-79 WGP.

Financiële informatie
Financiële informatie
In principe geen financiële gevolgen.

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad stelt de budgettaire rekening, de balans en de resultatenrekening van 2021 vast met 
volgende resultaten:

Gewone dienst
netto-vastgelegde rechten 13.023.944,47
vastgelegde uitgaven 12.643.089,56
begrotingsresultaat 380.854,91
over te dragen vastgelegde 
uitgaven 67.311,38

boekhoudkundig resultaat 448.166,29
netto-vastgelegde rechten 1.134.777,52
vastgelegde uitgaven 522.762,57
begrotingsresultaat 612.014,95
over te dragen vastgelegde 
uitgaven 237.366,16

boekhoudkundig resultaat 849.381,11
Balans

vaste activa 5.955.796
vlottende activa 1.738.907
totaal activa 7.694.703

eigen vermogen 2.664.292
voorzieningen 0
schulden 5.030.411
totaal aan de passiva 7.694.703

Resultatenrekening
exploitatieresultaat -848.525,84
uitzonderlijk resultaat 54.979,39
resultaat van het dienstjaar -793.546,45

Artikel 2
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De politieraad stelt vast dat het politiecollege na verificatie bevestigt dat alle handelingen waarvoor 
het bevoegd is, correct in de jaarrekening 2021 zijn opgenomen.

Artikel 3
Het bijgevoegde document met bijlagen en toelichtingen wordt integraal goedgekeurd.

ICT

3 2022_PR_00020 ICT - Goedkeuring van de ICT-opdrachtencentrale van 
de stad Brugge - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis:
- Besluit politieraad van 15 december 2015 betreffende raamcontract van de Vlaamse Overheid en de 
stad Brugge inzake ICT.
De stad Brugge treedt op als opdrachtencentrale voor de aankoop van ICT-producten en diensten en 
biedt andere overheden de mogelijkheid hierop beroep te doen. Onze politiezone heeft hiervan in het 
verleden ook gebruik gemaakt. Om van de nieuwe raamovereenkomst gebruik te kunnen maken, 
moet ons bestuur opnieuw toetreden tot de opdrachtencentrale van de stad Brugge.
De politiezone is door stad Brugge reeds opgenomen in de lijst met deelnemende entiteiten voor deze 
ICT-opdrachtencentrale.

Argumentatie
De politiezone kan van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst via de 
opdrachtencentrale gebruik maken, waardoor zij krachtens artikel 47 van de wet van 17 juni 
2016 inzake overheidsopdrachten is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure 
te organiseren Dit houdt in dat elke deelnemende organisatie op basis van de overeenkomst eigen 
bestellingen kan plaatsen en aankopen kan doen tegen dezelfde voorwaarden.
Elk perceel in de raamovereenkomst heeft een looptijd van drie jaar, driemaal met een jaar 
verlengbaar. De raamovereenkomst is niet exclusief: dit impliceert dat een deelnemende entiteit de 
vrijheid behoudt om een bepaalde aankoop niet langs het raamcontract maar volgens de gewone 
procedures, die de wet op de overheidsopdrachten oplegt, te voeren. Een deelnemende entiteit kan 
ook niet verplicht worden tot afname.
Voor onze politiezone is het interessant deel te nemen aan deze opdrachtencentrale omwille van de 
volgende redenen:

• de in de opdrachtencentrale voorziene ICT-producten voldoen aan de verschillende behoeften 
van onze politiezone;

• onze politiezone moet zelf geen gunningsprocedure voeren, wat een administratieve 
vereenvoudiging en financiële besparing betekent;

• als deelnemer geniet je van de prijzen en voorwaarden die bedongen werden binnen deze 
opdrachtencentrale, dewelke onze politiezone op zichzelf nooit zou kunnen bewerkstelligen;

• de stad Brugge beschikt over know-how of technische expertise inzake het voeren van 
raamovereenkomsten met betrekking tot ICT-producten;

• door deel te nemen aan de raamovereenkomst “ICT-Opdrachtencentrale” van de stad Brugge 
beschikt onze politiezone over de mogelijkheid om bij een eventuele aankoop prijzen en 
diensten met elkaar te vergelijken en het meest voordelige aanbod te kiezen zonder daarvoor 
een uitgebreide procedure te hoeven voeren.

Juridische grond
• Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 

en latere wijzigingen.
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• Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.
• Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op twee niveaus.
• 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
Door de instap in dit raamcontract, dient de politiezone niet voor alle aankopen individueel de markt 
op te gaan (voeren van diverse overheidsopdrachten), en kan er voordeliger aangekocht worden. 

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad beslist om in te stappen in de opdrachtencentrale van de stad Brugge voor de opdracht 
'ICT- Aankoopcentrale stad Brugge en andere entiteiten' die de stad Brugge sloot met verschillende 
leveranciers. 

Logistiek

4 2022_PR_00016 Logistiek - Radiocommunicatie - Aankoop van draagbare 
radioposten en toebehoren voor de gehele zone - 
vaststelling lastvoorwaarden en bepaling wijze van 
gunnen - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
De draagbare radioposten zijn reeds in gebruik sinds 2004 - 2005. Buiten wat updates en 
refurbishingen na zijn het nog steeds de toestellen van die periode.
Gezien het huidige raamcontract afloopt op 30 juni 2022 en gezien de toestellen die we nu in gebruik 
hebben slechts tot 2025 ondersteund worden is het opportuun om deze te vervangen.
Bovendien is de afschrijvingsperiode ook reeds geruime tijd bereikt.
Na een testperiode bij vier diensten (Verkeer, wijkwerking, interventie en recherche) werd er unaniem 
gekozen voor twee bepaalde types radioposten van het merk Sepura, te verkrijgen aan de hand van 
het raamcontract CD-MP-00-60 via de firma Abiom. 
Aan het politiecollege wordt tevens gevraagd goedkeuring te hechten aan de toelichting bij de 
gunningscriteria.
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Argumentatie
Aangezien het een raamcontract betreft van Astrid NV (CD-MP-00-60) dient er geen vergelijkende 
prijsvraag te gebeuren.
De aankoop kan gebeuren bij Abiom, Oostjachtpark 18, 9100 Sint- Niklaas. 

Juridische grond
°  Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijziginge
°  Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.
°  Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
°  Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en     concessies, en 
latere wijzigingen.
°  Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet).
°  Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°.

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Voor de aankoop, programma en installatie van de draagbare radiocommunicatie voor het gehele 
korps zijn voldoende financiiële middelen voorzien, ten bedrage van 130.000 euro, inclusief BTW op 
begrotingspost 330/744-51 van het dienstjaar 2022.

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad gaat akkoord met de aankoop, programmatie en installatie van nieuwe draagbare 
radiocommunicatie voor het gehele korps.

Artikel 2
De politieraad kiest als wijze van gunnen voor de open aanbesteding en om de lastvoorwaarden vast 
te stellen conform het ASTRID  raamcontract CD-MP-OO-60 van de federale politie, met een 
bijkomende raming van 130.000 euro, inclusief BTW.

Secretariaat

5 2022_PR_00018 Secretariaat - TMVS Creat aankoopcentrale - Algemene 
vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS 
van 21 juni 2022 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Feiten en context
De politieraad is op 03 december 2019 akkoord gegaan aan te sluiten bij de aankoopcentrale TMVS.
TMVS organiseert op 21 juni 2022, om 14.30 uur, via ZOOM 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.    Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021.
4.    Verslag van de commissaris.
5.    a)  Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021.
        b)  Goedkeuring vand e voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021.
6.    Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7.    Actualisering presentievergoeding.
8.    Statutaire benoemingen.
9.    Aanstelling commissaris.
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 21 juni 2022 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 05 april 2022 voor de algemene vergadering van TMVS waarin de 
agenda werd meegedeeld.

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

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

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

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad hecht goedkeuring aan alle punten van de agenda van de buitengewone 
algemenevergadering TMVS die plaatsvindt op 21 juni 2022, om 14.30 uur, via ZOOM, en de daarbij 
behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 
De agenda werd vastgesteld als volgt:
1.    Toetredding van deelnemers.
2.    Actualisering van bijlagen 1 en 2 van de statuten ingevolge toetredingen.
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3.    Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021.
4.    Verslag van de commissaris.
5.    a)  Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021.
        b)  Goedkeuring vand e voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021.
6.    Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7.    Actualisering presentievergoeding.
8.    Statutaire benoemingen.
9.    Aanstelling commissaris.
Varia.

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 21 juni 2022, 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 21 juni 2022 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 politieraad 
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.

Personeel

6 2022_PR_00013 Personeel - Mandaat korpschef - vrijwillige beëindiging 
mandaat korpschef - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Feiten en context
De mandaathouder kan vrijwillig zijn mandaat beëindigen door middel van een brief aan het 
politiecollege.  Pas na het verkrijgen van de toestemming van de voor het aanwijzen van het mandaat 
bevoegde overheid en mits de naleving van een opzeggingstermijn van één maand mag het 
personeelslid zijn mandaat beëindigen. 
Het politiecollege dient binnen de 60 dagen na de verzending van de aanvraag de beslissing van de 
voor het aanwijzen van het mandaat bevoegde overheid te hebben meegedeeld aan de 
mandaathouder die vrijwillig zijn mandaat beëindigt. Indien binnen die zestig dagen dergelijke 
mededeling niet heeft plaatsgevonden, wordt de toestemming geacht te zijn verleend. 
De opzeggingstermijn van één maand gaat in op de eerste dag van de maand volgend op die waarin 
de beslissing ter kennis is gebracht van het personeelslid dan wel volgend op die waarin de termijn 
van zestig dagen na de datum van verzending is vertstreken. In onderling akkoord tussen het 
politiecollege en de mandaathouder, kan de opzeggingstermijn van één maand ingekort worden. 

mailto:20201208AVTMVS@farys.be


9/14

HCP Kris Vandenberk heeft via mail op 25 februari 2022 de voorzitter van het politiecollege ingelicht 
van zijn vraag om zijn mandaat te kunnen beëindigen en tevens een verlof voor algemeen belang te 
kunnen opnemen. 
Een verlof van algemeen belang kan niet worden aangevraagd door mandaathouders, waardoor HCP 
Vandenberk zijn mandaat zal moeten beëindigen vooraleer hij dit verlof kan aanvragen. Met 
instemming van het politiecollege kan het personeelslid de uitvoering van een opdracht aanvaarden. 
Gedurende het verlof voor opdracht van algemeen belang bevindt het personeelslid zich in de 
administratieve stand van dienstactiviteit wanneer het algemeen belang van de opdracht erkend werd. 
Indien dit belang niet erkend wordt, bevindt het personeelslid zich in de administratieve stand van 
non-activiteit. 
De vrijstelling wordt toegekend voor een duur van ten hoogste twee jaar. Zij kan hernieuwd worden 
voor periodes waarvan er geen de duur van twee jaar mag overschrijden. 

Argumentatie
De voorzitter van het politiecollege heeft reeds kennisgenomen van het vrijwillig beëindingen van het 
mandaat van HCP Vandenberk en heeft hem toegestaan een verlof voor opdracht van algemeen 
belang op te nemen en dit vanaf 01 mei 2022.
Het politiecollege heeft op 15 april 2022 kennis genomen van de vrijwillige beëindiging van het 
mandaat van korpschef.

Juridische grond
• RPPOL, VII.II.97 ev (vrijwillige beëindiging mandaat)
• RPPOL, artikel VIII.XIII.1 ev (verlof voor opdracht van algemeen belang)

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

Regelgeving: openbaarmaking
Dit besluit is niet ter inzage op basis van:
Artikel 13 - 2° :Een aanvraag tot openbaarmaking dient afgewezen te worden, voorzover die geen 
betrekking heeft op milieu-informatie, als de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met de openbaarmaking instemt.

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van de mail van 25 februari 2022 van hoofdcommisaris Kris Vandenberk, 
korpschef politiezone Bodukap, betreffende de vrijwillige beëindiging van zijn mandaat van korpschef 
vanaf 01 mei 2022 en stemt hiermee in.

Artikel 2
De politieraad neemt kennis van de vraag van HCP Vandenberk om vanaf 01 mei 2022 een verlof voor 
opdracht van algemeen belang op te nemen. 

7 2022_PR_00019 Personeel - Mandaat  korpschef - Vacantverklaring van 
het mandaat van korpschef en oproep tot 
kandidaatstelling met het oog op de aanwijzing "en 
regime" van de korpschef van de politiezone Bodukap - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Feiten en context
Voor de goede werking van de politiezone dient men te beschikken over een korpschef. Aangezien 
korpschef Kris Vandenberk, hoofdcommissaris van politie, zijn mandaat vrijwillig beëindigt heeft op 30 
april 2022,  zal dit mandaat vacant zijn vanaf 01 mei 2022.
De politiezone dient dus een oproep tot kandidaatstelling te lanceren met het oog op de aanwijzing 
"en regime" tot korpschef van de politiezone Bodukap.

Argumentatie
Het mandaat van korpschef Kris Vandenberk werd door hem vrijwillig beëindigd op 30 april 2022.
Het is daarom aangewezen zo spoedig mogelijk de procedure tot aanwijzing van een nieuwe 
korpschef op te starten, zodat er tijdig een nieuwe korpschef kan aangesteld worden. 
In het kader van deze vacature en de kandidaatstelling voor het aanwijzen voor het ambt van 
korpschef bij de lokale politie en conform het artikel VII.III.20 neemt de politieraad volgende 
beslissingen;
1° dat een bij wege van mandaat te begeven ambt vacant wordt verklaard;
2° over de termijn waarbinnen de kandidaatstelling ontvankelijk kan worden ingediend;
3° over de samenstelling van de bevoegde lokale selectiecommissie dan wel, of een beroep wordt 
gedaan op de nationale selectiecommissie;
Er wordt voorgesteld beroep te doen op een lokale selectiecommissie.
De oproep tot kandidaatstelling voor de aanwerving van een korpschef voor de lokale politie die zal 
gelanceerd worden dient de volgende gegevens te vermelden:
1° - de categorie tot dewelke het vacante mandaat behoort;
Het koninklijk besluit van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 
personeelsleden van de politiediensten en houdende andere diverse bepalingen met betrekking tot de 
politiediensten, meer bepaald artikel 67 bepaalt dat er zes categorieën van mandaten zijn als volgt:
categorie 1: het mandaat van korpschef van een lokale politie waarvan de personeelsbezetting, 
omvattend het personeel van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, minder 
dan 75 voltijds tewerkgestelde personeelsleden omvat. 
categorie 2: het mandaat van korpschef van een lokale politie waarvan de personeelsbezetting, 
omvattend het personeel van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, ten minste 
75  doch minder dan 150 voltijds tewerkgestelde personeelsleden omvat. 
categorie 3: het mandaat van korpschef van een lokale politie waarvan de personeelsbezetting, 
omvattend het personeel van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, ten minste 
150  doch minder dan 300 voltijds tewerkgestelde personeelsleden omvat.
categorie 4: het mandaat van korpschef van een lokale politie waarvan de personeelsbezetting, 
omvattend het personeel van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, ten minste 
300 doch minder dan 600 voltijds tewerkgestelde personeelsleden omvat.
categorie 5: het mandaat van korpschef van een lokale politie waarvan de personeelsbezetting, 
omvattend het personeel van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, ten minste 
600 voltijds tewerkgestelde personeelsleden omvat.
categorie 6: het mandaat van commissaris-generaal.
Artikel VI.II.2 RPPol. stelt dat de politieraad de categorie van de politiezone bepaalt steunende op de 
personeelsbezetting zoals die bestaat zes maanden voorafgaand aan de datum waarop het bij 
mandaat te begeven ambt vacant wordt verklaard. Hierbij wordt gekeken naar de goedgekeurde 
personeelsformatie. Voor onze zone dienen we dan te gaan kijken naar de personeelsformatie die op 
de politieraad van 5 oktober 2021 werd goedgekeurd. De categorie van de zone Bodukap dient te 
worden vastgesteld op categorie 2.
2° - de functiebeschrijving en het profiel (ligt vast door het ministerieel besluit van 11 januari 2006);
3° - de wijze van kandidaatstelling en de uiterste datum waarop die ontvankelijk kan worden 
ingediend;
De kandidaatstellingen moeten binnen de 60 dagen, te rekenen van de publicatie door de algemene 
directie van het middelenbeheer en de informatie (DGR) , directie van het personeel (DRP) ingediend 
worden om ontvankelijk te zijn. Om geldig te zijn moet de kandidaatstelling hetzij per aangetekende 
brief worden verzonden, hetzij tegen ontvangstbewijs bij de directeur van de door de minister van 
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Binnenlandse Zaken aangewezen dienst worden afgegeven ten laatste op de uiterste datum. Is deze 
uiterste datum een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt deze vervaldag 
verplaatst naar de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is. Op straffe 
van onontvankelijkheid van de kandidatuurstelling zet de kandidaat voor het vacante mandaat in zijn 
kandidaatstelling de aanspraken en verdiensten uiteen die hij meent te kunnen doen gelden voor het 
bij wege van mandaat toe te wijzen ambt. We nemen deze termijn iets ruimer, aangezien de 
publicatie deels in de zomervakantie zal vallen. Door de publicatie iets later te doen en te verlengen 
kunnen ook de kandidaten die momenteel in hun opleiding voor het directiebrevet zitten deelnemen 
aan deze procedure. Zij zullen kunnen deelnemen vanaf 06 oktober 2022.
4° - de samenstelling van de selectiecommissie;
De lokale selectiecommissie zal als volgt worden samengesteld:
Samenstelling Titularis Plaatsvervangend lid
Voorzitter van de selectiecommissie
Voorzitter politieraad De heer Kristof Sels

Burgemeester Sint-Katelijne-
Waver

De heer Peter Gysbrechts
Burgemeester Putte

Bijzitters
Een korpschef die een mandaat 
uitoefent van ten minste dezelfde 
categorie

1° HCP Yves Bogaerts
Korpschef PZ MeWi

1° HCP Jean-Paul Mouchaers
korpschef PZ Leuven

Een bestuurlijke directeur-
coördinator of een gerechtelijke 
directeur uit een ander 
ambtsgebied

HCP Liesbeth Van Isterbeek
DirCo Halle-Vilvoorde

HCP Karolien De Smet
DirCo Leuven

Een deskundige die niet behoort 
tot het betrokken lokaal 
politiekorps

De heer Koen Van Heddeghem
Stafmedewerker VVSG 

Professor emeritus Els Enhus
Professor criminologie VUB

De gouverneur of de 
arrondissementscommissaris

Mevrouw Cathy Berx De heer Bram Abrams
De door de gouverneur 
aangewezen 
arrondissementscommissaris

De Procureur des Konings De heer Franky De Keyzer
Procureur des Konings 
arrondissement Antwerpen

 

De inspecteur-generaal of de 
adjunct inspecteur generaal van 
de Algemene Inspectie

HCP Thierry Gillis
Inspecteur-generaal

HCP Johan De Volder
Adjunct inspecteur-generaal

Secretaris – staat de commissie bij
secretaris ADV Nathalie Lefèvre

Diensthoofd PLIF
PZ Bodukap

ADV Lies Verreet
Beleidsadviseur
PZ Bodukap

Juridische grond
>  Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking 
tot de politiediensten, de artikelen 65 tot 73 (Exodus).
>  Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten, VII.III.1 tot 5; VII.III.10 tot 13; VII.III.20 tot 38; VII.III.41tot 43 en VII.III. 52 tot 58.
>  Ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het 
koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtpositie van het personeel van de 
politiediensten.
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>  Ministerieel besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de functiebeschrijving  en de daaruit 
voortvloeiende profielvereisten van een korpschef.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 48.

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad verklaart het ambt van korpschef binnen de politiezone BoDuKaP vacant en lanceert de 
oproep tot kandidaatstelling met het oog op de aanwerving van een korpschef van politie, met 
onmiddellijke indiensttreding. 

Artikel 2
De politieraad stelt de categorie van de politiezone BoDuKaP vast op categorie 2.

Artikel 3
De kandidaatstellingen moeten binnen de 60 dagen, te rekenen vanaf de publicatie door de algemene 
directie van het middelenbeheer en de informatie (DGR), directie van het personeel (DRP) ingediend 
worden om ontvankelijk te zijn. Deze vacantverklaring zal gelijklopen met het afstuderen van de 
opleiding directiebrevet (begin oktober 2022) zodat ook deze laureaten mogelijks kunnen deelnemen. 

Artikel 4
De selectiecommissie is een lokale selectiecommissie en wordt vastgesteld als volgt:
Samenstelling Titularis Plaatsvervangend lid
Voorzitter van de selectiecommissie
Voorzitter politieraad De heer Kristof Sels

Burgemeester Sint-Katelijne-
Waver

De heer Peter Gysbrechts
Burgemeester Putte

Bijzitters
Een korpschef die een mandaat 
uitoefent van ten minste dezelfde 
categorie

1° HCP Yves Bogaerts
Korpschef PZ MeWi

1° HCP Jean-Paul Mouchaers
korpschef PZ Leuven

Een bestuurlijke directeur-
coördinator of een gerechtelijke 
directeur uit een ander 
ambtsgebied

HCP Liesbeth Van Isterbeek
DirCo Halle-Vilvoorde

HCP Karolien De Smet
DirCo Leuven

Een deskundige die niet behoort 
tot het betrokken lokaal 
politiekorps

De heer Koen Van Heddeghem
Stafmedewerker VVSG 

Professor emeritus Els Enhus
Professor criminologie VUB

De gouverneur of de 
arrondissementscommissaris

Mevrouw Cathy Berx De heer Bram Abrams
De door de gouverneur 
aangewezen 
arrondissementscommissaris

De Procureur des Konings De heer Franky De Keyzer
Procureur des Konings 
arrondissement Antwerpen
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De inspecteur-generaal of de 
adjunct inspecteur generaal van 
de Algemene Inspectie

HCP Thierry Gillis
Inspecteur-generaal

HCP Johan De Volder
Adjunct inspecteur-generaal

Secretaris – staat de commissie bij
secretaris ADV Nathalie Lefèvre

Diensthoofd PLIF
PZ Bodukap

ADV Lies Verreet
Beleidsadviseur
PZ Bodukap

Artikel 5
De politieraad beslist dat, volgens de bepalingen in artikel VII.III.71 RPPol, aan de voorzitter en de 
bijzitter die geen personeelslid van de politie zijn, een presentiegeld wordt uitbetaald van 36,56 euro 
per uur aan 100% (niet geïndexeerd bedrag) en dat aan hen ook een vergoeding voor reiskosten 
wordt uitbetaald overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op de rijksambtenaren van 
rang 17.

Andere

21:39 - Ronny Slootmans, politieraadslid verlaat de zitting

8 2022_PR_00012 Korpsleiding - Jaarverslag - Jaarverslag 2021 - 
Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Feiten en context
Jaarlijks wordt door de beleidsmedewerker van de politiezone een jaarverslag opgemaakt. Dit verslag 
geeft een overzicht van de activiteiten en verwezenlijkingen van de politiezone in het afgelopen jaar.

Argumentatie
Het jaarverslag van 2021 wordt ter kennisneming voorgelegd aan de politieraad.

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van het jaarverslag 2021 van de politiezone.

9 2022_PR_00011 Secretariaat - Criminaliteitscijfers - Criminaliteitscijfers 
2021 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Feiten en context
Lies Verreet, beleidsadviseur, komt ter zitting om een toelichting te geven bij de criminaliteitscijfers.
Aan de hand van een PowerPoint wordt door Lies Verreet, beleidsadviseur, een toelichting gegeven bij 
de criminaliteitscijfers van het jaar 2021 van de politiezone.
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Na de toelichting van de criminaliteitscijfers verlaat Lies Verreet de zitting.

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van de criminaliteitscijfers van de politiezone voor het jaar 2021 en de 
toelichting ervan door Lies Verreet, beleidsadviseur.

7 juni 2022 21:56 - Lies Verreet, beleidsadviseur verlaat de zitting
7 juni 2022 22:02 - De voorzitter opent de besloten zitting
7 juni 2022 22:10 - De voorzitter sluit de zitting

Voorzitter
Kristof Sels

Secretaris
Myriam Van De Velde


