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Politie Regio Turnhout 
 

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD 
 

Zitting van dinsdag 3 september 2019 om 19.30 uur 
in zaal Harten van het hoofdcommissariaat 

 
 

Aanwezig:  
Burgemeesters: Bart Craane (vervangend voorzitter), Frans De Bont, Ward Kennes, Bob Coppens  
Politieraadsleden: 

• Baarle-Hertog: Jeroen Raeijmaekers 

• Beerse: Ben Bols, Dirk Proost en Nancy Snels  

• Kasterlee: Rita Thijs, Jeroen Van de Water, Marleen Verbeek 

• Lille: Marc Daems, Lorenz Vloemans 

• Oud-Turnhout: Liesbet Dierckx, Sofie Van Deun, Jos Vinckx 

• Turnhout: Annemie Der Kinderen, Eddy Grooten, Paul Moelans, Dominique Peeters, Wannes Starckx, 
Jan Van Otten, Bart Voordeckers, Eric Vos 

• Vosselaar: Eddy De Houwer 
CP Rudy Remijsen, vervangend korpschef, Inge Obbels, secretaris 
Verontschuldigd: HCP Roger Leys (korpschef), Paul Van Miert, Marleen Peeters, Gilles Bultinck (burgemeesters), 
Tinne Peeters, Jan Swinnen 
Afwezig: Ben Bols 
 

 

OPENBARE ZITTING 
 

1. Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
 

2. Vacant verklaren van een statutaire betrekking maatschappelijk assistent niveau B via de procedure 
van de dringende externe (contractuele) werving 

 
De politieraad van de Politie Regio Turnhout; 
 
Gelet op artikel 117 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus (WGP);  
 
Gelet op het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 
(RPPol); 
 
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het 
personeel van de politiediensten; 
 
Gelet op de 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; 
 
Gelet op de 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 
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toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel in de 
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende bepaalde interne verschuivingen; 
 
Gelet op de omzendbrief GPI 15quater 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; 
 
Gelet op de omzendbrief GPI 15quinquis van 6 april 2005 betreffende het vacant verklaren van betrekkingen in 
het raam van de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus; 
 
Gelet op de 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 (deontologische commissie, selectiecommissies, evaluatiecommissies,…), de raden, de 
jury’s (examenjury’s, …), de nationale werkgroepen,… worden samengesteld uit personen van de beide 
geslachten, met als streefdoel de aanwezigheid van ten minste één derde van de leden van het ene of het 
andere geslacht, zonder het criterium “competentie” uit het oog te verliezen; 
 
Gelet op de goedkeuring van de formatie van het administratief en logistiek kader door de politieraad van 28 
september 2001, laatst gewijzigd bij beslissing van de politieraad van 8 november 2016; dat de kaderverdeling is 
vastgelegd op: 
1 adviseur-jurist (niv A) + 1 master in de industriële wetenschappen/industrieel ingenieur  (niv A) + 1 strategisch 
analist + 2 boekhouders (niv B) + 2 consulenten ICT (niv B) + 1 consulent personeelsadministratie (niv B) + 3 
maatschappelijk assistenten (niv B) + 20 assistenten (niv C) + 3 vakmannen (niveau D); 
 
Overwegende dat krachtens Art VI.II.15 RPPol de politieraad moet beslissen om een betrekking vacant te 
verklaren, op advies van de korpschef wat de lokale politie betreft; 
 
Overwegende dat een maatschappelijk assistent (niveau B) op 1 sept 2019 mobiliteit maakt naar DAB; 
 
Overwegende dat het, gelet op de hoge werkdruk op de dienst slachtofferzorg, noodzakelijk is om de betrekking 
in te vullen via de procedure van de dringende externe werving in plaats van via de gewone mobiliteit; 
 
Overwegende dat de eerstvolgende mobiliteit MOB 2019-04 pas afloopt in november 2019 (mobiliteitsdossiers 
kunnen ingediend worden tot 8 nov 2019), zodat de geselecteerde kandidaat – àls er al kandidaten 
maatschappelijk assistent zouden zijn -  pas ten vroegste op 1 maart 2020 de betrekking zou kunnen opnemen 
(de eerste dag van de tweede referentieperiode die volgt op de datum van de aanwijzing voor die betrekking - 
artikel VI.II.25 RPPol); 
 
Overwegende dat voor de invulling van de functie niet kan gewacht worden tot 1 maart 2020 aangezien het niet 
mogelijk is om, in onze politiezone, goede slachtofferbejegening te verzekeren met 2 (in plaats van 3) 
maatschappelijk assistenten;  
 
Gelet op het advies van de korpschef; 
 
BESLUIT: 
 
De betrekking voor maatschappelijk assistent niveau B wordt vacant verklaard. De functie kan ingevuld worden 
volgens de procedure van de dringende externe werving. 
 

3. Vacant verklaren van drie betrekkingen inspecteur van politie in het raam van de AMOB 2019-A2 
 
De politieraad van de Politie Regio Turnhout; 
 
Gelet op artikel 117 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus (WGP);  
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Gelet op het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 
(RPPol); 
 
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het 
personeel van de politiediensten; 
 
Gelet op het Koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de 
rechtspositie van het personeel van de politiediensten aangaande de eerste aanwijzing van de personeelsleden 
van het operationeel kader; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de 
opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten 
 
Gelet op de goedkeuring van de formatie van het operationeel kader door de politieraad van 19 juni 2001, laatst 
gewijzigd bij beslissing van de politieraad van 6 september 2016;  dat de kaderverdeling is vastgelegd op 
korpschef + 15 officieren,  waarvan 3 bekleed met de graad van hoofdcommissaris, + 45 middenkader + 149 
basiskader; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 6 november 2018 waarbij alle bedieningen die in 2019 vacant komen 
ingevolge mobiliteit of ingevolge pensionering, werden vacant verklaard, de selectiemodaliteiten werden 
vastgelegd en de plaatselijke selectiecommissies werden samengesteld; 
 
Overwegende dat het operationeel kader gelijk is aan de minimale veiligheidsnorm; dat permanent moet getracht 
worden om dit kader op peil te houden om een minimale dienstverlening aan de bevolking niet in het gedrang te 
brengen; 
 
Overwegende dat we in het raam van de mobiliteitscyclus 2019-03 drie plaatsen voor inspecteur van politie voor 
de polyvalente pool hebben gepubliceerd en dat er geen kandidaten waren; 
 
Overwegende dat wegens een gebrek aan kandidaten en het feit dat we er niet in slagen om de openstaande 
vacatures in te vullen via de reguliere mobiliteitscycli, het politiecollege gebruik wil maken van de 
aspirantenmobiliteit; Hierbij tekenen aspirant-inspecteurs gedurende hun opleiding in op een specifieke vacante 
plaats die ze direct na hun opleiding opnemen. Deze aspirant-inspecteurs komen dan, na het slagen in hun 
opleiding, in dienst in onze politiezone; 
 
Overwegende dat een politiedienst zich, na een vruchteloze mobiliteitsronde, onmiddellijk formeel kan engageren 
voor een dergelijke werving; 
 
Overwegende dat het voorstel is om in het raam van de aspirantenmobiliteit 2019-A2 drie betrekkingen van 
inspecteur van politie vacant te verklaren; 
 
BESLUIT 
 
De politieraad verklaart drie betrekkingen vacant in het raam van de aan de aspiranten-inspecteur voorbehouden 
mobiliteitscyclus die in het begin van de eerstvolgende basisopleiding wordt georganiseerd.  
 
Indien de betrekkingen niet worden ingevuld, zullen die via een ambtshalve aanwijzing door de Minister van 
Binnenlandse Zaken op grond van artikel VI.II.4ter RPPol worden ingevuld. 
 

BESLOTEN ZITTING 
 

4. Goedkeuren van een vervroegd rustpensioen van een inspecteur van politie (na NAVAP) 
5. Goedkeuren van een vervroegd rustpensioen van een inspecteur van politie (na NAVAP) 
6. Goedkeuren van een vervroegd rustpensioen van een calog personeelslid  
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7. Kennisname van de indienstnemingen door het politiecollege na de vorige politieraad 
 
 
Aldus gedaan in de zitting van de politieraad van de Politie Regio Turnhout op datum als boven.  
 
 
 
 
 
 
Bart Craane  Inge Obbels 
Vervangend voorzitter Secretaris 
 


