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POLITIEZONE BERLAAR-NIJLEN 
 

POLITIERAAD 
 

26 oktober 2017 
 

 

Aanwezig : Verbeeck Paul, voorzitter - Burgemeester Nijlen 

Horemans Walter, Burgemeester Berlaar 

 Van Asch Jan, korpschef - Hoofdcommissaris 

Van Goubergen Renatus, Nuyens Rudolf, Dillen Karina, Laurijssen Paul, 

Celis Bert, Van Dessel Johan, Beirinckx Marcel, Deckers Rita, Beullens 

Willy, Mariën André, Du Four Lien, Luyten Luc, Vervloet Maria en Pauwels 

Pegie, Politieraadsleden 

         De Troy Silvana, Waarnemend politiesecretaris 

Verontschuldigd :  Steurs John, Van den Bogaert Jinse, Mariën Geert, 

 

 

Openbare zitting 
 

 

Voorzitter Paul Verbeeck verwelkomt alle leden en opent de vergadering om 19.06 uur. 

 

 

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring. 

 

Het verslag van 03 juli 2017 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

 

2. Ontslag politieraadslid Glenn Moons – kennisname.  

 

Voorzitter Paul Verbeeck meldt dat Politieraad Glenn Moons verhuisd buiten de Politiezone 

Berlaar-Nijlen. Betrokkene voldoet bijgevolg niet meer aan de voorwaarden om te zetelen in de 

gemeente- en politieraad. 

 

Voorgeschiedenis 

- Glenn Moons werd verkozen als politieraadslid in de gemeenteraad van Nijlen op 02 januari 

2013. 

- Glenn Moons neemt ontslag als gemeenteraadslid op 18 september 2017 waardoor zijn 

mandaat van politieraadslid vervalt. 

- In het politiecollege van 04 oktober 2017 werd beslist om het ontslag van politieraadslid Glenn 

Moons ter kennis te brengen in de politieraad. 
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Juridische grond 

- Wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst (gepubliceerd 

BS 05/01/1999). 

- Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 

de politiediensten (gepubliceerd BS 31/03/2001). 

- Het gemeentedecreet 

Argumentatie 

In artikel 15 van het Gemeentedecreet wordt bepaald dat een gemeenteraadslid schriftelijk 

ontslag kan indienen bij de gemeentesecretaris en dat het ontslag definitief wordt zodra de 

gemeenteraad hiervan kennis heeft genomen. 

Besluit 

De politieraad neemt kennis van het ontslag van politieraadslid Glenn Moons met ingang van 18 

september 2017. 

 

3. Aanstelling politieraadslid Luc Luyten – goedkeuring.  

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt voor om de aanstelling van de heer Luc Luyten tot politieraadslid 

goed te keuren, rekening houdend met het volgende: 

 

Voorgeschiedenis 

- Glenn Moons werd in de gemeenteraad van Nijlen d.d. 02 januari 2013 aangesteld tot effectief 

lid van de politieraad. Veerle Boeckxstaens werd aangesteld als eerste opvolger en Luc Luyten 

als tweede opvolger.  

- Glenn Moons brengt ter kennis dat hij ontslag neemt als politieraadslid. 

- Eerste opvolger Veerle Boeckxstaens wenst het mandaat van politieraadslid niet op te nemen. 

- In het politiecollege van 04 oktober 2017 werd voorgesteld aan de politieraad om de 

aanstelling van de heer Luc Luyten als politieraadslid van de Politiezone Berlaar-Nijlen goed 

te keuren 

Juridische grond 

- Wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst (gepubliceerd 

BS 05/01/1999). 

- Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 

de politiediensten (gepubliceerd BS 31/03/2001). 

- Het gemeentedecreet 

Besluit 

De politieraad beslist om de heer Luc Luyten onmiddellijk tot de vergadering toe te laten. Hij 

wordt verzocht om in handen van de burgemeester de voorgeschreven eed af te leggen, waaraan 

hij voldoet als volgt: 

“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van 

het Belgische volk”. 

 

 

4. Tijdelijke verhindering Jan Moerenhout – kennisname.  

 

Voorzitter Paul Verbeeck meldt dat Politieraad Jan Moerenhout tijdelijk niet kan zetelen in de 

gemeente- en politieraad wegens persoonlijke aangelegenheden. 
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Voorgeschiedenis 

- Jan Moerenhout werd verkozen als politieraadslid in de gemeenteraad van Nijlen op 02 januari 

2013. 

- Jan Moerenhout brengt ter kennis dat hij tijdelijk verhinderd is als politieraadslid.  

- In het politiecollege van 04 oktober 2017 werd beslist om de tijdelijke verhindering van 

Politieraadslid Jan Moerenhout ter kennis te brengen in de politieraad. 

Juridische grond 

- Wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst (gepubliceerd 

BS 05/01/1999). 

- Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 

de politiediensten (gepubliceerd BS 31/03/2001). 

- Het gemeentedecreet 

Argumentatie 

Artikel 22 van de Wet op de Geïntegreerde Politie bepaalt dat het lid van de gemeenteraad dat 

wegens verhindering wordt vervangen, van rechtswege wordt vervangen voor dezelfde duur in de 

politieraad.  

Besluit 

De politieraad neemt kennis van de tijdelijke onbeschikbaarheid van Politieraadslid Jan 

Moerenhout met ingang van 26 oktober 2017. 

  

5. Tijdelijke aanstelling politieraadslid Geert Mariën – goedkeuring.  

 

Voorzitter Paul Verbeeck meldt dat Raadslid Jan Moerenhout tijdelijk vervangen wordt door 

Geert Mariën, doch deze heeft zich verontschuldigd voor deze vergadering. 

 

De voorzitter stelt  voor om de tijdelijke aanstelling van de heer Geert Mariën tot politieraadslid 

goed te keuren, rekening houdend met het volgende: 

 

Voorgeschiedenis 

- Jan Moerenhout werd in de gemeenteraad van Nijlen d.d. 02 januari 2013 aangesteld tot 

effectief lid van de politieraad. Gertruda Verrelst werd aangesteld als eerste opvolger. Geert 

Mariën. werd aangesteld als tweede opvolger.  

- Jan Moerenhout brengt ter kennis dat hij tijdelijk verhinderd is als politieraadslid.  

- Gertruda Verrelst wenst het mandaat van politieraadslid niet op te nemen.  

- In het politiecollege van 17 oktober 2017 werd voorgesteld aan de politieraad om de 

aanstelling van de heer Geert Mariën als politieraadslid van de Politiezone Berlaar-Nijlen 

goed te keuren. 

Juridische grond 

- Wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst (gepubliceerd 

BS 05/01/1999). 

- Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 

de politiediensten (gepubliceerd BS 31/03/2001). 

- Het gemeentedecreet 
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Argumentatie 

Artikel 22 van de Wet op de Geïntegreerde Politie bepaalt dat het lid van de gemeenteraad dat 

wegens verhindering wordt vervangen, van rechtswege wordt vervangen voor dezelfde duur in de 

politieraad.  

Besluit 

De politieraad beslist unaniem om de heer Geert Mariën tijdelijk aan te stellen als politieraadslid 

ter vervanging van Politieraadslid Jan Moerenhout. Daar betrokkene zich heeft verontschuldigd 

zal hij de eed tijdens de eerstvolgende politieraad afleggen. 

 

6. Ontslag politieraadslid Christophe De Backere – kennisname.  

 

Voorzitter Paul Verbeeck meldt dat Politieraad Christophe De Backere eveneens verhuisd buiten 

de Politiezone Berlaar-Nijlen. Betrokkene voldoet bijgevolg niet meer aan de voorwaarden om te 

zetelen in de gemeente- en politieraad. 

 

Voorgeschiedenis 

- Christophe De Backere werd verkozen als politieraadslid in de gemeenteraad van Berlaar op 

02 januari 2013. 

- Christophe De Backere dient zijn ontslag in als politieraadslid op 20 juli 2017 . 

- In het politiecollege van 04 oktober 2017 werd beslist om het ontslag van Politieraadslid 

Christophe De Backere ter kennis te brengen in de politieraad. 

Juridische grond 

- Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst (gepubliceerd BS 

05/01/1999). 

- Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 

de politiediensten (gepubliceerd BS 31/03/2001). 

- Het gemeentedecreet 

Argumentatie 

In artikel 15 van het Gemeentedecreet wordt bepaald dat een gemeenteraadslid schriftelijk 

ontslag kan indienen bij de gemeentesecretaris en dat het ontslag definitief wordt zodra de 

gemeenteraad hiervan kennis heeft genomen. 

Besluit 

De politieraad neemt kennis van het ontslag van Politieraadslid Christophe De Backere met 

ingang van 20 juli 2017. 

 

7. Aanstelling politieraadslid Maria Vervloet – goedkeuring. 

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt voor om de aanstelling van mevrouw Maria Vervloet tot 

politieraadslid goed te keuren, rekening houdend met het volgende: 

 

Voorgeschiedenis 

- Christophe De Backere werd in de gemeenteraad van Berlaar d.d. 02 januari 2013 aangesteld 

tot effectief lid van de politieraad. Maria Vervloet werd aangesteld als zijn opvolgster.  
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- De heer De Backere nam ontslag als politieraadslid met ingang van 20 juli 2017. 

- In het politiecollege van 04 oktober 2017 werd voorgesteld aan de politieraad om de 

aanstelling van mevrouw Maria Vervloet als politieraadslid van de Politiezone Berlaar-Nijlen 

goed te keuren. 

Juridische grond 

- Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst (gepubliceerd BS 

05/01/1999). 

- Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 

de politiediensten (gepubliceerd BS 31/03/2001). 

- Het gemeentedecreet 

Besluit 

De politieraad beslist unaniem om mevrouw Maria Vervloet onmiddellijk tot de vergadering toe 

te laten. Zij wordt verzocht om in handen van de burgemeester de voorgeschreven eed af te 

leggen, waaraan zij voldoet als volgt: 

“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van 

het Belgische volk”. 

 

 

8.  Ontslag politieraadslid Artur Issaev – kennisname. 

 

Voorzitter Paul Verbeeck meldt dat ook Politieraadslid Artur Issaev verhuisd buiten de Politiezone 

Berlaar-Nijlen. Betrokkene voldoet bijgevolg niet meer aan de voorwaarden om te zetelen in de 

gemeente- en politieraad. 

 

Voorgeschiedenis 

- Artur Issaev werd verkozen als politieraadslid in de gemeenteraad van Berlaar op 21 mei 2013. 

- Artur Issaev dient zijn ontslag in als politieraadslid op 20 juli 2017 . 

- In het politiecollege van 04 oktober 2017 werd beslist om het ontslag van Politieraadslid Artur 

Issaev ter kennis te brengen in de politieraad. 

Juridische grond 

- Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst (gepubliceerd BS 

05/01/1999). 

- Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 

de politiediensten (gepubliceerd BS 31/03/2001). 

- Het gemeentedecreet 

Argumentatie 

In artikel 15 van het Gemeentedecreet wordt bepaald dat een gemeenteraadslid schriftelijk 

ontslag kan indienen bij de gemeentesecretaris en dat het ontslag definitief wordt zodra de 

gemeenteraad hiervan kennis heeft genomen. 

Besluit 

De politieraad neemt kennis van het ontslag van Politieraadslid Artur Issaev met ingang van 20 

juli 2017. 
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9. Aanstelling politieraadslid Pegie Pauwels – goedkeuring. 

 

Voorzitter Paul Verbeeck meldt dat mevrouw Pegie Pauwels in eerste instantie door de CD&V 

werd voorgedragen als politieraadslid in de Politiezone Berlaar-Nijlen. Betrokkene wenste echter 

niet te zetelen in de CD&V-fractie doch neemt het mandaat van gemeente- en politieraadslid op 

als onafhankelijke. 

 

De voorzitter stelt voor om de aanstelling van mevrouw Pegie Pauwels tot politieraadslid goed te 

keuren, rekening houdend met het volgende: 

 

Voorgeschiedenis 

- Artur Issaev werd verkozen als politieraadslid in de gemeenteraad van Berlaar op 21 mei 2013. 

- De heer Silvain Vertommen werd als opvolger voor de heer Artur Issaev voor de politieraad 

verkozen in de gemeenteraad van Berlaar op 21 mei 2013. 

- Artur Issaev dient zijn ontslag in als politieraadslid op 20 juli 2017 . 

- De heer Silvain Vertommen doet afstand van mandaat met het schrijven van 22 augustus 2017.  

- CD&V Berlaar diende een nieuwe voordrachtsakte in waarbij zij mevrouw Pegie Pauwels 

voordragen als kandidaat voor de politieraad. De gemeenteraad van Berlaar nam op 19 

september 2017 kennis van de nieuwe voordrachtsakte waarin Pegie Pauwels als 

politieraadslid wordt voorgedragen.  

Juridische grond 

- Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst (gepubliceerd BS 

05/01/1999). 

- Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 

de politiediensten (gepubliceerd BS 31/03/2001). 

- Het gemeentedecreet 

Besluit 

De politieraad beslist unaniem om mevrouw Pegie Pauwels onmiddellijk tot de vergadering toe te 

laten. Zij wordt verzocht om in handen van de burgemeester de voorgeschreven eed af te leggen, 

waaraan zij voldoet als volgt: 

“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van 

het Belgische volk”. 

 

 

10. Opdrachtbrief korpschef Jan Van Asch – goedkeuring 

 

Korpschef Jan Van Asch verklaart dat bij de primo-benoemingen (benoemingen van korpschefs 

bij de hervorming van de politiediensten in 2001) er geen opdrachtbrieven dienden opgesteld te 

worden. Bij de laatste evaluatie werd aan de korpschefs gevraagd om een opdrachtbrief op te 

stellen. In deze opdrachtbrief geeft de korpschef aan op welke manier hij zijn mandaat en de 

daaraan verbonden verantwoordelijkheden en taken zal waarnemen. De doelstellingen van de 

korpschef zijn de volgende: 
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1. Als korpschef zal ik leiding nemen over de politiezone Berlaar-Nijlen met als doel het 

beleid dat door de zonale veiligheidsraad bepaald wordt uit te voeren. 

 

Dit is een bondige samenvatting van de opdracht van een korpschef zoals ze beschreven 

wordt in de regelgeving ( art. 44 en 45 van de wet op de geïntegreerde politie) 

 

Het is een uitdaging om het aspect van leidinggeven expliciet aanwezig te stellen en dit niet 

alleen als korpschef maar bij elke leidinggevende. Het is een voortdurend aandachtspunt om 

erop toe te zien dat de leidinggevenden het aansturen, coachen, stimuleren en motiveren van 

hun medewerkers als hun voornaamste taak zien. 
 

 

2. Het uitvoeren van het bestaande Zonale Veiligheidsplan 2014-2019, het voorbereiden 

van een nieuw plan of het actualiseren van het huidige plan. 

 

Recentelijk is beslist om de periode van het bestaande  ZVP te verlengen om het te kunnen 

afstemmen op de kadernota integrale veiligheid en het aangepaste nationaal veiligheidsplan. 

 

Het was dan ook noodzakelijk om het zonaal veiligheidsplan af te stemmen en aan te passen 

aan de actuele veiligheidsproblematiek. 

 

 

3. Het realiseren van bovenzonale samenwerkingsverbanden. 

 

De regelgeving wordt steeds complexer. De ondersteuning van de medewerkers wordt 

daarom steeds belangrijker. In de politiezone Berlaar-Nijlen werd reeds volop ingezet op 

samenwerkingsverbanden met naastliggende politiezones op verschillende domeinen.  

 

We moeten permanent nagaan welke functies of functionaliteiten beter, efficiënter, 

georganiseerd kunnen worden in een samenwerking met verschillende politiezones. Op 

domeinen waar nog mogelijkheden zijn moeten we inzetten op een samenwerking tussen 

twee of meerdere politiezones. 

 

4. Het implementeren van nieuwe technologieën. 

 

Door inzet van nieuwe technologieën streven we naar een efficiëntere en klantvriendelijkere 

werking.  

 

Hierbij bijzondere aandacht voor het mobiel werken met de informaticatoepassingen, inzet 

van ANPR-camera’s, informatiseren van de toezichtsopdrachten, …… 

 

Momenteel wordt een samenwerkingsverband tussen vier zones in verband met de ICT-

toepassingen onderzocht. 
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5. Inzetten op het verbeteren van de  interne communicatie 

 

De voortdurende verbetering van de basisfunctionaliteiten maakt een adequaat 

informatiebeheer noodzakelijk. Hoe groter de contacteerbaarheid, aanspreekbaarheid en 

actiebereidheid van de medewerkers, hoe meer tijd en middelen er nodig zijn om de 

bekomen ‘informatie’ te verwerken en te exploiteren. Elke actie genereert nieuwe informatie 

die zo spoedig mogelijk ter beschikking gesteld moet worden van de belanghebbenden. 

 

Medewerkers op het terrein leveren niet enkel informatie aan, zij moeten op elk moment over 

de uiteenlopende info beschikken en hun opdrachten moeten gestuurd worden op basis van 

beschikbare info. 

 

De middelen 
 

Personeel 

 

Onder andere door de langdurige terreurdreiging komen de reguliere taken onder druk te staan. Ik 

meen echter dat de huidige personeelsformatie kan volstaan, mits het volledig invullen van alle 

kaders.  

 

Materieel 

 

De politiezone is er steeds in geslaagd te voorzien in een degelijke uitrusting voor de 

medewerkers. Er bestaat een duidelijk vervangingsbeleid voor de voertuigen.  

 

We hopen dat er snel werk gemaakt wordt van de beloofde uitbreiding van de werkvloer in het 

hoofdcommissariaat in Nijlen. 

 

Financiën 

 

In navolging van de beleids- en beheerplannen van de gemeenten werd een meerjarenplanning 

opgemaakt voor de politiezone. 

 

Raadslid Bert Celis vraagt wat een opdrachtbrief juist is. 

 

Korpschef Jan Van Asch antwoordt dat het de visie van de korpschef betreft voor de volgende 

vijf jaar.  

 

Raadslid Pegie Pauwels vraagt of de opdrachtbrief nog iets anders is dan het beleidsplan. 

 

De korpschef antwoordt negatief en verklaart dat aan de hand van het nationaal veiligheidsplan 

een beleidsplan wordt opgesteld. Hiervoor wordt er jaarlijks tweemaal vergaderd met de Zonale 

Veiligheidsraad. 

 

Raadslid Lien Du Four informeert of deze beleidsplannen en opdrachtbrieven geëvalueerd 

worden. 
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De korpschef antwoordt dat er na elk mandaat van vijf jaar wordt geëvalueerd.  

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt voor om de opdrachtbrief van korpschef Jan Van Asch goed te 

keuren, rekening houdend met het volgende: 

 

Voorgeschiedenis 

- Het mandaat van korpschef Jan Van Asch werd verlengd voor een periode van vijf jaar met 

ingang van 06 maart 2017.  

- Koninklijk Besluit van 07 mei 2017 betreffende de hernieuwing van het mandaat verscheen 

op 07 juni 2017 in het Belgisch Staatsblad. 

- Opdrachtbrief van 26 oktober 2017 opgesteld door Korpschef Jan Van Asch. 

Juridische grond 

- Wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie gestructureerd op 

twee niveaus  

- Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 

van de politiediensten 

Argumentatie  

Krachtens artikel VII.III.96 van het KB van 30 maart 2001 (RPPol) oefent de korpschef zijn 

mandaat uit in overeenstemming met de bij de aanwijzing van zijn mandaat bepaalde en, in 

voorkomend geval, reeds aangepaste, opdrachtbrief. Een kopie van de opdracht zal bezorgd worden 

aan de inspecteur-generaal van de Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale 

Politie.  

Besluit  

De politieraad beslist unaniem om de opdrachtbrief van korpschef Jan Van Asch van 26 oktober 

2017 goed te keuren.  

 

 

11. Machtiging politiecollege tot aanwerving en benoeming in het kader van de 

aspirantenmobiliteit – goedkeuring. 

 

Korpschef Jan Van Asch verklaart dat er in de vorige politieraad al werd beslist om mee in te 

stappen in de aspirantenmobiliteit. Hierbij moeten aspirant-inspecteurs intekenen voor plaatsen die 

niet ingevuld werden in de reguliere mobiliteit. 

 

Als de namen van de kandidaten doorgegeven worden aan de zones moeten ze op korte termijn 

benoemd kunnen worden. Vandaar dat er snel gehandeld dient te worden. 

 

Raadslid Johan Van Dessel informeert naar het aantal inspecteurs in de zone en hoeveel op de baan. 

 

De korpschef antwoordt dat er 44 inspecteurs zijn op de werkvloer waaronder 10 wijkinspecteurs. 

Het personeelskader voorziet 53 inspecteurs. Ook benadrukt hij dat er veel afwezigheden zijn 

wegen arbeidsongevallen, zwangere vrouwen die slechts 50% werken, 1/5e 

loopbaanonderbrekingen wegens ouderschapsverlof en eindeloopbaan, twee langdurige 

loopbaanonderbrekingen van twee jaar die niet vervangen kunnen worden omdat ze in dienst 

blijven. 
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Voorzitter Paul Verbeeck benadrukt dat er 16 inspecteurs nodig zijn om één interventievoertuig te 

bemannen 7/7 en 24/24. 

 

Raadslid Lien Du Four vraagt of er voldoende aspiranten voorzien zijn. 

 

De korpschef antwoordt dat dit waarschijnlijk niet het geval zal zijn. Binnen dit en zes weken 

zullen we meer weten. 

 

Raadslid Willy Beullens vraagt of er geëvalueerd wordt waarom aspiranten niet tekenen voor een 

zone. 

 

Korpschef Jan Van Asch antwoordt hierop negatief. Aspiranten kiezen meestal voor de zone waar 

ze woonachtig zijn. Ook meldt hij dat er te weinig kandidaten zijn voor de betrekkingen van 

hoofdinspecteurs en commissarissen. 

 

Raadslid René Goubergen informeert hoe momenteel de verhouding is tussen mannelijke en 

vrouwelijke personeelsleden.  

 

De korpschef antwoordt dat een tijdje geleden ongeveer 1/3e van de inspecteurs vrouwelijke 

personeelsleden betroffen. Momenteel zal het iets minder zijn. 

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt voor om de machtiging politiecollege tot aanwerving en benoeming 

in het kader van de aspirantenmobiliteit goed te keuren, rekening houdend met het volgende: 

 

Voorgeschiedenis 

In de politieraad van 3 juli 2017 werd beslist om over te gaan tot aanwerving in het kader van de 

mobiliteitscyclus voorbehouden aan de aspiranten-inspecteur (aspirantenmobiliteit) wanneer 

vacatures via de gewone mobiliteitsrondes niet ingevuld raken.  

Juridische grond 

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst (gepubliceerd BS 

05/01/1999). 

Argumentatie  

Artikel 56 van de Wet op de Geïntegreerde Politie, gewijzigd door de Wet houdende diverse 

bepalingen Binnenlandse Zaken van 21 december 2013, biedt de mogelijkheid aan de politieraad 

om, per lopende legislatuur, de bevoegdheid voor de benoeming of aanwerving van de leden van 

het personeel in de politiezone te delegeren naar het politiecollege.  

De selectieprocedure via het systeem van de aspirantenmobiliteit vereist een snelle aanpak.  

Een delegatie heeft tot gevolg dat er sneller na de selectie tot effectieve benoeming of aanwerving 

kan overgegaan worden, hetgeen inhoudt dat eventuele kandidaten sneller aangeworven of 

benoemd kunnen worden in de eigen zone.  

Vanuit het oogpunt van personeelsbeleid zou het opportuun zijn om deze bevoegdheid te delegeren 

naar het politiecollege.  

Besluit 

De politieraad beslist unaniem om een machtiging te geven aan het politiecollege voor de 

aanwervingen en benoemingen in het kader van de mobiliteitscyclussen voorbehouden aan de 

aspiranten-inspecteur. 
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Contactpersoon Politieraad:  Sam Vanderoost, politiesecretaris 
te bereiken Statiestraat 11 te 2560 Berlaar 

tel.  : 03/4661616 mail: beleidssecretaris@berlaar-nijlen.be 

 

12. Mededelingen. 

 

Voorzitter Paul Verbeeck brengt volgende brieven ter kennis:  

 

- Brief van mevr. Marie De Fré  van de Dienst Toezicht Lokale Politie van de Federale 

Diensten van de Gouverneur van 04 september 2017 betreffende goedkeuring met opmerking 

van de jaarrekening 2016 van de politiezone  

- Brief van mevr. Marie De Fré van de Dienst Toezicht Lokale Politie van de Federale 

Diensten van de Gouverneur van 21 augustus 2017 betreffende goedkeuring met opmerking 

van de begrotingswijzigingen 1 en 2/2017 van de politiezone  

 

De openbare zitting wordt gesloten om 19.25 uur. 

 

 

De Wn.Politiesecretaris     De voorzitter 

 

 

Silvana De Troy      Paul Verbeeck 

         Burgemeester 


