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Definitief verslag 

POLITIERAAD – POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) 

VERGADERING VAN DRIEENTWINTIG OKTOBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN 

23.10.2019 

 

Aanwezig: Daems Geert, burgemeester-voorzitter 

Van Hirtum Guy, burgemeester van Westerlo 

Anthonis Milo, De Cock Frans, De Wever Iris, Huyskens Rigo, Laeremans Karolien, 

Leirs Maria, Michiels Marie, Nevelsteen Marleen, Sterckx Geert, Tubbax Tim, Van 

Calster Winny, Van den Broeck Giel, Van den Bruel Gust (bijgestaan door Luc Van 

den Vonder als vertrouwenspersoon), Van Hemelen Maurice, Van Thielen 

Christiane, Verbraecken Harri, Winkelmans Kurt: politieraadsleden. 

Wandelseck Cris, HCP-korpschef 

Vanbergen Michel, secretaris-adviseur 

 

Verontschuldigd: Keymeulen Peter, burgemeester van Herselt 

 

Datum: 23 oktober 2019 
 

Voorzitter Geert Daems opent de vergadering om 19:01 uur 
 

Openbare zitting 
 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 26 juni 2019 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

2. Begrotingswijziging 2019 nr. 1 gewone dienst en nr. 10 buitengewone dienst. 

Begrotingswijziging + verantwoordingsnota. 

Juridische grond 

Pro memorie 

Argumentatie 

De begrotingswijziging nummer (1) gewone dienst en begrotingswijziging (10) buitengewone dienst wordt 
voorgesteld:  

 
- Het resultaat van rekening 2018 werd verwerkt.  

 
- Op 5 april 2019 werd een Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp 

van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen (bedrag van het saldo 2014) toegekend 
aan de politiezones en de federale politie gepubliceerd. 
Het toegekend bedrag werd mee opgenomen in de begrotingswijziging. 
 

- Bij de opmaak van begroting 2019 was de nieuwe Ministeriële omzendbrief betreffende de 
onderrichting voor het opstellen van politiebegroting 2019 nog niet verschenen. Daarom werd bij 
opmaak begroting 2019 rekening gehouden met de federale inkomsten zoals vermeld in PLP 56 
i.v.m. het opstellen van begroting 2018. 
De bedragen van de federale inkomsten werden in deze begrotingswijziging overeenstemmend 
gemaakt met de bedragen vermeld in PLP 57. 
 

- Op 10 juli 2019 werd een Ministerieel besluit betreffende de federale inkomsten 2019 betreffende 
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de federale toelage i.v.m. verkeersveiligheid gepubliceerd. Het correcte bedrag werd mee 
opgenomen in de begrotingswijziging. 
 

- Bij de opmaak van begroting 2019 werden de budgetten van NAVAP op een foutieve code 
ingeboekt. De nodige correcties werden uitgevoerd. 
 

- Een langdurige afwezigheid van een contractueel personeelslid wordt opgevangen door het 
inhuren van een interimkracht. In de oorspronkelijke begroting werd echter geen budget voorzien 
op post 330-122-06 Vergoeding voor bij de PZ gedetacheerd personeel. 
Dit tekort werd tijdelijk opgelost door een interne verschuiving van budgetten van post 330-125-12 
Levering van elektriciteit voor de gebouwen en 330-125-13 Levering van gas voor de gebouwen. 
De budgetten van deze 2 posten worden terug aangezuiverd. 
 

- Op post 330/03-744-51 wordt verminderd met 45.000,00 euro. In de oorspronkelijke begroting 
werd budget voorzien voor de aankoop van individuele bodycams voor alle operationele 
personseelsleden. Er wordt geopteerd om slechts een beperkt aantal bodycams aan te kopen en 
deze collectief te gebruiken. Hierdoor komt er een gedeelte van het voorziene budget vrij. 
 

- Op post 330-743-98 Aankoop van politieauto’s  wordt een verhoging van 45.000,00 euro 
ingeschreven voor de aankoop van een nieuw voertuig. 
 

De verhoging van de kredieten heeft geen impact op de begrotingen van de gemeenten Herselt, Hulshout 
en Westerlo. 

 
Resultaat gewone dienst 
 
Het resultaat van 2018 werd verwerkt. Het batig resultaat van de gewone dienst werd ingeschreven nl. 
1.064.328,13 euro.  
 
Het bedrag van de achterstallen verkeersfonds 2014 werd ingeschreven voor een bedrag van 257.090,00 
euro 
 
De gewone ontvangsten 
 
De gewone ontvangsten van de politiebegroting zijn: 

- Prestaties (groep 60) 
- Overdracht (groep 61) 
- Schuld (groep 62) 

 
Prestaties: het totaal van de groep 60 wordt geraamd op 49.000,00 euro. In deze groep wordt niets 
gewijzigd.  
 
Overdracht: het totaal van de groep 61 wordt verhoogd van 8.177.959,00 euro naar 8.255.789,00 euro.  
De post 330-465-02 Sociale toelage (95%) wordt verhoogd met 2.704,00 euro. 
De post 33003-465-48 Andere specifieke subsidies van de hogere overheden HO wordt verminderd met 
822,00 euro. 
De post 33004-465-48 Bijkomende federale basistoelage wordt verhoogd met 1.700,00 euro. 
De post 33005- 465-48 Federale toelage overeenkomst verkeersveiligheid wordt verhoogd met 19.253,00 
euro 
De post 330-465-48 Federale basistoelage wordt verhoogd met 54.995,00 euro.  
 
Schuld: het totaal van de groep 62 wordt geraamd op 4.200,00 euro. In deze groep wordt niets gewijzigd. 
 
Het totaal van de gewone ontvangsten wordt geraamd op 8.350.989,00 euro. 
 
De gewone uitgaven 
 
De gewone uitgaven van de politiebegroting zijn: 
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- personeel (groep 70) 
- werkingskosten (groep 71) 
- overdracht (groep 72) 
- schuld (groep 7X) 
- overboekingen (groep 78) 

 
Personeel: het totaal van de groep 70 wordt verhoogd van 7.077.960,00 euro naar 7.078.554,00 euro. 
 
De post 33001-112-1200 Navap vakantiegeld  werd verminderd met 2.700,00 euro 
De post 33001-112-10 Vakantantiegeld Navap werd vermeerderd met 3.294,00 euro (in de loop van het 
jaar werd dit bedrag reeds afgeboekt op deze code) 
 
Werkingskosten: het totaal van de groep 71 wordt verhoogd van 887.350,00 euro naar 907.350,00 euro. 
 
De post 330-125-12 Levering van elektriciteit voor de gebouwen wordt aangezuiverd met 15.000,00 euro 
De post 330-125-13 Levering van gas voor de gebouwen wordt aangezuiverd met 5.000,00 euro 
 
Overdracht:  het totaal van de groep 72 wordt geraamd op 50.810,00 euro. In deze groep wordt niets 
gewijzigd. 
 
Schuld: het totaal van de groep 7X wordt geraamd op 380.550,00 euro. In deze groep wordt niets 
gewijzigd. 
 
Het totaal van de gewone uitgaven wordt geraamd 8.417.264,00 euro. 
 
Het begrotingsresultaat van 2019 wordt geraamd op 1.255.143,13 euro of het algemeen 
begrotingsresultaat 2018 plus het resultaat van het eigen dienstjaar. 
 
De buitengewone ontvangsten: 
 
Het resultaat van de buitengewone dienst 2018 werd verwerkt. Het batig resultaat van de buitengewone 
dienst  wordt ingeschreven nl. 235.749,76 euro.  
 
De buitengewone ontvangsten worden in 2019 gerealiseerd door: 

- investeringssubsidies in kapitaal van de drie gemeenten voor specifieke investeringen, die 
ongewijzigd blijven. 

 
 

De buitengewone uitgaven: 
 
De post 330-743-98 Aankoop van politieauto’s wordt verhoogd met 45.000,00 euro. 
 
De post 33003-744-51 Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting wordt verlaagd met 
45.000,00 euro. 
 
De uitgaven van het eigen dienstjaar bedraagt 347.500,00 euro. 
 
Het algemeen begrotingsresultaat in de buitengewone dienst 2019 wordt geraamd op 195.749,76 euro. 
 

Besluit 

Artikel 1 
de begrotingswijziging – gewone dienst nummer 1 en buitengewone dienst nummer 10 – dienstjaar 2019 
wordt als volgt vastgelegd: 
 
GEWONE DIENST NUMMER 1 
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Oorspronkelijke begroting 
                        of vorige wijziging 

Verhoging 
        + 

Verlaging 
       - 

Nieuw resultaat 

Alg.res.begr.rek. 2017 1.661.207,87 0,00 0,00 1.661.207,87 

Res.begr.rek. 2018 -1.661.207,97 1.064.328,13 0,00 -596.879,74 

 

Alg.res.begr.rek.2018 0,00 1.064.328,13 0,00 1.064.328,13 

 
Begrotingswijziging 2019 
 

Ontvangsten eigen dienstjaar 8.273.159,00 78.652,00 822,00 8.350.989,00 

Uitgaven eigen dienstjaar 8.396.670,00 59.834,00 39.240,00 8.417.264,00 

 

Ontvangsten vorig dienstjaar 0,00 257.090,00 0,00 257.090,00 

Uitgaven vorige dienstjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Geraamd resultaat van  
de begroting 2019 

-123.511,00 275.908,00 -38.418,00 190.815,00 

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019:     1.255.143,13 

 

 

 
BUITENGEWONE DIENST NUMMER 10 
 

Oorspronkelijke begroting 
                        of vorige wijziging 

Verhoging 
        + 

Verlaging 
       - 

Nieuw resultaat 

Alg.res.begr.rek. 2017 231.494,13 0,00 0,00 231.494,31 

Res.begr.rek. 2018 -321.494,13 235.749,76 0,00 4.255,63 

 

Alg.res.begr.rek.2018 0,00 235.749,76 0,00 235.749,76 

 
Begrotingswijziging 2019 
 

Ontvangsten eigen dienstjaar 307.500,00 0,00 0,00 307.500,00 

Uitgaven eigen dienstjaar 347.500,00 45.000,00 45.000,00 347.500,00 

 

Ontvangsten vorig dienstjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uitgaven vorige dienstjaar 0,00 0,00 0,00 0,00, 

 

Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Geraamd resultaat van  
de begroting 2019 

-40.000,00 -45.000,00 45.000,00 -40.000,00 

            Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019:    195.749,76 
 

Artikel 2 
Deze beslissing overeenkomstig artikel 71 van de WGP voor goedkeuring aan de heer Gouverneur over te 
maken. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
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3. Begroting 2020 

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 11/10/2019, 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 
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 2020 is een batig saldo van 143,13 
euro.  
 
Volgende cijfers zijn nog niet gekend bij het opstellen van de begroting: 

-  de sociale toelage van de federale overheid, (470.045,00 euro) 
- de federale basistoelage, (1.981.220,00 euro)  
- de bijkomende federale basistoelage, (132.438,00 euro) 
- de toelage overeenkomst verkeersveiligheid, (542.433,00 euro) 
- de bijdragen van de hogere overheden in de weddelasten van het gedetacheerd personeel 

(52.903,00 euro) 
daarom wordt in de begroting 2020 hetzelfde bedrag voorzien als in 2019. 
 
Aangezien momenteel nog geen nieuwe Ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor het 
opstellen van politiebegroting 2020 verschenen is, werd er rekening gehouden met de bepalingen volgens 
de Ministeriële Omzendbrief PLP 57 i.v.m. opstellen begroting 2019. 
 
Deze ontvangsten vertegenwoordigen 43,91 % 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: 1.088.324,00 euro (1.405.484,00 in 2019 en 873.120,00 in 2018), 
- toelage van Hulshout: 696.619,00 euro (899.628,00 euro in 2019 en 558.870,00 in 2018) 
- toelage van Westerlo: 2.021.718,00 euro (2.610.888,00 euro in 2019 en 1.621.945,00 in 2018). 
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De toelagen van de gemeenten vertegenwoordigen 52,58% 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, 91, 98, 99 en 00 

- 01 betreft politiepersoneel 
- 91 betreft het administratief en logistiek calog personeel. 
- 98 betreft de secretaris 
- 99 betreft de bijzonder rekenplichtige 
- 00 betreft de raadsleden. 

 
Personeel: het totaal van de groep 70 wordt geraamd op 7.139.280,00 euro of 84,04% van het totaal van 
de gewone uitgaven. 
De personeelsuitgaven voor 2020 worden geraamd op basis van de wedden en supplementen van 1 
september 2018 tot en met 31 augustus 2019, 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 74 politiemensen 
(operationeel kader) en 20 administratieve krachten (calog) in dienst (namelijk 13 statutairen, en 7 
contractuelen).  
 
In de raming voor 2020 is rekening gehouden met de bewegingen in het personeelsbestand en de 
invulling van de goedgekeurde formatie. 
 
In deze begroting is budget voorzien voor de aanwerving van een assistent ICT, een consulent 
verkeerskundige, een hoofdinspecteur en 2 inspecteurs. 
 
Momenteel zijn er 2 operationele personeelsleden die gebruik maken van de mogelijkheid van NAVAP 
(non-activiteit voorafgaand aan de pensionering). 
 
Werkingskosten: het totaal van de groep 71 wordt geraamd op 918.780,00 euro of 10,82 % van het 
totaal van de gewone uitgaven. 
 
Er werd budget voorzien voor de vergoeding van ingehuurde externen. Dit heeft betrekking op de tijdelijke 
vervanging van een langdurig afwezig contractueel personeelslid door een interimkracht. 
 
Het budget voor exploitatiekosten van trajectcontrole werd verminderd. 
 
Het budget voor receptie- en representatiekosten werden verhoogd.  
 
Overdracht: het totaal van de groep 72 wordt geraamd op 56.020,00 euro of 0,66% 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 380.770,00 euro ingeschreven of 4,48% 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 8.494,850 euro. 
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Het resultaat van de begroting wordt geraamd op -1.255.000,00 euro. 
 
Het algemeen begrotingsresultaat 2020 wordt geraamd op 143,13 euro of het batig saldo van 2019 plus 
het geraamd resultaat van de begroting. 
 
De buitengewone ontvangsten: 
 
Het algemeen geraamd begrotingsresultaat van de buitengewone dienst 2020 is een batig saldo van 
749,76 euro. 
De buitengewone ontvangsten worden in 2020 gerealiseerd door : 

- investeringssubsidies in kapitaal van de drie gemeenten voor specifieke investeringen; 
- en het batig saldo van 2018. 

 
Overdracht: 350.500,00 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: 100.208,00 euro, 
- de gemeente Hulshout: 64.141,00 euro, 
- de gemeente Westerlo: 186.151,00 euro. 

 
De buitengewone uitgaven: 
 
Buitengewone investering:  

- Aanpassingswerken aan administratieve gebouwen, 45.000,00 euro, wordt ingeschreven voor de 
aankoop van bijkomende bewakingscamera’s en camerabewakingssysteem voor de beveiliging 
van het politiecommissariaat VHC 

- Aankoop van bureaumeubilair, 5.000,00 euro wordt ingeschreven voor de vervanging van 
bureaustoelen en dergelijke. 

- Aankoop van informaticamaterieel, 106.000,00 euro, wordt ingeschreven voor de aankoop van 
hardware in de snel evoluerende informaticawereld, hierbij wordt o.a. de vervanging van 10 oude 
PC’s en toebehoren, een bezoekersregistratiesysteem, een mobile device manager, mobile office 
laptop, een SCCM-server, aanpassing telefooncentrale en vervanging van UPS voorzien. 

- Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen, 3.500,00 euro wordt ingeschreven voor de aankoop 
van een bijkomende elektrische herenfiets voor de wijkagenten. 

- Aankoop van politieauto’s, 236.000,00 euro wordt ingeschreven voor de vervanging van een 
wijkvoertuig, een interventievoertuig en de mobilhome. 

- Aankoop van kogelwerende vesten, 2.000,00 euro voor aankoop van de kogelwerende vesten.  
- Aankoop van materiaal verkeersveiligheid, 96.000,00 euro voor aankoop van 1 mobiele 

flitscamera, aankoop van 8 verkeersanalysetoestellen en 5 snelheidsinformatieborden. 
- Aankoop machines, exploitatiematerieel en uitrusting, 52.000,00 euro wordt ingeschreven voor de 

vervanging van het FIT-toestel voor het nemen en automatisch versturen van vingerafdrukken.  
 

Het totaal van de buitengewone uitgaven wordt geraamd op 545.500,00 euro. 
 
Het algemeen begrotingsresultaat in de buitengewone dienst wordt geraamd op 749,76 Euro of het batig 
saldo van 2019 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. 
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 
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Tijdens de zitting geeft de politieraad zijn goedkeuring om een extra budget van 73.000,00 euro op 
begrotingsartikel 330/743/98 “Aankoop van politieauto’s in de buitengewone dienst” te voorzien voor de 
bijkomende vervanging van een interventievoertuig met motorproblemen. 
De impact van dit bijkomend budget op de investeringssubsidies van de gemeenten werd ter zitting 
meegedeeld en is ook mee opgenomen in het onderstaande overzicht.  
 

Artikel 2  de begroting – gewone dienst – dienstjaar 2020 wordt als volgt vastgelegd: 

Algemeen begrotingsresultaat 2017 :  1.661.207,87 

Rekening 2018  Saldo  

Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar 6.705.206,07   

Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar 7.122.753,23 -417.547,16  

Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2018) 0,00   

Vastgestelde uitgaven vorige dienstjaren (in 2018) 136.318,58 -136.318,58  

Ontvangsten overboekingen 0,00   

Uitgaven overboekingen 43.014,00 -43.014,00  

Resultaat van de begrotingsrekening 2018 ( + of - )   -596.879,74 

Algemeen begrotingsresultaat 2018:  1.064.328,13 

 

Begroting 2019 Na laatste 
wijziging 
goedgekeurd door 

Aanpassing in 
+ of – volgens 
prognose 

Saldo na 
prognose 

Ontvangsten eigen dienstjaar 8.350.989,00 0,00  

Uitgaven eigen dienstjaar 8.417.264,00 0,00 -66.275,00 

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2019) 257.090,00 0,00  

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2019) 0,00 0,00 257.090,00 

Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00  

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 

 
Geraamd resultaat van de begroting 2019( + of - ) 
 

   
190.815,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019:  1.255.0143,13 

 

Begroting 2020  Saldo  

Ontvangsten eigen dienstjaar 7.239.850,00   

Uitgaven eigen dienstjaar 8.494.850,00 -1.255.000,00  

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2020) 0,00   

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2020) 0,00 0,00  

Ontvangsten overboekingen 0,00   

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00  

 
Geraamd resultaat van de begroting 2020 (+ of -) 
 

 
 

  
-1.255.000,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020:  143,13 
 

Artikel 3   de begroting – buitengewone dienst – dienstjaar 2020 wordt als volgt vastgelegd: 

 
Algemeen begrotingsresultaat 2017:  231.494,13 

Rekening 2018  Saldo  

Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar 111.292,94   

Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar 150.051,31 -38.758,37  

Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 
2018) 

0,00   

Vastgestelde uitgaven vorige dienstjaren (in 2018) 0,00 0,00  

Ontvangsten overboekingen 43.014,00   

Uitgaven overboekingen 0,00 43.014,00  
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Resultaat van de begrotingsrekening 2018 (+ of -) 4.255,63 
 

Algemeen begrotingsresultaat 2018:  235.749,76 
 

Begroting 2019 Na laatste 
wijziging 
goedgekeurd door 

Aanpassing in 
+ of – volgens 
prognose 

Saldo na 
prognose 

Ontvangsten eigen dienstjaar 307.500,00 0,00  

Uitgaven eigen dienstjaar 347.500,00 0,00 -40.000,00 

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

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

Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00  

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 

 
Geraamd resultaat van de begroting 2019 (+ of -) 
 

   
-40.000,00 

 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019:  195.749,76 

 

Begroting 2020  Saldo  

Ontvangsten eigen dienstjaar 350.500,00   

Uitgaven eigen dienstjaar 545.500,00 -195.000,00  

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2020) 0,00   

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2020) 0,00   

Ontvangsten overboekingen 0,00   

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00  

 
Geraamd resultaat van de begroting 2020 (+ of -) 
 

 
 

  
-195.000,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020:  749,76 
 

Artikel 4 
Deze beslissing overeenkomstig artikel 71 van de WGP voor goedkeuring aan mevrouw de Gouverneur over 
te maken. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
  

4. Vacant verklaring bij mobiliteit van één functie ICT consulent, assistent functioneel en 

technisch beheer in het administratief en logistiek kader. 

Motivering 

Feiten en context 

 Besluit van de politieraad van 26 juni 2019 tot vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie 
ICT consulent, assistent functioneel en technisch beheer in het administratief en logistiek kader. 

 Besluit van het politiecollege van 23 augustus 2019 tot aanstelling van één ICT consulent, assistent 
functioneel en technisch beheer in het administratief en logistiek 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. 
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 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 (BU/000601/2019) 

Advies 

BU/000601/2019 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacant verklaring bij mobiliteit van één functie ICT consulent, assistent functioneel en technisch beheer 
in het administratief en logistiek kader. 

Argumentatie  

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef uit BU/000601/2019 gericht aan de voorzitter van 
de politieraad betreffende de vacant verklaring bij mobiliteit van één functie ICT consulent, assistent 
functioneel en technisch beheer in het administratief en logistiek kader. 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist tot vacant verklaring bij mobiliteit van één functie ICT consulent, assistent 
functioneel en technisch beheer in het administratief en logistiek kader. 
 

Artikel 2 
De politieraad besluit om 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 
Goedkeuring van de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie. 
  

Artikel 4 
Het profiel, de taakinhoud en de gewone plaats van het werk vast te stellen zoals geadviseerd in 
BU/000601/2019 gericht aan de voorzitter van de politieraad. 
 

Artikel 5 
De ICT-consulent te plaatsen in de dienst DSI onder het gezag van het diensthoofd DSI. 
 

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.  
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

5. Vacant verklaring van één functie lid van de interventiedienst in de graad van inspecteur via 

klassieke mobiliteit. 
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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 

 Eén inspecteur lid van de interventiedienst heeft zich kandidaat gesteld voor sociale promotie 
hoofdinspecteur. Betrokkene zal vanaf 14/10/2019 de opleiding aanvatten.  

 BU/000605/2019 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef 
over de vacant verklaring van één functie lid van de interventiedienst in de graad van inspecteur via 
klassieke mobiliteit. 

Feiten en context 

 Eén inspecteur lid van de interventiedienst heeft zich kandidaat gesteld voor sociale promotie 
hoofdinspecteur. Op 21 mei 2019 is de dienst HRM in kennis gesteld dat betrokkene geslaagd is voor 
de beroepsproef. Op 30 augustus 2019 is de dienst HRM in kennis gesteld dat betrokkene geschikt 
werd bevonden door de deliberatiecommissie. Betrokkene zal vanaf 14 oktober 2019 de opleiding 
aanvatten. De definitieve datum vanaf wanneer betrokkene, na slagen van de opleiding, 
hoofdinspecteur zal zijn, is nog niet gekend. 

 Om de continuïteit binnen de interventiedienst en de dienstverlening naar de bevolking toe te 
garanderen moet de functie van inspecteur lid van de interventiedienst vacant verklaard worden. Op 
die manier kan de plaats nog in mobiliteitscyclus 2019-05 opengesteld worden en kan de 
inplaatsstelling doorgaan op 01 mei 2020. Bovendien heeft de zone het volste vertrouwen dat 
betrokkene gaat slagen voor de opleiding hoofdinspecteur. Indien de vacant verklaring pas door de 
politieraad van december zou gebeuren, is de openstelling pas in mobiliteitscyclus 2020-01, 
waardoor de inplaatsstelling nog later zou zijn. De laatste jaren zijn er weinig kandidaten via de 
klassieke mobiliteit voor inspecteur lid van de interventiedienst. Daarom zouden we graag indien de 
functie niet via de klassieke mobiliteit wordt ingevuld, onmiddellijk overgaan tot de 
aspirantenmobiliteit.  

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. (BU/000605/2019) 

Advies 

BU/000605/2019 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacant verklaring van één functie lid van de interventiedienst in de graad van inspecteur via klassieke 
mobiliteit. 
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Argumentatie 

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef uit BU/000605/2019 gericht aan de voorzitter van 
de politieraad betreffende de vacant verklaring van één functie lid van de interventiedienst in de graad van 
inspecteur via klassieke mobiliteit. 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist tot vacant verklaring 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 
Goedkeuring van de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie. 
 

Artikel 4 
Het profiel, de taakinhoud en de gewone plaats van het werk vast te stellen zoals bepaald in 
BU/000605/2019 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 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 vacant verklaring 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.  
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

6. Vacant verklaring onder voorbehoud van twee functies 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. 
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 Het schrijven van de korpschef BU/000281/2013 d.d. 17 april 2013 aan het politiecollege. 

 BS 637/2018 

 BS 663/2018 

 Twee inspecteurs lid van de interventiedienst hebben zich in mobiliteitscyclus 2019-03 kandidaat 
gesteld om mobiliteit te maken naar een andere zone. Indien ze mobiliteit zouden maken, kunnen ze 
vanaf 01 januari 2020 in de andere zone starten.  

 BU/000603/2019 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef 
over de vacant verklaring onder voorbehoud van twee functies lid van de interventiedienst in de 
graad van inspecteur via klassieke mobiliteit. 

Feiten en context 

 Twee inspecteurs lid van de interventiedienst hebben zich in mobiliteitscyclus 2019-03 kandidaat 
gesteld om mobiliteit te maken naar een andere zone. Eén inspecteur heeft zijn selectiegesprek op 
11 oktober 2019. De andere inspecteur heeft zijn selectiegesprek op 16 oktober 2019. 
Indien ze verkozen worden door de zone, zullen ze vanaf 01 januari 2020 mobiliteit maken.  
 

 Om de continuïteit binnen de interventiedienst en de dienstverlening naar de bevolking toe te 
garanderen moeten de twee functies van inspecteur lid van de interventiedienst onder voorbehoud 
vacant verklaard worden. Indien de inspecteurs mobiliteit maken, kunnen op die manier de plaatsen 
nog in mobiliteitscyclus 2019-05 opengesteld worden en kunnen de inplaatsstellingen doorgaan op 
01 mei 2020. Indien de vacant verklaring pas door de politieraad van december zou gebeuren, zijn 
de openstellingen pas in mobiliteitscyclus 2020-01, waardoor de inplaatsstellingen nog later zouden 
zijn. De laatste jaren zijn er weinig kandidaten via de klassieke mobiliteit voor inspecteur lid van de 
interventiedienst. Daarom zouden we graag indien de functies niet via de klassieke mobiliteit worden 
ingevuld, onmiddellijk overgaan tot de aspirantenmobiliteit.  

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. (BU/000603/2019) 

Advies 

BU/000603/2019 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacant verklaring onder voorbehoud van twee functies lid van de interventiedienst in de graad van 
inspecteur via klassieke mobiliteit. 

Argumentatie 

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef uit BU/000603/2019 gericht aan de voorzitter van 
de politieraad betreffende de vacant verklaring onder voorbehoud van twee functies lid van de 
interventiedienst in de graad van inspecteur via klassieke mobiliteit. 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist tot vacant verklaring onder voorbehoud van twee functie lid van de interventiedienst 
in de graad van inspecteur via klassieke mobiliteit. 
 

Artikel 2 
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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 
Goedkeuring van de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie. 
 

Artikel 4 
Het profiel, de taakinhoud en de gewone plaats van het werk vast te stellen zoals bepaald in 
BU/000603/2019 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 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 vacant verklaring onder voorbehoud van twee functies lid van de interventiedienst in de graad 
van inspecteur niet via klassieke mobiliteit kan worden ingevuld, wordt er onmiddellijk overgegaan tot 
aspirantenmobiliteit.  
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

7.  Vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie van maatschappelijk assistent in het 

administratief en logistiek kader –voltijdse vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur – 

bekrachtiging besluit politiecollege. 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

 Op 28 oktober 2008 keurde de politieraad een voorstel van wijziging van de personeelsformatie goed. 

 Op 14 november 2008 keurde de gouverneur deze gewijzigde personeelsformatie goed. 

 BS 637/2018 

 BS 663/2018 

 Besluit van het politiecollege van 12 juli 2019 tot vacant verklaring bij hoogdringendheid van één 
functie van maatschappelijk assistent in het administratief en logistiek kader –voltijdse 
vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur. 

 BU/000464/2019 gericht aan de voorzitter van het politiecollege betreffende het advies van de 
korpschef over de vacant verklaring bij hoogdringendheid door het politiecollege van één functie van 
maatschappelijk assistent in het administratief en logistiek kader – voltijdse vervangingsovereenkomst 
van onbepaalde duur.  

Feiten en context 

De lokale politie Zuiderkempen heeft twee voltijdse maatschappelijke assistenten in dienst. Dit werd ook 
zo voorzien in de personeelsformatie. Op 08 juli 2019 heeft een consulente, maatschappelijk assistent bij 
de lokale politie Zuiderkempen sinds 01 maart 2010, aangevraagd om gebruik te maken van de 
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mogelijkheid van afwezigheid lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden zoals beschreven in het 
politiestatuut (art. VIII.XIV.1- art. VIII.XIV.4 RPPol). De korpschef heeft beslist om deze consulente de 
gunst te verlenen. Hierdoor maakt ze vanaf 01 september 2019 gedurende een periode van één jaar, 
gebruik van het stelsel van afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden. De 
korpschef ging eveneens akkoord met de kortere aanvraagtermijn.  
De periode van afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden is onbezoldigd. De 
duur van dit stelsel is beperkt tot maximum twee jaar tijdens de hele loopbaan. De consulente maakt 
vanaf 01 september 2019 gedurende één jaar gebruik van dit stelsel.  
 
Om de langdurige afwezigheid van de consulente op te vangen was het noodzakelijk om bij 
hoogdringendheid over te gaan tot de aanwerving van één maatschappelijk assistent in het administratief 
en logistiek kader, met een voltijdse vervangingscontract van onbepaalde duur. GPI 15bis bepaalt dat in 
vervanging voorzien kan worden van afwezige titularissen en waarvoor loonmassa vrijkomt. De 
rekruterings-, selectie- en wervingsprocedure RPPol is  niet toepasselijk. Het politiekorps kan autonoom 
aanwerven.  
 
Dankzij de vacant verklaring bij hoogdringendheid door het politiecollege op 12 juli 2019 van de functie 
van maatschappelijk assistent in het administratief en logistiek kader, konden de selecties sneller 
plaatsvinden en kon de kandidaat op 01 september 2019 al starten. Dan indien wij zouden moeten 
wachten tot de politieraad van 23 oktober 2019.   
 
Het personeelslid werd aangeworven op grond van een vervangingscontract voor de duur van de 
afwezigheid van de titularis van de betrekking. Indien het motief voor de vervanging wegvalt, neemt het 
vervangingscontract automatisch van rechtswege en zonder inachtneming van een opzegtermijn of 
opzegvergoeding, op dat ogenblik een einde.  

Juridische grond 

 Art. 118 tweede lid van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus  

 Art. 26 van de 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 

 Artikel II.III.1 van het K.b. van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 
de politiediensten(RPPol) 

 Art. IV.I.34 van het K.b.  30 maart 2001  (RPPol) 

 Art. VI.II.15 van het K.b.  30 maart 2001  (RPPol) 

 Art. VI.II.63 van het K.b.  30 maart 2001  (RPPol) 

 Gpi 15 bis  d.d. 28/06/2002. 

 Het advies van de korpschef van de zone 5365 – Zuiderkempen (BU/000600/2019) 

Advies 

BU/000600/2019 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacant verklaring bij hoogdringendheid door het politiecollege van één functie van maatschappelijk 
assistent in het administratief en logistiek kader – voltijdse vervangingsovereenkomst van onbepaalde 
duur – bekrachtiging besluit politiecollege.  

Argumentatie 

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef uit BU/000600/2019 gericht aan de voorzitter van 
de politieraad betreffende de vacant verklaring bij hoogdringendheid door het politiecollege van één 
functie van maatschappelijk assistent in het administratief en logistiek kader – voltijdse 
vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur – bekrachtiging besluit politiecollege. 
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 Besluit 

Artikel 1 
De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege van 12 juli 2019 tot vacant verklaring bij 
hoogdringendheid van één functie van maatschappelijk assistent in het administratief en logistiek kader, 
via een vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur.  
 

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 
Goedkeuring van de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie. 
 

Artikel 4 
Het profiel, de taakinhoud en de gewone plaats van het werk vast te stellen zoals bepaald in 
BU/000600/2019 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacant verklaring bij hoogdringendheid door het politiecollege van één functie van maatschappelijk 
assistent in het administratief en logistiek kader – voltijdse vervangingsovereenkomst van onbepaalde 
duur – bekrachtiging besluit politiecollege. 
 

Artikel 5 
De maatschappelijk assistent zal ressorteren onder de sociale dienst, onder de rechtstreekse leiding van 
de korpschef van de lokale politie Zuiderkempen. 
 

Artikel 6 
De korpschef te belasten met de bekendmaking en de uitvoering van dit besluit. 
 

Artikel 7 
De uiterste datum van indienen van de sollicitaties te laten bepalen door de korpschef. 
 

Artikel 8 
De vacature via verschillende kanalen te laten publiceren. 
 

Artikel 9 
De datum van indienstneming later te bepalen en uitwerking te laten hebben op de dag dat het ambt 
daadwerkelijk wordt opgenomen. 
 

Artikel 10 

Er wordt voorzien in een werfreserve van 3 jaar die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

8. Wijziging samenstelling selectiecommissie bij hoogdringendheid zoals goedgekeurd door de 

politieraad van 24 oktober 2018 betreffende de wijziging samenstelling selectiecommissie 

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

commissaris – bekrachtiging besluit politiecollege. 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

 Besluit van de politieraad van 20 juni 2018 tot vacant verklaring van één functie operationeel 
coördinator in de graad van commissaris. 
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 Besluit van de politieraad van 24 oktober 2018 tot 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.  

 Besluit van het politiecollege van 23 augustus 2019 tot wijziging samenstelling selectiecommissie bij 
hoogdringendheid zoals goedgekeurd door de politieraad van 24 oktober 2018 betreffende de 
wijziging samenstelling selectiecommissie betreffende de vacant verklaring van één functie 
operationeel coördinator in de graad van commissaris.  

Feiten en context 

De politieraad besloot op 24 oktober 2018 de plaatselijke selectiecommissie voor officieren van de lokale 
politie te wijzigen. 
 
Omdat de eerst volgende politieraad op 23 oktober 2019 plaatsvindt en de vacant verklaring in 
mobiliteitsronde 2019-04 ten laatste 13 september 2019 moest ingediend worden, was het noodzakelijk 
om de wijziging van de samenstelling van de selectiecommissie bij hoogdringendheid voor te leggen aan 
het politiecollege van 23 augustus 2019.  

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 (BU/000599/2019) 

Advies 

BU/000599/2019 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 bij hoogdringendheid voor de functie van operationeel coördinator in de graad van commissaris – 
bekrachtiging besluit politiecollege.  

Argumentatie 

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef uit BU/000599/2019 gericht aan de voorzitter van 
de politieraad betreffende de wijziging van de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor 
officieren van de lokale politie bij hoogdringendheid voor de functie van operationeel coördinator in de 
graad van commissaris – bekrachtiging besluit politiecollege.  

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege van 23 augustus 2019 tot wijziging bij 
hoogdringendheid van artikel 1 van het politieraadsbesluit van 24 oktober 2018 betreffende de wijziging 
van 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, als volgt: 
 
 Goedkeuring van de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

9. Logistiek. Aanstellen van een externe dienst medische controle voor lokale politie 
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Zuiderkempen. Vaststellen lastvoorwaarden en wijze van gunnen. 

Motivering 

Feiten en context 

De lokale politie Zuiderkempen wenst haar absenteïsmebeleid te verbeteren door het aanstellen van een 
externe dienst medisch controle. 

Juridische grond  

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus. 
De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen  
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 
De omzendbrief GPI 54 van 9 januari 2007 betreffende de bijkomende richtlijnen inzake de medische 
controle van de personeelsleden van de politiediensten. 
De nieuwe gemeentewet. 

Argumentatie 

De lokale politie Zuiderkempen wenst haar absenteïsmebeleid te verbeteren door het aanstellen van een 
externe dienst medisch controle. De erkende arts of het erkend controle-organisme zal voor de lokale 
politie Zuiderkempen de controle-artsen aansturen overeenstemmend de richtlijnen van de Omzendbrief 
GPI 54 houdende bijkomende richtlijnen inzake de medische controle van de personeelsleden van de 
politiedienst.  
 
De nodige middelen werden hiervoor voorzien in begroting 2019. 
 
De lokale politie Zuiderkempen heeft een lastenboek met referte MM/controlearts/19 opgesteld. Het 
betreft een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor het aanstellen van een 
externe dienst medische controle voor lokale politie Zuiderkempen. 

Financiële gevolgen 

De aankoop wordt geraamd op 15.800,00 euro incl. btw en werd voorzien in de begroting 2019 op de 
gewone dienst. 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist om de opdracht ‘aanstellen van een externe dienst medische controle voor lokale 
politie Zuiderkempen’ te gunnen via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De politieraad 
keurt de bijhorende lastvoorwaarden met de technische bepalingen goed. 
 

Artikel 2 
De politieraad belast het politiecollege met de verdere uitvoering. 
 

Artikel 3 
De kosten worden verrekend op de functioneel-economische code 330/123/14 van de gewone dienst. 
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Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

10. Logistiek. Aankoop en implementatie van switches. Vaststellen lastvoorwaarden en wijze van 

gunnen. 

Motivering 

Feiten en context 

Voor een goede werking van het informaticasysteem te kunnen garanderen dienen er een aantal 
verouderde switches in het serverlokaal vervangen te worden. 

Juridische grond  

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus. 
De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen  
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 
De nieuwe gemeentewet. 

Argumentatie 

In de begroting van 2019 werd er budget voorzien voor de vervanging van 3 switches. De oorspronkelijke 

opvatting was om een aantal verouderde switches uit zowel het politienetwerk als het administratieve 

netwerk te vervangen door nieuwe met meer aansluitingsmogelijkheden en een hogere, courante 

doorvoersnelheid voor het dataverkeer. 

Bij het voorstel van de upgrade van de telefooncentrale, waarvoor dit jaar ook budget voorzien is, is 

gebleken dat de huidige switches die hiervoor in gebruik zijn, buiten dienst zullen genomen worden daar 

deze ook verouderd zijn. Aangezien dit switches betreft dewelke de aangesloten apparaten ook van 

stroom voorzien, voldoen de oorspronkelijk voorziene nieuwe switches niet aan de vereisten hiervoor. 

Deze zullen dus onvoorzien ook moeten vervangen worden. 

Aangezien deze noodzakelijke vervanging van een deel van de achterliggende infrastructuur zich 
opdringt, is dit ook het ideale moment om de opbouw ervan aan te passen.  
Om de configuratie, het beheer en de beveiliging van deze nieuwe infrastructuur aanzienlijk te 
vergemakkelijken is het mogelijk om de verschillende fysieke apparaten in één gemeenschappelijke 
logische container onder te brengen.  
 
Zo moet er maar éénmalig een configuratie ingesteld worden in plaats van op elk fysiek apparaat apart. 
Bovendien zal de configuratie zo ingesteld worden dat het politienetwerk, het administratieve netwerk en 
het telefonienetwerk strikt gescheiden blijven met deze opstelling. De twee datanetwerken en het 
voicenetwerk zullen elkaar dus niet kennen en bijgevolg niet met elkaar kunnen communiceren, behalve 
via de beveiligde kanalen voor de onderdelen waar dit in de huidige opstelling ook reeds gebeurd. 
 
De nodige middelen werden hiervoor voorzien in begroting 2019. 
 
De lokale politie Zuiderkempen heeft een lastenboek met referte MM/switches/19 opgesteld. Het betreft 
een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de aankoop en implementatie 
van switches. 
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Financiële gevolgen 

De aankoop wordt geraamd op 20.000,00 euro incl. btw en werd voorzien in de begroting 2019 op de 
buitengewone dienst. 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist om de opdracht ‘Aankoop en implementatie van switches’ te gunnen via de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De politieraad keurt de bijhorende lastvoorwaarden 
met de technische bepalingen goed. 
 

Artikel 2 
De politieraad belast het politiecollege met de verdere uitvoering. 
 

Artikel 3 
De kosten worden verrekend op de functioneel-economische code 330/742/53 van de buitengewone 
dienst. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

11. Logistiek. Aankoop politieschoenen basiskledij. Vaststellen van de lastvoorwaarden en wijze 

van gunning. 

Motivering 

Feiten en context 

De politiezone dient de operationele personeelsleden uit te rusten met basiskledij. In principe wordt de 
basiskledij steeds aangekocht via de raamcontracten van de federale politie. 
De operationele personeelsleden zijn echter niet te spreken over de kwaliteit van de basisschoenen die 
door de raamcontracten van de federale politie worden aangeboden. 

Juridische grond 

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus. 
De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen  
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 
De nieuwe gemeentewet. 

Argumentatie 

De politiezone dient de operationele personeelsleden uit te rusten met basiskledij. In principe wordt de 
basiskledij steeds aangekocht via de raamcontracten van de federale politie. 
De operationele personeelsleden zijn echter niet te spreken over de kwaliteit van de basisschoenen die 
door de raamcontracten van de federale politie worden aangeboden. 
 
Om de operationele personeelsleden degelijke basisschoenen aan te bieden heeft de lokale politie 



 

21 

 

Zuiderkempen een lastenboek met referte MM/schoenen/2019 opgemaakt voor het afsluiten van een 
raamovereenkomst voor de levering van politieschoenen (4 jaar). 
 
De lokale politie Zuiderkempen heeft een lastenboek met referte MM/schoenen/19 opgesteld. Het betreft 
een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor het afsluiten van een 
raamovereenkomst voor de levering van politieschoenen. 

Financiële gevolgen 

De kostprijs voor de aankoop van politieschoenen wordt voor de 4 jaren samen geraamd op 45.000,00 
euro inclusief btw en werd voorzien in de begroting op de gewone dienst. 

 Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist om de opdracht ‘afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van 
politieschoenen’ te gunnen via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De 
politieraad keurt de bijhorende lastvoorwaarden met de technische bepalingen goed. 
 

Artikel 2 
De politieraad belast het politiecollege met de verdere uitvoering. 
 

Artikel 3 
De kosten worden verrekend op de functioneel-economische code 330/124/05 van de gewone uitgaven 
van de begroting van het desbetreffend jaar. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

12. Logistiek. Aankoop van 16 bodycams. Vaststellen van de lastvoorwaarden en wijze van 

gunning. 

Motivering 

Feiten en context 

Sinds de wijzigingen aan de Wet op het Politieambt bestaat er voor politiediensten een legale basis voor 
het gebruik van mobiele camera’s zoals bodycams. De lokale politie Zuiderkempen voorziet in begroting 
2019 de aankoop van collectieve bodycams.  

Juridische grond 

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus. 
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 
De Wet op het Politieambt: art. 25 e.v. 

De nieuwe gemeentewet. 
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Argumentatie 

De lokale politie Zuiderkempen wenst 16 bodycams aan te kopen.  
Sinds de wijzigingen aan de Wet op het Politieambt (in werking 28/05/2019) bestaat er voor 
politiediensten een legale basis voor het gebruik van mobiele camera’s zoals bodycams. 
 
Het gebruik van bodycams heeft tot doel bij te dragen tot de veiligheid van onze medewerkers. Het 
ontradend effect van cameragebruik zorgt voor een kleinere kans op confrontaties en dus ook op 
eventuele gewonden. Daarnaast dienen camerabeelden als bewijsmateriaal in geval er discussie ontstaat 
over bepaalde feiten. En beelden zijn een waardevol hulpmiddel om mensen te identificeren.  
De politieambtenaren zijn verplicht de bodycam op een zichtbare plaats te dragen en ze moeten in de 
mate van het mogelijke duidelijk maken dat de camera filmt. 
Er wordt gekozen voor een type camera dat gemakkelijk bedienbaar is. De bodycams worden aangekocht 
voor collectief gebruik. Dit wil zeggen dat er niet per politieambtenaar een camera wordt voorzien, maar 
dat de politieambtenaren moeten inloggen met hun persoonlijke toegang alvorens een bodycam te 
kunnen gebruiken. Op die manier kunnen beelden en gebruiker teruggevonden worden. De beelden 
kunnen daarenboven niet beheerd (bv. gewist) worden door de gebruiker zelf.  
 
De aankoop van de bodycams strookt volledig met het beleid dat het politiecollege voert inzake uitrusting 
van haar personeel. 
 
Voor de aankoop van bodycams en toebehoren werd door politiezone Mechelen-Willebroek een 
raamcontract 2018-TGG-008 voor de aankoop van een systeem van bodycams met bijhorende centrale 
omgeving en diensten afgesloten ten voordele van de geïntegreerde politie. Het contract loopt nog tot 
30/11/2022. 
Het aankoopdossier werd toegewezen aan Vandeputte Safety Experts, Binnensteenweg 160, 2530 
Boechout. 
 
De aankoop via het raamcontract van politiezone Mechelen - Willebroek beantwoordt volledig aan de 
wetgeving op de overheidsopdrachten. Het betekent een aanmerkelijke tijdsbesparing omdat er onder 
andere geen bijzonder bestek, noch vergelijking van de offerten of intensieve testen in deze materie 
dienen te gebeuren. 
 

Beschrijving Aantal Bedrag 

Bodycams 16 5.744,00 euro 

Bevestigingsmiddelen voor de burgerkledij 
(magneten) 

16 512,00 euro 

Dockingstations (per 8 camera’s, 256 GB) incl. 
klavier en scherm 

2 2.598,00 euro 

Centrale omgeving tot 50 bodycams:(éénmalige 
kost) 
16x device licenties (€ 150,00 euro)  
1x base licentie (software): € 2.500,00 euro éénmalig  

1 4.900,00 euro 

Meerjarig onderhoudscontract voor centrale 
omgeving: 
Device licenties= 480,00 euro excl. btw 
base licenties = 500,00 euro excl. btw 

Jaarlijks 980,00 euro 

 Totaal excl. btw 14.734,00 euro  

 Totaal incl. btw 17.828,14 euro  

Financiële gevolgen 

De aankoop van 16 bodycams wordt geraamd op 14.734,00 euro excl. btw of 17.828,14 euro incl. btw. 
De recurrente licentiekosten bedragen jaarlijks 980,00 euro excl. btw of 1.185,80 euro incl. btw 
De nodige budgetten werden voorzien in begroting 2019. 
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Besluit 

Artikel 1 
De raad besluit om de lastvoorwaarden en wijze van gunning voor aankoop van 16 bodycams via het 
raamcontract 2018-TGG-008 van politiezone Mechelen-Willebroek goed te keuren.  
 

Artikel 2 
De kosten van de aankoop worden verrekend op de functioneel-economische code 330/03-744-51 van de 
buitengewone uitgaven van de begroting. 
 

Artikel 3 
De bijzondere rekenplichtige regelt de financiële aspecten van de recurrente licentiekosten binnen de 
gewone dienst van het desbetreffende begrotingsjaar. 
 

Artikel 4 
De politieraad belast het politiecollege met de verdere uitvoering. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

13. Kennisgeving. Logistiek – aankoop van een anoniem dienstvoertuig wegens hoogdringendheid. 

Gunning ( besluit politiecollege van 23 aug. 2019). 
De politieraad neemt kennis van het besluit van het politiecollege genomen in zitting van 23 
augustus 2019 betreffende de gunning voor de aankoop van een anoniem dienstvoertuig wegens 
hoogdringendheid. 
 

14. Goedkeuring agenda algemene vergadering IOK d.d. 5 november 2019 

Motivering 

Feiten en context 

Een algemene vergadering van IOK vindt plaats op 5 november 2019. 
De agenda van deze algemene vergadering bevat volgende agendapunten: 
1. Verlenging IOK 
2. Vervanging bestuurder 
3. Samenstelling adviescomités/algemeen comité 
4. Goedkeuring huishoudelijk reglement raad van bestuur 
5. Bevestiging aanstelling commissaris-revisor 
6. Varia 
 
De politieraad neemt kennis van de uitnodiging met toelichtende nota (als bijlage) d.d. 26 juli 2019 ter 
voorbereiding van de algemene vergadering IOK van 5 november 2019. 

Juridische grond 

 De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveaus; 

 de statuten van IOK; 

 decreet Lokaal Bestuur. 

Argumentatie  

De besluitvorming betreffende de agenda van de algemene vergadering van IOK dient geagendeerd te 
worden op de politieraad. 
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1. Verlenging IOK 

De motiveringsnota, de financiële meerjarenplanning, de evaluatierapporten 2013-2018, 2007-2012 en 
2001-2006 (downloaden op www.iok.be/verlenging ) kaderen in het decretaal voorziene onderzoek door 
de deelnemers, waarin naast een uitgebreide motivering tot verlenging en grondige evaluatie, ook 
bijzondere aandacht wordt besteed aan de financiële meerjarenplanning en begroting. 
De motiveringsnota bevat hiernavolgende hoofdstukken. 
1. Consultatie van de stakeholders 
2. Algemeen kader 
3. Evaluatie 2001-2018 
4. Missie en visie 
5. Strategische doelstellingen tot 2037 
6. Activiteitenprogramma 2019-2024 
7. Statuten 
8. Besluit 
9. Bijlagen 
 
Met de evaluatierapporten 2013-2018 en het activiteitenprogramma 2019-2024 wordt tevens invulling 
gegeven aan de evaluatie en het ondernemingsplan voor de komende zes jaar, zoals voorzien in artikel 
459 van het decreet lokaal bestuur. Het hoofdstuk VI van de motiveringsnota bevat het 
activiteitenprogramma 2019-2024 met daarin een ondernemingsplan en een financiële meerjarenplanning 
(inclusief begroting). 
Het voorstel van statutenwijziging houdt de verlenging van de duurtijd met 18 jaar ingaand op 10 
november 2019. 
De politieraad neemt kennis van en onderzoekt voormelde motiveringsnota, de financiële 
meerjarenplanning, de evaluatierapporten 2013-2018, 2007-2012 en 2001-2006. 
De politieraad neemt kennis van de mail van de voorzitter van de Conferentie van Kempense 
Burgemeesters van 17 september 2019 met als bijlage het document ter ondersteuning van gemeenten 
bij de verlenging intergemeentelijke samenwerkingsverbanden inzake streekontwikkeling opgesteld door 
de VVSG van 30 augustus 2019.  
Na onderzoek van voormelde documenten (motiveringsnota, de financiële meerjarenplanning, de 
evaluatierapporten en het document van de VVSG van 30 augustus 2019) sluit de politieraad zich aan bij 
de uitgebreide motivering tot verlenging zoals opgenomen in deze documenten.  
 

2. Vervanging bestuurder 
Als gevolg van de decretale onverenigbaarheid van federaal parlementslid en bestuurder bij een 
dienstverlenende vereniging kan mevrouw Marianne Verhaert niet langer zetelen als bestuurder bij IOK. 
De vergadering van formateurs voorzien in artikel 17 van de IOK-statuten stellen voor om mevrouw 
Martine Taelman als bestuurder te benoemen; wat gevolgd werd door een voordacht vanuit de 
gemeenteraad van Grobbendonk op 27 juni 2019. 
 

3. Samenstelling adviescomités/algemeen comité 
Artikel 442 van het decreet lokaal bestuur voorziet in de mogelijkheid van de oprichting van een algemeen 
comité om de verbinding en het overleg tussen de raad van bestuur en de deelnemers te faciliteren en te 
stroomlijnen. 
In de statutenwijziging die eenparig werd goedgekeurd door de algemene vergadering van 27 juni en en 
die daarna werd goedgekeurd door Minister Homans op 22 augustus 2019, wordt voorzien in de 
oprichting van dit algemeen comité. 

Artikel 42 – Algemeen comité 
Een algemeen comité zal de verbinding en het overleg tussen de raad van bestuur en de 
deelnemers faciliteren en stroomlijnen en zorgen voor de informatiedoorstroming.  
Wanneer de raad van bestuur of één of meerdere deelnemers een dossier in functie van deze 
verbinding of dit overleg wensen te bespreken, wordt dit dossier door de voorzitter van de raad 
van bestuur op de agenda geplaatst van het algemeen comité. 
Gelet op de specifieke sectoroverschrijdende doelstelling van dit orgaan, zal de conferentie van 
de burgemeesters van alle deelnemende gemeenten de rol van dit algemeen comité vervullen. 
Het algemeen comité kent vanuit haar doelstelling een open agendabepaling zodat zowel de raad 
van bestuur als de deelnemers zelf gekozen agendapunten ter bespreking kunnen aanbrengen. 
De verslagen van de raad van bestuur en de algemene vergadering worden ter kennisgeving 

http://www.iok.be/verlenging
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overgemaakt aan het algemeen comité.  
Het algemeen comité duidt in haar schoot een voorzitter aan. 

Gelet op de specifieke sectoroverschrijdende doelstelling van het algemeen comité, zullen de 
burgemeesters van de deelnemende gemeenten deel uitmaken van dit algemeen comité. 
Artikel 443 van het decreet lokaal bestuur stelt dat de leden van het algemeen comité en de 
adviescomités worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de deelnemers. 
In de statutenwijziging die eenparig werd goedgekeurd door de algemene vergadering van 27 juni jl. en 
daarna werd goedgekeurd door Minister Homans op 22 augustus 2019, wordt voorzien in de oprichting 
van 3 adviescomités. 

Artikel 43 – Adviescomités 
Volgende adviescomités worden opgericht: 
– Adviescomité milieu 
– Adviescomité ruimtelijke ordening 
– Adviescomité intercommunaal centrum voor geweldbeheersing. 
De voorzitter van de raad van bestuur kan een comité om advies verzoeken in het kader van 
besluitvorming van de raad van bestuur. Ook de deelnemers kunnen op deze adviescomités 
agendapunten aanbrengen in de specifieke beleidsdomeinen.  
De adviescomités milieu en ruimtelijke ordening worden respectievelijk samengesteld uit 
uitvoerende mandatarissen (burgemeesters/schepenen) tot wiens bevoegdheid milieu en 
ruimtelijke ordening behoren. 
Het adviescomité intercommunaal centrum voor geweldbeheersing wordt vanuit haar specifieke 
doelstelling samengesteld uit 1 burgemeester en 1 korpschef (of haar/zijn plaatsvervanger) per 
politiezone die van deze dienstverlening gebruik maakt. 
De adviescomités hebben een open agendabepaling binnen het specifieke domein waarvoor ze 
worden opgericht.  
Elk adviescomité duidt in haar schoot een voorzitter aan. 

 
Aan de politieraad wordt voorgelegd in functie van de benoeming op de algemene vergadering: 
– mandaat te geven om de leden van het algemeen comité, het adviescomité milieu, het 
adviescomité ruimtelijke ordening (alle op voordracht van de gemeenten) te benoemen. 
– de voordracht van 1 burgemeester (naam) en 1 korpschef of haar/zijn plaatsvervanger (naam) in 
het adviescomité intercommunaal centrum voor geweldbeheersing en mandaat te geven om de leden van 
het adviescomité intercommunaal centrum voor geweldbeheersing te benoemen. 
 

4. Goedkeuring huishoudelijk reglement raad van bestuur 
De goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur behoort tot de bevoegdheid van 
de algemene vergadering. 
Het huishoudelijke reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd in functie van de besluitvorming op de 
algemene vergadering. 
 

5. Bevestiging aanstelling commissaris-revisor 
Voorgesteld wordt om Ernst & Young bedrijfsrevisoren, aangeduid na onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking met als voorwerp de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, te 
benoemen als commissaris. 
Dit agendapunt werd reeds opgenomen in de agenda van 27 juni 2019. 
Tijdens de zitting van de algemene vergadering van 27 juni werd de vraag gesteld of het niet verplicht is 
om de persoon die de rol van commissaris vervult nominatief te vermelden en ook de vergoeding die 
hiervoor betaald wordt. 
Na onderzoek is gebleken dat deze vermeldingen dienen te gebeuren. 
 
Aan de politieraad wordt ter bevestiging volgende besluitvorming voorgelegd: 
De benoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, Borsbeeksebrug 26, 2600 Berchem met als vaste 
vertegenwoordiger de heer Christoph Oris tot commissaris voor een periode van 3 jaar. Deze opdracht 
wordt verdeeld in 4 deelopdrachten. De vergoeding voor deelopdracht 2 (IOK) bedraagt 32.670 euro incl. 
btw. 
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Besluit 

Artikel 1 
De politieraad hecht goedkeuring aan de motiveringsnota in het verlengingsdossier IOK, met daarin het 
activiteitenprogramma 2019-2014, de evaluatierapporten en de financiële meerjarenplanning, 
 

Artikel 2 
De politieraad hecht goedkeuring aan het voorstel van statutenwijziging (artikel 5) houdende de verlenging 
voor 18 jaar. 
 

Artikel 3 
De politieraad hecht goedkeuring aan de benoeming van mevrouw Martine Taelman als bestuurder bij 
IOK ter vervanging van mevrouw Marianne Verhaert. 
 

Artikel 4 
De politieraad verleent mandaat om de leden van het algemeen comité op voordracht van de gemeenten 
te benoemen. 
 

Artikel 5 
De politieraad verleent mandaat om de leden van het adviescomité milieu op voordracht van de 
gemeenten te benoemen. 
 

Artikel 6 
De politieraad verleent mandaat om leden van het adviescomité ruimtelijke ordening op voordracht van de 
gemeenten te benoemen. 
 

Artikel 7 
De politieraad draagt voor in het adviescomité intercommunaal centrum voor geweldbeheersing en geeft 
mandaat om de leden van het adviescomité intercommunaal centrum voor geweldbeheersing te 
benoemen: 
Voor 2019 en 2022 burgemeester Geert Daems, voor 2020 en 2023 burgemeester Guy Van Hirtum en 
voor 2021 en 2024 burgemeester Peter Keymeulen naast Cris Wandelseck, korpschef of zijn 
plaatsvervanger Hans Vercammen, commissaris. 
 

Artikel 8 
De politieraad hecht goedkeuring aan het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur. 
 

Artikel 9 
De politieraad bevestigt de benoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren met als vaste 
vertegenwoordiger Christof Oris als commissaris voor een periode van 3 jaar. Deze opdracht wordt 
verdeeld in 4 deelopdrachten. De vergoeding voor deelopdracht 2 (IOK) bedraagt 32.670 euro incl. btw. 
 

Artikel 10 
Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager op de algemene vergadering 
van 5 november 2019. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

15. Invoering rechercheursconcept 



 

27 

 

Motivering 

Feiten en context 

 Op beslissing van de gemeente- of politieraad kunnen de personeelsleden van het basiskader en het 
middenkader voor de uitoefening van hun ambt en voor de duur van hun aanwijzing voor een 
betrekking in een opsporings- en recherchedienst van de lokale politie, de functionele titel 
“rechercheur” hanteren.  

Juridische grond 

 Art. 5bis van de 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 

Argumentatie 

In artikel 5bis §2 van de wet van 26 april 2002 staat volgende vermeld: “Op beslissing van de gemeente- 
of politieraad hanteren de personeelsleden van het basiskader en het middenkader voor de uitoefening 
van hun ambt en voor de duur van hun aanwijzing voor een betrekking in een opsporings- en 
recherchedienst van de lokale politie, de functionele titel “rechercheur”” 
 
Zowel de federale politie als heel wat lokale politiezones hanteren voor deze gespecialiseerde 
personeelsleden de functionele titel “rechercheur”.  Onze organisatie verdient het dat de leden van onze 
lokale opsporingsdienst de functionele titel “rechercheur” mogen dragen. 

Financiële gevolgen 
 

 nihil 

 Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist om de personeelsleden van het basiskader en het middenkader voor de uitoefening 
van hun ambt en voor de duur van hun aanwijzing voor een betrekking in de opsporings- en 
recherchedienst van de lokale politie Zuiderkempen, de functionele titel “rechercheur” te laten voeren. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

16. Personeelsbehoeftenplan 

a. Bespreking personeelsbehoeftenplan 

De korpschef geeft uitleg bij het personeelsbehoeftenplan 2020-2031. 

De politieraad neemt kennis van het voorgelegde personeelsbehoeftenplan. 

b. Goedkeuring van de formatie en het organogram 

Motivering 

Feiten en context 

De korpschef van de lokale politie Zuiderkempen werkte een nieuwe personeelsformatie uit voor 2020-
2031. Het personeelsbehoeftenplan 2020-2031 werd voorgesteld op het Basis Overleg Comité van 27 
september 2019. Het personeelsbehoeftenplan 2020-2031 werd goedgekeurd. Het  NSPV en het ACOD 
verzetten zich tegen de sluiting van de politiepost te Westmeerbeek. VSOA betreurt dan weer de uitdoving 
van de functie patrouillehondgeleider. 
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Juridische grond 

Artikels 44/1 tot en met 44/11 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.  
Artikels 47, 66 tot en met 70, 118 en 144 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. 
De wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen 
van het personeel van de politiediensten. 
Het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en 
van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie. 
Het koninklijk besluit van 17 september 2001 houdende de organisatie en werkingsnormen van de 
lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de 
bevolking.  
Het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 
personeelsleden van de personeelsleden van de lokale politie. 
Het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot wijziging van sommige bepalingen inzake de mandaten 
bij de politiediensten 
De nieuwe gemeentewet 

Argumentatie 

De korpschef van de lokale politie Zuiderkempen werkte een nieuwe personeelsformatie uit voor 2020-
2031. In dit plan worden de nieuwe behoeften gedetailleerd gemotiveerd en getoetst aan de wettelijke 
normen. Tevens werd de financiële impact van deze nieuwe personeelsformatie berekend.  
 
De voornaamste wijzigingen aan het organogram op een rijtje: 

 Samenvoeging basispolitiezorgcoördinatie en interventiecoördinatie tot 
basispolitiezorgcoördinatie 

 Uitbreiding operationele coördinatie met de dienst verkeer 

 Uitbreiding van de dienst beleidsondersteuning 

 Verdere operationalisering van de dienst steun en informatie 

 Sluiting van de politiepost in Westmeerbeek 
Daarnaast gaat de nieuwe formatie voor een uitbreiding van: 

 Dienst verkeer (+1 Inp) 

 Dienst beleidsondersteuning (+1 Hinp) 

 Wijkpolitie (+2 Inp) 
De nieuwe formatie schrapt ook personeelsleden of specialiteiten: 

 Uitdoving van de functie van adviseur diefstalpreventieadvies (-1 Adv) en zijn takenpakket als 
secretaris politiecollege – politieraad 

 Uitdoving van de functie patrouillehondgeleider 

 Vermindering met één assistent (- 1 Ass) 

 Schrapping van de onthaalinspecteur Westmeerbeek (-1 Inp) 

 Schrapping van de detachering naar het CIC (-1 Inp) 
 
Dit plan werd besproken en unaniem goedgekeurd door de vakorganisaties op het Basis Overleg Comité 
van 27 september 2019, behalve in verband met de sluiting van de politiepost te Westmeerbeek waarbij 
NSPV en ACOD tegen de sluiting zijn en VSOA de uitdoving van de functie patrouillehondgeleider 
betreurt. 
 

Financiële gevolgen 
De theoretische kostprijs van de nieuwe formatie heeft een meerkost van 141.744,06 euro t.o.v. de 
theoretische kostprijs van de formatie 2017. 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist het operationeel kader van de politiezone Zuiderkempen als volgt samen te stellen:  
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Wat betreft het officierenkader: 
1 voltijds equivalent hoofdcommissaris van politie – korpschef 
3 voltijdse equivalenten commisarissen van politie 
Wat betreft het middenkader: 
16 voltijdse equivalenten hoofdinspecteurs van politie – OGP 
Wat betreft het basiskader: 
56 voltijdse equivalenten inspecteurs van politie  
 

Artikel 2 
De politieraad beslist het administratief en logistiek kader van de politiezone Zuiderkempen als volgt 
samen te stellen: 
Wat betreft het niveau A: 
1 voltijds equivalent adviseur 
Wat betreft het niveau B: 
6 voltijdse equivalenten consulenten 
Wat betreft het niveau C: 
7 voltijdse equivalenten assistenten en 1,5 voltijdse equivalenten contractuele assistenten 
Wat betreft het niveau D: 
3 voltijds equivalenten contractuele hulpkrachten 
 

Artikel 3 
De politieraad besluit het organogram van de lokale politie zoals opgenomen in bijlage 1 aan het 
personeelsbehoeftenplan goed te keuren. 
 

Artikel 4 
Dit besluit wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de provinciegouverneur, in uitvoering van artikel 67 
WGP. 
 

Notulering. Raadslid Frans De Cock vraagt naar de motivering van de voorgestelde sluiting van de 
politiepost in Westmeerbeek. Hij stelt dat – zonder voorafgaand inhoudelijk debat gebaseerd op 
cijfers – men over dit voorstel tot sluiting niet licht mag overgaan. 
Bij de latere stemming over de formatie en het organogram (agendapunt 16) stelt raadslid Frans De 
Cock uitdrukkelijk en voorafgaand aan de stemming dat er NIET gestemd wordt over het al dan niet 
sluiten van de wijkpost Westmeerbeek. Dit wordt bevestigd door de korpschef en door de 
vergadering. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19:37u 

 

 
 Westerlo, 23 oktober 2019 

 

 
De secretaris De burgemeester – voorzitter 
Michel Vanbergen Geert Daems 


