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Definitief verslag 

POLITIERAAD – POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) 

VERGADERING VAN VIERENTWINTIG OKTOBER TWEEDUIZEND ACHTTIEN 

24.10.2018 

 

Aanwezig: Peetermans Luc, burgemeester-voorzitter 

Daems Geert en Van Hirtum Guy: burgemeester-leden 

Aerts Rita, De Cock Frans, De Groot Marjan, Helsen Brigitte , Hermans Guy, 

Huyskens Rigo, Mattheus Stef, Michiels Jan, Van Calster Winny, Van den Eynde Jef, 

Van den Vonder Luc, Van der Veken Maurice, Van Hove Louis, Van Reet Hilde, 

Vanschoubroek Patrick, Verachtert René en Vleugels Gunther: politieraadsleden. 

Wandelseck Cris, HCP-korpschef 

Vanbergen Michel, secretaris-adviseur 

 

Datum: 24 oktober 2018 
 

Voorzitter Luc Peetermans opent de vergadering om 20:00 uur 
 

Openbare zitting 
 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 20 juni 2018 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Kennisgeving van het besluit (Federaal Toezicht) d.d. 23 juli 2018 betreffende de goedkeuring, 

met een opmerking, van de begrotingswijzigingen nummers 1 en 10/ 2018 (gewone & 

buitengewone dienst) van de politiezone Zuiderkempen. 
Kennisname door de raad van het besluit van 23 juli 2018 van het Federaal Toezicht, houdende de 
goedkeuring met een opmerking van de begrotingswijzigingen nummers 1 en 10/2018 (gewone en 
buitengewone dienst) van de politie Zuiderkempen. 
 

3. Begroting 2019 

Juridische grond 

De Wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998, B.S. van 5 januari 1999, hierna verkort tot 
WGP. 
Het KB van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de boekhouding van de lokale 
politie, hierna verkort tot ARPC. 
De voorgelegde begroting. 
Het KB van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de 
gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone, de verdeling als volgt vastlegt : 
Herselt 28,59 %, Hulshout 18,30 % en Westerlo 53,11 %. 
Aan de voorwaarden van artikel 248 van de WGP is voldaan. 
De artikelen 71 tot en met 76 van de WGP, houdende het specifiek toezicht op de begroting en de 
begrotingswijzigingen evenals de financiële bijdragen van de gemeenten. 
Het bijgevoegd verslag zoals bedoeld bij artikel 96 van de NGW en van toepassing verklaard bij artikel 27 
van de WGP. 
Het advies van de begrotingscommissie van 12/10/2018, zoals voorgeschreven in artikel 11 van het ARPC. 
Artikel 27 van de WGP stelt dat de artikelen 84, 86, 87, 87 bis, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 tweede lid, 96, 
97, 98, 99, 100 en 101 van de NGW van overeenkomstige toepassing zijn op de politieraad. 
Artikel 26 van de WGP dat stelt dat bij stemmingen over de vaststelling van de begroting, de 
begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen wordt afgeweken van artikel 25 van de WGP (één stem per 
lid). 
Artikel 24 van de WGP, gevolgd door het KB van 20 december 2000, B.S. december 2000, en verder 
verduidelijkt door de ministeriële omzendbrief  PLP 6 van 19 maart 2001, B.S. 13 april 2001, houdende de 
verdeling van het aantal stemmen over de burgemeesters bij de stemming over de vaststelling van de 
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begroting/begrotingswijzigingen. 
Artikel 27 van de wet op de geïntegreerde politie. 
Artikel 99 van de Nieuwe Gemeentewet 

Argumentatie 

De gewone ontvangsten: 
 
Het algemeen geraamd begrotingsresultaat van de gewone dienst 2019 is een batig saldo van 3.639,87 
euro.  
 
Volgende cijfers zijn nog niet gekend bij het opstellen van de begroting: 

- de sociale toelage van de federale overheid, (67.341,00 euro) 
- de federale basistoelage, (1.926.225,00 euro)  
- de specifieke subsidie voor openbare orde, (822,00 euro) 
- de bijkomende federale basistoelage, (130.738,00 euro) 
- de toelage overeenkomst verkeersveiligheid, (523.180,00 euro) 
- de bijdragen van de hogere overheden in de weddelasten van het gedetacheerd personeel 

(52.903,00 euro) 
daarom wordt in de begroting 2019 hetzelfde bedrag voorzien als in 2018. 
 
Aangezien momenteel nog geen nieuwe Ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor het 
opstellen van politiebegroting 2019 verschenen is, werd er rekening gehouden met de bepalingen volgens 
de Ministeriële Omzendbrief PLP 56 i.v.m. opstellen begroting 2018. 
 
Deze ontvangsten vertegenwoordigen ongeveer 37,92 % van de totale ontvangsten in de gewone dienst. 
 
Om de gewone dienst van de begroting sluitend te maken zijn er de gemeentelijke toelagen: 

- toelage van Herselt: 1.405.484,00 euro (873.120,00 euro in 2018 en 1.006.638,00 in 2017), 
- toelage van Hulshout: 899.628,00 euro (558.870,00 euro in 2018 en 644.160,00 in 2017) 
- toelage van Westerlo: 2.610.888,00 euro (1.621.945,00 euro in 2018 en 1.869.472,00 in 2017). 

De toelagen van de gemeenten vertegenwoordigen 60,11%% van de totale ontvangsten ingeschreven in 
de gewone dienst. 
 
De gewone uitgaven: 
 
De gewone uitgaven van de politiebegroting zijn: 

- personeel (groep 70) 
- werkingskosten (groep 71) 
- overdracht (groep 72) 
- schuld ( groep 7X). 

 
In de groep 70 wordt de functionele code gebruikt om de categorieën van het personeel te bepalen. Dit 
heeft te maken met automatische betalingsbestanden van het SSGPI, die overgenomen worden door de 
bijzonder rekenplichtige en een vlotte verwerking in de rekeningen mogelijk maakt. 
Het zijn de codes 330/01 en 91 en 98 en 99. 

- 01 betreft politiepersoneel 
- 91 betreft het administratief en logistiek, calog personeel en de Gesco’s 
- 98 betreft de secretaris, 
- 99 betreft de bijzonder rekenplichtige en raadsleden. 

 
Personeel: het totaal van de groep 70 wordt geraamd op 7.077.960,00 euro of 84,29% van het totaal van 
de gewone uitgaven. 
De personeelsuitgaven voor 2019 worden geraamd op basis van de wedden en supplementen van 1 
september 2017 tot en met 31 augustus 2018, rekening houdend met de te verwachten 
loonschaalverhogingen en het sectoraal akkoord. 
 

Op het ogenblik dat de begroting ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd zijn er 71 politiemensen 
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(operationeel kader) en 20 administratieve krachten (calog) in dienst (namelijk 14 statutairen, en 6 
contractuelen).  
 
In de raming voor 2019 is rekening gehouden met de bewegingen in het personeelsbestand en de 
volledige invulling van de door de politieraad goedgekeurde formatie en de aanwerving van een 
contractueel calog lid niveau C buiten formatie. 
 
Werkingskosten: het totaal van de groep 71 wordt geraamd op 887.350,00 euro of 10,56 % van het 
totaal van de gewone uitgaven. 
 
Het budget voor frankeringskosten wordt verminderd. Door de invoering van crossborder worden de PV’s 
van onmiddellijke inningen verstuurd door Bpost i.p.v. de geïntegreerde politie. 
 
Het budget voor huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en –meubilair wordt verhoogd. Dit heeft 
betrekking op de huurkost voor upgrade telefooncentrale VHC. 
 
Het budget voor beheers- en werkingskosten van de informatica wordt verhoogd. Het preventief 
onderhoud op de Citrix-server dient uitgebreid te worden naar een maandelijkse uitvoering. Voor het 
installeren van de nieuwe pc’s wordt beroep gedaan op de diensten van Cipal. 
 
Het budget voor prestaties geleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst wordt verhoogd. Dit heeft 
betrekking op de aanstelling van een controlearts. 
 
Overdracht: het totaal van de groep 72 wordt geraamd op 50.810,00 euro of 0,60% van het totaal van de 
gewone uitgaven. 
De bijdragen in de werkingskosten gedragen door andere overheidsdiensten worden berekend door IOK. 
 
Schuld: in de groep 7X is 380.550,00 euro ingeschreven of 4,53% van het totaal van de gewone 
uitgaven. 
Dit heeft betrekking op de leasingsschuld voor de verwerving van het veiligheidscentrum 
 
Het totaal van de gewone uitgaven wordt geraamd op 8.396.670,00 euro. 
Het resultaat van de begroting wordt geraamd op -123.511,00 euro. 
 
Het algemeen begrotingsresultaat 2019 wordt geraamd op 3.639,87 euro of het batig saldo van 2018 plus 
het geraamd resultaat van de begroting. 
 
De buitengewone ontvangsten: 
 
Het algemeen geraamd begrotingsresultaat van de buitengewone dienst 2019 is een batig saldo van 
2.494,13 euro. 
De buitengewone ontvangsten worden in 2019 gerealiseerd door : 

- investeringssubsidies in kapitaal van de drie gemeenten voor specifieke investeringen; 
- en het batig saldo van 2017. 

 
Overdracht: 347.500,00 euro voor specifieke investeringen wordt gefinancierd door investeringssubsidies 
in kapitaal van de drie gemeenten. 
Volgens de vastgestelde verdeelsleutel is de bijdrage van: 

- de gemeente Herselt: 87.914,00 euro, 
- de gemeente Hulshout: 56.273,00 euro, 
- de gemeente Westerlo: 163.313,00 euro. 

 
De buitengewone uitgaven: 
 
Buitengewone investering:  

- Aanpassingswerken aan administratieve gebouwen, 10.000,00 euro, wordt ingeschreven voor de 
aankoop van enkele bijkomende bewakingscamera’s voor de beveiliging van het 
politiecommissariaat VHC 
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- Aankoop van bureaumeubilair, 35.500,00 euro wordt ingeschreven voor de vervanging van 
bureaustoelen, het uitrusten van enkele benches interventie met privacywanden, het vervangen 
van de oude brandkasten, een elektrische wapenkast voor het veilig opbergen van collectieve 
wapens e.d. 

- Aankoop van informaticamaterieel, 92.000,00 euro, wordt ingeschreven voor de aankoop van 
hardware in de snel evoluerende informaticawereld, hierbij wordt de vervanging van 10 oude PC’s 
en toebehoren, de aankoop van cloudgate 4G voor mobile office in de interventiecombi’s, 
toebehoren mobile office in een nieuwe combi, upgrade telefooncentrale VHC, de aankoop en 
licenties van 2 bijkomende mobile office laptops en de vervanging van een plotter voorzien. 

- Aankoop van politieauto’s, 72.000,00 euro wordt ingeschreven voor de vervanging van een 
personenwagen door een combi voor de interventiedienst. 

- Aankoop van kogelwerende vesten, 5.000,00 euro voor aankoop van de kogelwerende vesten.  
- Aankoop van materiaal verkeersveiligheid, 5.000,00 euro voor aankoop van 1 camera voor ANPR 

op de Westerlosesteenweg. 
- Aankoop machines, exploitatiematerieel en uitrusting, 128.000,00 euro wordt ingeschreven voor 

de aankoop van bodycams en dashcams, de vervanging van de oude Glock 17 wapens, de 
aankoop van bijkomende uitschuifbare wapenstokken en het aankopen van bijkomende 
draagbare Astridradio’s.  
 

Het totaal van de buitengewone uitgaven wordt geraamd op 347.500,00 euro. 
 
Het algemeen begrotingsresultaat in de buitengewone dienst wordt geraamd op 2.494,13 Euro of het batig 
saldo van 2018 plus het resultaat van het eigen dienstjaar. 
 
Lange termijn: 
 
Zoals blijkt uit de cijfers is de personeelskost (groep 70) de grootste kostenpost in de totaliteit van de 
gewone uitgaven. 
Er werd een meerjarenplanning van de lonen opgemaakt (tot en met 2023) waarbij rekening werd 
gehouden met de impact van het sectoraal akkoord waarvan de uitvoering van de verschillende 
onderdelen in verschillende fases uitgevoerd worden.  
Eveneens wordt er een systematische vervanging voorzien van de dienstvoertuigen die tien jaar oud zijn 
of de dienstvoertuigen die aan vervanging toe zien omwille van kosten/baten analyse. 

Besluit 

Artikel 1  de begroting – gewone dienst – dienstjaar 2019 wordt als volgt vastgelegd: 

Algemeen begrotingsresultaat 2016 :  1.877.118,99,00 

Rekening 2017  Saldo  

Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar 7.140.689,07   

Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar 7.168.573,03 -27.883,96  

Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2017) 0,00   

Vastgestelde uitgaven vorige dienstjaren (in 2017 88.027,16 -88.027,16  

Ontvangsten overboekingen 0,00   

Uitgaven overboekingen 100.000,00 -100.000,00  

Resultaat van de begrotingsrekening 2017 ( + of - )   -215.911,12 

Algemeen begrotingsresultaat 2017:  1.661.207,87 

 

Begroting 2018 Na laatste 
wijziging 
goedgekeurd door 

Aanpassing in 
+ of – volgens 
prognose 

Saldo na 
prognose 

Ontvangsten eigen dienstjaar 6.448.063,00 0,00  

Uitgaven eigen dienstjaar 8.132.330,00 0,00 -1.684.267,00 

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2018) 193.224,00 0,00  

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2018) 0,00 0,00 193.224,00 

Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00  

Uitgaven overboekingen 43.014,00 0,00 -43.014,00 
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Geraamd resultaat van de begroting 2018( + of - ) 
 

   
-1.534.057,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018:  127.150,87 
 

Begroting 2019  Saldo  

Ontvangsten eigen dienstjaar 8.273.159,00   

Uitgaven eigen dienstjaar 8.396.670,00 -123.511,00  

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2019) 0,00   

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2019) 0,00 0,00  

Ontvangsten overboekingen 0,00   

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00  

 
Geraamd resultaat van de begroting 2019 (+ of -) 
 

 
 

  
-123.511,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019:  3.639,87 

 

Artikel 2   de begroting – buitengewone dienst – dienstjaar 2019 wordt als volgt vastgelegd: 

 
Algemeen begrotingsresultaat 2016:  103.356,68 

Rekening 2017  Saldo  

Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar 153.701,12   

Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar 170.261,94 -16.560,82  

Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 
2017) 

0,00   

Vastgestelde uitgaven vorige dienstjaren (in 2017) -44.698,27 44.698,27  

Ontvangsten overboekingen 100.000,00   

Uitgaven overboekingen 0,00 100.000,00  

 
Resultaat van de begrotingsrekening 2017 (+ of -) 

   
128.137,45 

 

Algemeen begrotingsresultaat 2017:  231.494,13 

 

Begroting 2018 Na laatste 
wijziging 
goedgekeurd door 

Aanpassing in 
+ of – volgens 
prognose 

Saldo na 
prognose 

Ontvangsten eigen dienstjaar 0,00 0,00  

Uitgaven eigen dienstjaar 232.014,00 0,00 -232.014,00 

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2018) 0,00 0,00  

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2018) 0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten overboekingen 43.014,00 0,00  

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 43.014,00 

 
Geraamd resultaat van de begroting 2018 (+ of -) 
 

   
-189.000,00 

 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018:  42.494,13 

 

Begroting 2019  Saldo  

Ontvangsten eigen dienstjaar 307.500,00   

Uitgaven eigen dienstjaar 347.500,00 -40.000,00  

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2018) 0,00   

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2018) 0,00   

Ontvangsten overboekingen 0,00   

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00  

 
Geraamd resultaat van de begroting 2019 (+ of -) 

 
 

  
-40.000,00 
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Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019:  2.494,13 
 

Artikel 3 
Deze beslissing overeenkomstig artikel 71 van de WGP voor goedkeuring aan mevrouw de Gouverneur over 
te maken. 
 

Kopieën 
Voor beheer De dienst Materiële Middelen, 

De bijzonder rekenplichtige, 
De gemeenten Herselt, Hulshout en Westerlo. 

Voor kennisname De Provinciegouverneur 

Voor archief  

 

4. Vacantverklaring van één functie consulent verkeerskundige (niveau B) in het administratief en 

logistiek kader in mobiliteit - bekrachtiging besluit Politiecollege. 

Motivering 

Feiten en context 

 Besluit van het politiecollege van 24 augustus 2018 betreffende de vacantverklaring bij 
hoogdringendheid van één functie consulent verkeerskundige (niveau B) in het administratief en 
logistiek kader in mobiliteit 

 De personeelsformatie voorziet een extra consulent (Calog) 

Juridische grond 

 Wet op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveau’s artikel 56 en 86.3° 

 Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 artikel VI.II.8; VI.II.15;VI.II.16VI.II.21 

 Koninklijk Besluit 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 2001 over de toepassing van de mobiliteitsregeling in de 
geïntegreerde politie 

 Besluit van de politieraad van 28 oktober 2008 betreffende het voorstel van wijziging van de 
personeelsformatie.  

 Goedkeuring van de gewijzigde personeelsformatie door de gouverneur op 14 november 2008. 

 Het advies van de korpschef van de zone 5365 - Zuiderkempen 

Advies 

BU/000510/2018 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacantverklaring van één functie consulent verkeerskundige (niveau B) in het administratief en logistiek 
kader in mobiliteit - bekrachtiging besluit Politiecollege. 

Argumentatie 

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef uit BU/000510/2018 gericht aan de voorzitter van 
de politieraad betreffende het advies van de korpschef over de vacantverklaring van één functie consulent 
verkeerskundige (niveau B) in het administratief en logistiek kader in mobiliteit - bekrachtiging besluit 
Politiecollege. 

Besluit 

Artikel 1 
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De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege van 24 augustus 2018 tot de 
vacantverklaring van één functie consulent verkeerskundige (niveau B) in het administratief en logistiek 
kader in mobiliteit.  
 

Artikel 2 
De selectie te laten geschieden door het in aanmerking nemen van het advies van een plaatselijke 
selectiecommissie voor de personeelsleden van de niveaus B en C van de lokale politie. 
 

Artikel 3 
De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen : 
 

Effectieve leden: 

Voorzitter Korpschef van de PZ Zuiderkempen, HCP Cris Wandelseck (of zijn vervanger 
zoals aangeduid door het politiecollege) 

Lid CP Carla Meessens, Politiezorgcoördinator PZ Zuiderkempen (of haar vervanger) 

Lid Aangesteld CP  Wim Ooms, Interventiecoördinator PZ Zuiderkempen (of zijn 
vervanger) 

Secretaris Consulente Marjan Goolaerts (of haar vervanger) 

 

Artikel 4 
Het profiel, de taakinhoud en de gewone plaats van het werk vast te stellen zoals bepaald in 
BU/000510/2018 gericht aan de voorzitter van de politieraad. 
 

Artikel 5 
De verkeerskundige te plaatsen onder de rechtstreekse leiding van de Politiezorgcoördinator van de 
lokale politie Zuiderkempen. 
 

Artikel 6 
De uiterste datum van indienen van de sollicitaties te laten vaststellen door de Federale Politie. 
  

Artikel 7 
De uiterste datum voor dewelke de selectie moet plaatsvinden later te bepalen. 
 

Artikel 8 
De datum van benoeming later te bepalen. 
 

Artikel 9 
De politieraad geeft opdracht aan: 

Dienst Taak 

Dienst HRM  overmaken van de nodige gegevens aan de 
directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer 
van de federale politie op het daartoe voorziene 
formulier.   

 

Kopieën 
Voor beheer  directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer van de federale 

politie 

 de korpschef van de lokale politie Zuiderkempen 

Voor kennisname de gouverneur van de provincie Antwerpen 

Voor archief de dienst HRM van de lokale politie Zuiderkempen  
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5. Vacantverklaring van één functie ICT in de graad van assistent in het administratief en 

logistiek kader - bekrachtiging besluit Politiecollege 

Motivering 

Feiten en context 

 Besluit van het politiecollege van 24 augustus 2018 betreffende de vacantverklaring bij 
hoogdringendheid van één functie ICT in de graad van assistent in het administratief en logistiek 
kader.  

 De personeelsformatie voorziet een extra assistent (Calog) 

Juridische grond 

 Wet op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveau’s artikel 56 en 86.3° 

 Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 artikel VI.II.8; VI.II.15;VI.II.16VI.II.21 

 Koninklijk Besluit 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 2001 over de toepassing van de mobiliteitsregeling in de 
geïntegreerde politie 

 Besluit van de politieraad van 28 oktober 2008 betreffende het voorstel van wijziging van de 
personeelsformatie.  

 Goedkeuring van de gewijzigde personeelsformatie door de gouverneur op 14 november 2008. 

 Het advies van de korpschef van de zone 5365 - Zuiderkempen 

Advies 

BU/000512/2018 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacantverklaring van één functie ICT in de graad van assistent in het administratief en logistiek kader - 
bekrachtiging besluit Politiecollege. 

Argumentatie 

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef uit BU/000512/2018 gericht aan de voorzitter van 
de politieraad betreffende het advies van de korpschef over de vacantverklaring van één functie ICT in de 
graad van assistent in het administratief en logistiek kader - bekrachtiging besluit Politiecollege. 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege van 24 augustus 2018 tot de 
vacantverklaring bij hoogdringendheid van één functie ICT in de graad van assistent in het administratief 
en logistiek kader.  
 

Artikel 2 
De kandidaten te onderwerpen aan een plaatselijke selectiecommissie, na een voorafgaande selectie op 
basis van het curriculum vitae, onder leiding van de korpschef. 
 

Artikel 3 
De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen : 
 

Effectieve leden 

Voorzitter Korpschef van de PZ Zuiderkempen, HCP Cris Wandelseck (of zijn 
vervanger zoals bepaald door het politiecollege) 

Lid Operationeel coördinator PZ Zuiderkempen, CP Hans Vercammen (of zijn 
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vervanger) 

Lid + Secretaris Calog personeelslid, Consulente Marjan Goolaerts (of haar vervanger) 

 

Artikel 4 
Het profiel, de taakinhoud en de gewone plaats van het werk vast te stellen zoals bepaald in 
BU/000512/2018 gericht aan de voorzitter van de politieraad. 
 

Artikel 5 
De ICT-assistent te plaatsen in de dienst DSI onder het gezag van het diensthoofd DSI van de lokale 
politie Zuiderkempen. 
 

Artikel 6 
De uiterste datum van indienen van de sollicitaties te laten bepalen door de korpschef. 
 

Artikel 7 
De uiterste datum voor dewelke de selectie moet plaatsvinden later te bepalen. 
 

Artikel 8 
De datum van indienstneming later te bepalen en uitwerking te laten hebben op de dag dat het ambt 
daadwerkelijk wordt opgenomen. Er wordt voorzien in een werfreserve van 3 jaar die geldt voor een 
gelijkwaardige functionaliteit. 
 

Artikel 9 
De politieraad geeft opdracht aan: 

Dienst Taak 

Dienst HRM  overmaken van de nodige gegevens aan de 
directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer 
van de federale politie op het daartoe voorziene 
formulier.   

 

Kopieën 
Voor beheer  directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer van de federale 

politie 

 de korpschef van de lokale politie Zuiderkempen 

Voor kennisname de gouverneur van de provincie Antwerpen 

Voor archief de dienst HRM van de lokale politie Zuiderkempen  

 

6. a) Vacantverklaring bij hoogdringendheid van drie functies lid van de interventiedienst in de 

graad van inspecteur via de klassieke mobiliteit - bekrachtiging besluit Politiecollege 

Motivering 

Feiten en context 

 Besluit van het politiecollege van 24 augustus 2018 betreffende de vacantverklaring bij 
hoogdringendheid van drie functies lid van de interventiedienst in de graad van inspecteur via de 
klassieke mobiliteit. 

 De personeelsformatie voorziet een verder aanvulling van het operationeel kader.  

Juridische grond 

 Wet op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveau’s artikel 56 en 86.3° 

 Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 artikel VI.II.8; VI.II.15;VI.II.16VI.II.21 

 Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van 
het personeel van de politiediensten. 



 

10 

 

 Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 over de toepassing van de mobiliteitsregeling in de 
geïntegreerde politie 

 Besluit van de politieraad van 28 oktober 2008 betreffende het voorstel van wijziging van de 
personeelsformatie.  

 Goedkeuring van de gewijzigde personeelsformatie door de gouverneur op 14 november 2008. 

 Het advies van de korpschef van de zone 5365 - Zuiderkempen 

Advies 

BU/000509/2018 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacantverklaring bij hoogdringendheid van drie functies lid van de interventiedienst in de graad van 
inspecteur via de klassieke mobiliteit - bekrachtiging besluit Politiecollege. 
Ter zitting verzoekt de korpschef de raadsleden om de plaatsen die niet ingevuld kunnen worden door 
deze mobiliteit onmiddellijk te laten openstellen d.m.v. aspirantenmobiliteit. 

Argumentatie 

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef uit BU/000509/2018 gericht aan de voorzitter van 
de politieraad betreffende het advies van de korpschef over de vacantverklaring bij hoogdringendheid van 
drie functies lid van de interventiedienst in de graad van inspecteur via de klassieke mobiliteit - 
bekrachtiging besluit Politiecollege. De deficitaire toestand van de politiezone noopt tot toevoeging van 
een bepaling waardoor de niet-ingevulde plaatsen kunnen ingevuld worden door aspirantenmobiliteit. 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege 24 augustus 2018 tot de vacantverklaring bij 
hoogdringendheid van 3 functies inspecteur in de interventiecoördinatie via klassieke mobiliteit. 
 

Artikel 2 
De selectie te laten geschieden door het in aanmerking nemen van het advies van een plaatselijke 
selectiecommissie voor de personeelsleden van het basis- en middenkader van de lokale politie. 
 

Artikel 3 
De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen : 
 

Effectieve leden 

Voorzitter Korpschef van de PZ Zuiderkempen, HCP Cris Wandelseck (of zijn 

vervanger zoals aangeduid door het politiecollege) 

Lid Officier van de PZ Zuiderkempen, CP Carla Meessens (of haar 

vervanger) 

Lid Officier van de PZ Zuiderkempen, Wim Ooms (of zijn vervanger) 

Secretaris Calog personeelslid, consulente Marjan Goolaerts (of haar vervanger) 

 

Artikel 4 
Het profiel, de taakinhoud en de gewone plaats van het werk vast te stellen zoals bepaald in 
BU/000509/2018 gericht aan de voorzitter van de politieraad. 
 

Artikel 5 
Het lid van het interventieteam te plaatsen onder de rechtstreekse leiding van de adjunct-
interventiecoördinator binnen de zuil interventiecoördinatie van de lokale politie Zuiderkempen. 
 

Artikel 6 
De uiterste datum van indienen van de kandidaturen: te bepalen door de federale politie. 
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Artikel 7 
De uiterste datum voor dewelke de selectie moet plaatsgrijpen: te bepalen door de federale politie. 
 

Artikel 8 
De indienstneming uitwerking te laten hebben op de dag dat het ambt daadwerkelijk wordt opgenomen. 
 

Artikel 9 
Indien de vacantverklaring bij hoogdringendheid van 3 functies inspecteur in de interventiecoördinatie niet 
via klassieke mobiliteit kan worden ingevuld, wordt er onmiddellijk overgegaan tot aspirantenmobiliteit. 
 

Artikel 10 
De politieraad geeft opdracht aan: 

Dienst Taak 

Dienst HRM  overmaken van de nodige gegevens aan de 
directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer 
van de federale politie op het daartoe voorziene 
formulier.   

 

Kopieën 
Voor beheer  directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer van de federale 

politie 

 de korpschef van de lokale politie Zuiderkempen 

Voor kennisname de gouverneur van de provincie Antwerpen 

Voor archief de dienst HRM van de lokale politie Zuiderkempen  

 

b) Kennisgeving advies van de korpschef over de vacantverklaring bij hoogdringendheid van 1 

functie lid van de interventiedienst in de graad van inspecteur via klassieke mobiliteit. 
De raad neemt kennis van dit advies. 
 

c) Vacantverklaring bij hoogdringendheid van één functie lid van de interventiedienst in de 

graad van inspecteur via klassieke mobiliteit. 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

 Besluit van de politieraad van 28 oktober 2008 betreffende het voorstel van wijziging van de 
personeelsformatie.  

 Goedkeuring van de gewijzigde personeelsformatie door de gouverneur op 14 november 2008. 

 Goedkeuring van het organogram van de lokale politie Zuiderkempen door de politieraad van 21 juni 
2012. 

 Het schrijven van de korpschef BU/000281/2013 d.d. 17 april 2013 aan het politiecollege. 

 BS 637/2018 

 BS 663/2018 

 BU/000533/2018 betreffende het advies van de korpschef over de vacantverklaring bij 
hoogdringendheid door de politieraad van één functie lid van de interventiedienst in de graad van 
inspecteur via klassieke mobiliteit. 

Feiten en context 

 Op dinsdag 16 oktober 2018 is de politiezone Zuiderkempen in kennis gesteld dat een inspecteur uit 
de wijkwerking mobiliteit zal maken op 01 januari 2019. Om mensen loopbaankansen te geven 
binnen het korps werd deze plaats van wijkinspecteur intern open gesteld. Eén van de inspecteurs uit 
de interventiedienst stelde zich kandidaat en wordt bijgevolg aangewezen als wijkinspecteur.  
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 Om de continuïteit binnen de interventiedienst en de dienstverlening naar de bevolking toe te 
garanderen moet er wel één functie van inspecteur vacant verklaard worden. Op die manier kan de 
plaats nog in mobiliteitscyclus 2018-05 opengesteld worden en kan de inplaatsstelling doorgaan op 
01 mei 2019. Indien de vacantverklaring pas door de politieraad van december zou gebeuren, is de 
openstelling pas in mobiliteitscyclus 2019-01, waardoor de inplaatsstelling nog later zou zijn.  

Juridische grond 

  Wet op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. 

 K.B. van 30 maart 2001 art. VI.II.8;  VI.II.15; 16 en 21; VI.II.61 en 62 . 

 K.B. 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 2001 over de toepassing van de mobiliteitsregeling in de 
geïntegreerde politie. 

 Het advies van de korpschef van de zone 5365- Zuiderkempen.  

Advies 

BU/000533/2018 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacantverklaring bij hoogdringendheid van één functie lid van de interventiedienst in de graad van 
inspecteur via klassieke mobiliteit. 

Argumentatie 

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef over de vacantverklaring bij hoogdringendheid 
van één functie lid van de interventiedienst in de graad van inspecteur via klassieke mobiliteit. 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist tot vacantverklaring bij hoogdringendheid van één functie lid van de interventiedienst 
in de graad van inspecteur via klassieke mobiliteit. 
 

Artikel 2 
De selectie te laten geschieden door het in aanmerking nemen van het advies van een plaatselijke 
selectiecommissie voor de personeelsleden van het basis- en middenkader van de lokale politie.  
 

Artikel 3 
De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen : 
 

Effectieve leden: 

Voorzitter Korpschef van PZ Zuiderkempen, HCP Cris Wandelseck (of zijn vervanger) 

Lid Officier van PZ Zuiderkempen, CP Carla Meessens (of haar vervanger) 

Lid Officier van PZ Zuiderkempen, Wim Ooms (of zijn vervanger) 

Secretaris Calog personeelslid, Consulente Marjan Goolaerts (of haar vervanger) 

 

Artikel 4 
Het profiel, de taakinhoud en de gewone plaats van het werk vast te stellen zoals bepaald in 
BU/000533/2018 gericht aan de voorzitter van de politieraad. 
 

Artikel 5 
Het lid van het interventieteam te plaatsen onder de rechtstreekse leiding van de adjunct-
interventiecoördinator binnen de zuil interventiecoördinatie van de lokale politie Zuiderkempen. 
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Artikel 6 
De uiterste datum van indienen van de sollicitaties te laten vastleggen door de federale politie. 
 

Artikel 7 
De uiterste datum voor dewelke de selectie moet plaatsvinden later te bepalen. 
 

Artikel 8 
De indienstneming uitwerking te laten hebben op de dag dat het ambt daadwerkelijk wordt opgenomen. 

 
Artikel 9 
Indien de vacantverklaring bij hoogdringendheid van één functie lid van de interventiedienst in de graad 
van inspecteur niet via klassieke mobiliteit kan worden ingevuld, wordt er onmiddellijk overgegaan tot 
aspirantenmobiliteit.  
 

Taken 
Dienst Taak 

Dienst HRM  overmaken van de nodige gegevens aan de 
directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer 
van de federale politie op het daartoe voorziene 
formulier.   

 

Kopieën 
Voor beheer  directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer van de federale 

politie 

 de korpschef van de lokale politie Zuiderkempen 

Voor kennisname de gouverneur van de provincie Antwerpen 

Voor archief de dienst HRM van de lokale politie Zuiderkempen  

 

7. a) Kennisgeving advies van de korpschef over de vacantverklaring bij hoogdringendheid via de 

categorie C (aspirantenmobiliteit en ambtshalve aanwijzing) van drie functies inspecteur in de 

interventiedienst – bekrachtiging besluit Politiecollege. 
De raad neemt kennis van dit advies. 
 

b) Vacantverklaring bij hoogdringendheid van drie functies inspecteur in de interventiedienst 

via de categorie C (aspirantenmobiliteit en ambtshalve aanwijzing) – bekrachtiging besluit 

Politiecollege. 

Motivering 

Feiten en context 

 Besluit van het politiecollege van 24 augustus 2018 betreffende de vacantverklaring bij 
hoogdringendheid via de categorie C (aspirantenmobiliteit en ambtshalve aanwijzing) van drie 
functies inspecteur in de interventiedienst. 

 De personeelsformatie voorziet een verder aanvulling van het operationeel kader.  

Juridische grond 

  Wet op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus 

 K.B. van 30 maart 2001 art. VI.II.8;  VI.II.15; 16 en 21; VI.II.61 en 62. 

 K.B. 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 2001 over de toepassing van de mobiliteitsregeling in de 
geïntegreerde politie. 
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 Omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de 
personeelsleden van het basiskader van de politiediensten 

 Besluit van de politieraad van 28 oktober 2008 betreffende het voorstel van wijziging van de 
personeelsformatie.  

 Goedkeuring van de gewijzigde personeelsformatie door de gouverneur op 14 november 2008. 

 Het advies van de korpschef van de zone 5365- Zuiderkempen. (BU/000540/2018) 

Advies 

BU/000540/2018 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacantverklaring bij hoogdringendheid via de categorie C (aspirantenmobiliteit en ambtshalve 
aanwijzing) van drie functies inspecteur in de interventiedienst – bekrachtiging besluit Politiecollege.  

Argumentatie 

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef uit BU/000540/2018 gericht aan de voorzitter van 
de politieraad betreffende het advies van de korpschef over de vacantverklaring bij hoogdringendheid via 
de categorie C (aspirantenmobiliteit en ambtshalve aanwijzing) van drie functies inspecteur in de 
interventiedienst – bekrachtiging besluit Politiecollege. 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege van 24 augustus 2018 tot de 
vacantverklaring bij hoogdringendheid van drie functies inspecteur binnen de interventiedienst via 
categorie C1 (aspirantenmobiliteit). Deze vacantverklaring geldt voor leden van het operationeel kader die 
bekleed zijn met de graad van inspecteur op datum van indiensttreding.  
 

Artikel 2 
Voor de betrekkingen die in het raam van de aspirantenmobiliteit (C1) werden gepubliceerd maar die 
wegens een gebrek aan kandidaten niet zijn ingevuld worden de aspiranten-inspecteur ambtshalve 
aangewezen (C2).  
 

Artikel 3 
De selectie bij meer kandidaten dan vacante plaatsen in aspirantenmobiliteit te laten geschieden door het 
in aanmerking nemen van het advies van een plaatselijke selectiecommissie.  
 

Artikel 4 
De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen : 

Voorzitter Korpschef van PZ Zuiderkempen, HCP Cris Wandelseck (of zijn vervanger) 

Lid CP Carla Meessens, Politiezorgcoördinator PZ Zuiderkempen (of haar 
vervanger) 

Lid Aangesteld CP  Wim Ooms, Interventiecoördinator PZ Zuiderkempen (of zijn 
vervanger) 

Secretaris Consulente Marjan Goolaerts (of haar vervanger) 

 

Artikel 5 
Het profiel, de taakinhoud en de gewone plaats van het werk vast te stellen zoals bepaald in 
BU/000540/2018 gericht aan de voorzitter van de politieraad. 

 
Artikel 6 
Het lid van het interventieteam te plaatsen onder de rechtstreekse leiding van de adjunct-
interventiecoördinator binnen de zuil interventiecoördinatie van de lokale politie Zuiderkempen. 
 

Artikel 7 
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De uiterste datum van indienen van de sollicitaties te laten vastleggen door de federale politie. 
 

Artikel 8 
De uiterste datum voor dewelke de selectie moet plaatsvinden later te bepalen. 
 

Artikel 9 
De indienstneming uitwerking te laten hebben op de dag dat het ambt daadwerkelijk wordt opgenomen. 

Taken 
Dienst Taak 

Dienst HRM  overmaken van de nodige gegevens aan de 
directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer 
van de federale politie op het daartoe voorziene 
formulier.   

 

Kopieën 
Voor beheer  directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer van de federale 

politie 

 de korpschef van de lokale politie Zuiderkempen 

Voor kennisname de gouverneur van de provincie Antwerpen 

Voor archief de dienst HRM van de lokale politie Zuiderkempen  

 

8. Vacantverklaring bij mobiliteit van één functie diensthoofd HRM in het administratief en 

logistiek kader. 

Motivering 

Feiten en context 

 Besluit van de politieraad van 21 februari 2018 tot vacant verklaring bij hoogdringendheid van één 
functie diensthoofd HRM in het administratief en logistiek kader. 

 Besluit van het politiecollege van 8 juni 2018 tot aanstelling van één functie diensthoofd HRM in het 
administratief en logistiek kader van bepaalde duur. 

Juridische grond 

 Wet op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveau’s artikel 56 en 86.3° 

 Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 artikel VI.II.8; VI.II.15;VI.II.16VI.II.21 

 Koninklijk Besluit 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 2001 over de toepassing van de mobiliteitsregeling in de 
geïntegreerde politie 

 Het advies van de korpschef van de zone 5365 - Zuiderkempen 

Advies 

BU/000508/2018 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacant verklaring bij mobiliteit van één functie diensthoofd HRM in het administratief en logistiek kader. 

Argumentatie  

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef uit BU/000508/2018 gericht aan de voorzitter van 
de politieraad betreffende het advies van de korpschef over de vacant verklaring bij mobiliteit van één 
functie diensthoofd HRM in het administratief en logistiek kader. 
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Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist tot vacant verklaring bij mobiliteit van één functie diensthoofd HRM in het 
administratief en logistiek kader. 
 

Artikel 2 
De selectie te laten geschieden door het in aanmerking nemen van het advies van een plaatselijke 
selectiecommissie voor de personeelsleden van de niveaus B en C van de lokale politie. 
 

Artikel 3 
De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen: 

Effectieve leden 

Voorzitter Korpschef van de PZ Zuiderkempen, HCP Cris Wandelseck 

Lid Officier van de PZ Zuiderkempen, CP Carla Meessens 

Lid Calog personeelslid, Adviseur Annelies Budts 

Secretaris Calog personeelslid, Adviseur Michel Vanbergen 

 
Plaatsvervangende leden 

Voorzitter Korpschef van de PZ Zuiderkempen, HCP Cris Wandelseck 

Lid Officier van de PZ Zuiderkempen, aangesteld CP Wim Ooms of 
aangesteld CP Hans Vercammen 

Lid Calog personeelslid, Maatschappelijk assistent Griet Schroven 

Secretaris Calog personeelslid, Assistent Marjan Gebruers 

  

Artikel 4 
Het profiel, de taakinhoud en de gewone plaats van het werk vast te stellen zoals geadviseerd in 
BU/000508/2018 gericht aan de voorzitter van de politieraad. 
 

Artikel 5 
De consulent te plaatsen onder het rechtstreeks gezag van de korpschef. 
 

Artikel 6 
De uiterste datum van indienen van de sollicitaties te laten vaststellen door dienst DPRS van de Federale 
Politie. 
 

Artikel 7 
De uiterste datum voor dewelke de selectie moet plaatsvinden later te bepalen. 
 

Artikel 8 
De datum van benoeming later te bepalen.  
 

Artikel 9 
De politieraad geeft opdracht aan: 

Dienst Taak 

Politie Zuiderkempen  overmaken van de nodige gegevens aan de 
directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer 
van de federale politie op het daartoe voorziene 
formulier.   

 

Kopieën 
Voor beheer  directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer van de federale 

politie 

 de korpschef van de lokale politie Zuiderkempen 

Voor kennisname de gouverneur van de provincie Antwerpen 
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Voor archief de dienst HRM van de lokale politie Zuiderkempen  

 

9. Wijziging samenstelling selectiecommissie zoals goedgekeurd door de politieraad van 20 juni 

2018 betreffende de vacant verklaring van één functie operationeel coördinator in de graad van 

commissaris. 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Besluit van de politieraad van 20 juni 2018 tot vacant verklaring van één functie operationeel coördinator 
in de graad van commissaris.  

Feiten en context 

De politieraad besloot de plaatselijke selectiecommissie voor officieren van de lokale politie als volgt vast 
te stellen: 
 

Effectieve leden: 

Voorzitter Korpschef van de PZ Zuiderkempen, HCP Cris Wandelseck 

Lid Officier van de PZ Zuiderkempen, CP Carla Meessens 

Lid Officier van de PZ Zuiderkempen, aangesteld CP Hans Vercammen 

Secretaris Calog personeelslid, Adviseur Annelies Budts  

 
Plaatsvervangende leden: 

Voorzitter Zoals aangeduid door het politiecollege 

Lid Officier van de PZ Zuiderkempen, aangesteld CP Wim Ooms 

Secretaris Calog personeelslid, Adviseur Michel Vanbergen 

 
Gezien er sinds 20 augustus 2018 een nieuw diensthoofd HRM is, namelijk Marjan Goolaerts, zal zij de 
secretaris zijn van de selectiecommissie. Annelies Budts zal hierdoor de plaatsvervangende secretaris zijn 
in de plaats van Michel Vanbergen. Hierdoor dient de selectiecommissie voor de vacante plaats van 
operationeel coördinator in de graad van commissaris gewijzigd te worden.  

Juridische grond 

 Wet op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus artikel 56 en 86.3• 

 Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 artikel VI.II.8; VI.II.15;VI.II.16VI.II.21 

 Koninklijk Besluit 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 2001 over de toepassing van de mobiliteitsregeling in de 
geïntegreerde politie 

 Het advies van de korpschef van de zone 5365 - Zuiderkempen 

Advies 

BU/000507/2018 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de wijziging van de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor officieren van de lokale 
politie voor de functie van operationeel coördinator in de graad van commissaris.  

Argumentatie 

De politieraad onderschrijft het advies wijziging secretaris uit BU/000507/2018 gericht aan de voorzitter 
van de politieraad betreffende de wijziging van de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie 
voor officieren van de lokale politie voor de functie van operationeel coördinator in de graad van 
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commissaris. 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad besluit artikel 4 van het politieraadsbesluit van 20 juni 2018 betreffende de vacant 
verklaring van één functie operationeel coördinator in de graad van commissaris te wijzigen als volgt: 
 
De plaatselijke selectiecommissie voor officieren van de lokale politie als volgt samen te stellen : 
 

Effectieve leden: 

Voorzitter Korpschef van de PZ Zuiderkempen, HCP Cris Wandelseck 

Lid Officier van de PZ Zuiderkempen, CP Carla Meessens 

Lid Officier van de PZ Zuiderkempen, aangesteld CP Hans Vercammen 

Secretaris Calog personeelslid, Consulente Marjan Goolaerts 

 

Plaatsvervangende leden: 

Voorzitter Zoals aangeduid door het politiecollege 

Lid Officier van de PZ Zuiderkempen, aangesteld CP Wim Ooms 

Secretaris Calog personeelslid, Adviseur Annelies Budts 

 

Artikel 2 
De korpschef wordt gemachtigd om bij afwezigheid van één van de leden de samenstelling van de 
selectiecommissie te wijzigen. 
 

Kopieën 
Voor beheer de korpschef van de politiezone Zuiderkempen 

Voor kennisname de gouverneur van de provincie Antwerpen 

Voor archief dienst HRM van de lokale politie Zuiderkempen 

 

10. Vaststelling van het aantal leden van de nieuwe politieraad 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Met de installatie van de nieuwe gemeenteraden dienen ook de leden van de nieuwe politieraad 
aangeduid te worden binnen de gemeenteraden van Herselt, Hulshout en Westerlo. Het is de uittredende 
politieraad die het aantal leden moet bepalen die elke gemeenteraad binnen de politieraad telt. 

Feiten en context 

De uittredende politieraad bepaalt het aantal leden die elke nieuwe gemeenteraad binnen de nieuwe 
politieraad telt. 
De nieuwe gemeenteraden verkiezen hun leden van de nieuwe politieraad waarna de politieraad kan 
geïnstalleerd worden op de eerste zitting (installatievergadering) in 2019 

Juridische grond  

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus (artikel 12 en 13). 
De bevolkingscijfers van het Vlaams Gewest op 1 januari 2018, zoals gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 19 februari 2018 door de Vlaamse Overheid, Kanselarij en Bestuur. 
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Argumentatie 

 De lokale politie in een meergemeentezone wordt bestuurd door een politieraad bestaande uit: 
- 13 leden in een meergemeentezone die de 15 000 inwoners niet overschrijdt; 
- 15 leden voor een bevolking van 15 001 tot 25 000 inwoners; 
- 17 leden voor een bevolking van 25 001 tot 50 000 inwoners; 
- 19 leden voor een bevolking van 50 001 tot 80 000 inwoners; 
- 21 leden voor een bevolking van 80 001 tot 100 000 inwoners; 
- 23 leden voor een bevolking van 100 001 tot 150 000 inwoners; 
- 25 leden voor een bevolking van meer dan 150 000 inwoners. 

 De politieraad dient evenredig te worden samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de 
verschillende gemeenten die samen de meergemeentezone vormen, op basis van hun 
respectievelijke bevolkingscijfers. 

 Voor het bepalen en het verdelen van het aantal leden van de “toekomstige” politieraad dienen de 
bevolkingscijfers in aanmerking te worden genomen die als basis hebben gediend voor het bepalen 
van de samenstelling van de verschillende gemeenteraden in de overeenkomstige 
meergemeentezone.  

 De bevolkingsaantallen die voor de gemeenten in aanmerking moeten genomen worden conform het 
besluit van de Vlaamse Overheid zijn: 

Herselt: 14531 
Hulshout: 10376 
Westerlo: 24864 
Politiezone Zuiderkempen: 49771 

 Gezien het bevolkingsaantal van de politiezone Zuiderkempen tussen de 25.001 en 50.000 inwoners 
ligt, bedraagt het aantal aan te duiden politieraadsleden 17 (art. 12, eerste lid WGP). 
De burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de meergemeentezone zijn van 
rechtswege lid zijn van de politieraad en worden niet meegerekend in het aantal leden. 

 Berekening proportionele verdeling: 
1. Voor de drie gemeenten wordt het bevolkingscijfers vermenigvuldigd met het totaal aantal 

leden (17) en gedeeld door het totaal aantal inwoners van de politiezone (49771) 
Dit geeft het volgende resultaat: 

 Herselt: (14531x17): 49771 = 4.96 
 
 Hulshout: (10376x17): 49771 = 3,54 

 
 Westerlo: (24864x17):49771 = 8,49 

 
2. Zo wordt na afronding  de volgende zetelverdeling bekomen: 

 
 Herselt: 5 
 Hulshout: 4 
 Westerlo: 8 

 

Artikel 1 
De gemeente Herselt telt vijf politieraadsleden voor de volgende legislatuur. 
 

Artikel 2 
De gemeente Hulshout telt vier politieraadsleden voor de volgende legislatuur. 
 

Artikel 3 
De gemeente Westerlo telt acht politieraadsleden voor de volgende legislatuur. 
 

Artikel 4 
De politieraad geeft opdracht aan: 

Dienst Taak 

Secretariaat Overmaken van dit besluit aan de gemeenteraden 
van Herselt, Hulshout en Westerlo 
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Kopieën 
Voor beheer Secretariaat Politieraad 

Voor kennisname Gemeenteraden Herselt, Hulshout en Westerlo 

Voor archief Politie Zuiderkempen 

 

Geheime zitting 
/ 
 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:15u 
 
 

 Westerlo, 24 oktober 2018 
 
 

De secretaris De burgemeester – voorzitter 
Michel Vanbergen Luc Peetermans 


