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Definitief verslag 

POLITIERAAD – POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) 

VERGADERING VAN VIERENTWINTIG MAART TWEEDUIZEND EENENTWINTIG 

24.03.2021 

 

Aanwezig: Keymeulen Peter, burgemeester-voorzitter 

Daems Geert en Van Hirtum Guy, burgemeester-leden 

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 Walter 

Van de Moer als vertrouwenspersoon), Van Hemelen Maurice, Van Thielen 

Christiane, Verbraecken Harri, Winkelmans Kurt: politieraadsleden. 

Wandelseck Cris, 1ste HCP-korpschef 

Vanbergen Michel, secretaris-adviseur 

 

Datum: 24 maart 2021 
 

Voorzitter Peter Keymeulen opent de digitale vergadering via MS TEAMS om 20:00 uur 
 

Openbare zitting 
 

1. Besluit van de voorzitter van de politieraad van de politiezone Zuiderkempen (Herselt-

Hulshout-Westerlo). Digitale politieraad wegens de covid-19 pandemie 
 

Feiten en context 

Het principe van de openbaarheid van de zittingen van de politieraad conform artikel 25/6 van de Wet van 
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus 
(WGP), dient in de huidige omstandigheden, met name de COVID-19 crisis, onder een aangepaste vorm 
toegepast te worden. 
Er geldt immers een gezondheidscrisis, een verbod op samenscholingen en de verplichting om ‘afstand’ 
toe te passen. 
In de politiezone Zuiderkempen is echter weinig tot geen publiek aanwezig tijdens de openbare zitting van 
de politieraden. Bovendien leert de ervaring dat deze zittingen ook nooit lang duren zodat de mogelijkheid 
tot verspreiding van het virus uiterst beperkt is. 
Daarom, op basis van artikel 25/8 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), dat de voorzitter van de politieraad 
belast met de handhaving van de orde tijdens de vergadering, beslist de voorzitter tot het nemen van 
volgende maatregelen: 

Besluit 

Enig artikel 
De vergadering van de politieraad van 24 maart 2021 zal op een digitale/ hybride wijze doorgaan. 
De politieraadsleden kunnen aan de vergadering deelnemen via MS Teams. De politie Zuiderkempen zal 
het nodige doen om dit technisch mogelijk te maken. 
De burgemeesters, de korpschef en de secretaris zijn fysisch aanwezig in de raadzaal van het 
Veiligheidscentrum en nemen daar digitaal deel aan de vergadering. 
Het publiek kan de overige onbenutte ruimte in de raadzaal gebruiken om de vergadering te volgen op 
groot scherm. Zij houden zich aan alle vigerende maatregelen rond corona. 

 

2. Goedkeuring verslag vergadering van 16 december 2020 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
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3. Berekening van het stemgewicht in het politiecollege en de politieraad 

Motivering 

Feiten en context 

De berekeningswijze van het aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege 
dient jaarlijks herzien te worden. 

Juridische grond  

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus. 
Het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de berekeningswijze van het aantal stemmen 
waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege. 
Het koninklijk besluit van 7 april 2005 betreffende de nadere regels inzake de berekening en de 
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentepolitiezone en latere 
wijzigingen. 
De Ministriële omzendbrief van 14 november 2012 betreffende de verkiezing en de installatie van de 
politieraadsleden van een meergemeentezone. 
Omzendbrief PLP nr. 51 van 31 oktober 2013 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 
politiebegroting voor 2014 ten behoeve van de politiezones. 
Het besluit van politieraad van 20 december 2012 betreffende de bepaling van het aantal 
politieraadsleden die elke gemeenteraad binnen de politieraad telt.  
Omzendbrief PLP nr. 53 van 3 december 2014 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 
politiebegroting voor 2015 ten behoeve van de politiezones. 
Omzendbrief PLP nr. 54 van 15 december 2015 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van 
de politiebegroting voor 2016 ten behoeve van de politiezones 
Omzendbrief PLP nr. 55 van 8 december 2016 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 
politiebegroting voor 2017 ten behoeve van de politiezones. 
Omzendbrief PLP nr. 56 van 20 november 2017 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van 
de politiebegroting voor 2018 ten behoeve van de politiezones. 
De Ministriële omzendbrief van 13 november 2018 betreffende de verkiezing en de installatie van de 
politieraadsleden van een meergemeentepolitiezone. 
Het besluit van de politieraad van 24 oktober 2018 betreffende de bepaling van het aantal 
politieraadsleden die elke gemeenteraad binnen de politieraad telt. 
Omzendbrief PLP nr. 57 van 21 november 2018 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van 
de politiebegroting voor 2019 ten behoeve van de politiezones. 
Omzendbrief PLP nr. 59 van 14 november 2019 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van 
de politiebegroting voor 2020 ten behoeve van de politiezones. 
Omzendbrief PLP nr. 60 van 18 november 2020 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van 
de politiebegroting voor 2021 ten behoeve van de politiezones. 

Argumentatie 

In het politiecollege beschikt elke burgemeester over een aantal stemmen naar evenredigheid van de 
minimum politiedotatie die zijn gemeente in de meergemeentezone inbrengt. In de politieraad volgt de 
stemverdeling bij de stemmingen over de vaststelling van de begroting, begrotingswijzigingen en de 
jaarrekeningen eveneens hetzelfde principe. 
Wat betreft de vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen beschikt, 
volgens art. 26 van de wet op de geïntegreerde politiedienst, elke groep vertegenwoordigers van één 
gemeente in de politieraad over evenveel stemmen als waarover de burgemeester van de gemeente die 
hij vertegenwoordigt, beschikt in het politiecollege. Deze stemmen worden gelijk verdeeld onder de groep 
vertegenwoordigers van een gemeente. 
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De verdeling van de stemmen binnen het politiecollege moet herzien worden tijdens de eerste politieraad 
van elk jaar en deze moet zich baseren op de bijdrage van elk van de gemeenten zoals bepaald in de 
zonale rekeningen die werden goedgekeurd door de toezichthoudende overheid. 
 
Het totaal aantal stemmen binnen het politiecollege bedraagt 100 en dit aantal wordt verdeeld door de 
minimale politiedotatie van de gemeente te vermenigvuldigen met 100 en vervolgens te delen door de 
som van de politiedotaties van alle gemeenten die tot de politiezone behoren, waarvan het gehele getal in 
het quotiënt het aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt aanduidt. 
 
Voor lokale politie Zuiderkempen geeft bovenstaande berekening het volgende resultaat: 
 

 Totaal minimum dotatie -
volgens laatst 
goedgekeurde 
politierekening 2019 

Stemgewicht 
burgemeester  
(minimum dotatie / 
totaal *100) 
(Afgerond) 

Aantal 
vertegenwoordigers 
in politieraad 
inclusief 
burgemeester 

% per persoon 

Herselt 1.405.484,00 euro 29 stemmen 6 politieraadsleden 4,83% 

Hulshout 899.628,00 euro 18 stemmen 5 politieraadsleden 3,60% 

Westerlo 2.610.888,00 euro 53 stemmen 9 politieraadsleden 5,89% 

Totaal 4.916.000,00 euro    

Besluit 

Artikel 1 
Het aantal stemmen waarover de burgemeesters beschikken wordt als volgt vastgesteld: 

- De burgemeester van Herselt beschikt over 29 stemmen 
- De burgemeester van Hulshout beschikt over 18 stemmen 
- De burgemeester van Westerlo beschikt over 53 stemmen. 

 

Artikel 2 
Het stempercentage van de politieraadsleden bij vaststelling van financiële aangelegenheden (begroting, 
begrotingswijzigingen en jaarrekeningen) wordt als volgt vastgesteld: 

- Het stempercentage van de politieraadsleden van Herselt bedraagt 4,83% per persoon 
- Het stempercentage van de politieraadsleden van Hulshout bedraagt 3,60% per persoon 
- Het stempercentage van de politieraadsleden van Westerlo bedraagt 5,89% per persoon 

 

Taken 
Dienst Taak 

Secretariaat Overmaken van dit besluit aan de gemeenteraden 
van Herselt, Hulshout en Westerlo 

 

Kopieën 
Voor beheer Secretariaat Politieraad 

Voor kennisname Dienst materiële middelen 
Bijzonder rekenplichtige 
De provinciegouverneur 

Voor archief  

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

4. Kennisgeving van de goedkeuring met opmerkingen van de jaarrekening 2019 door het 

Federaal Toezicht. 
 

Politieraadslid Iris De Wever vervoegt de digitale vergadering om 20:05u tijdens de behandeling van dit 

agendapunt. 
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Kennisname door de raad van het besluit van 14 december 2020 van het Federaal Toezicht, 
houdende goedkeuring met opmerkingen van de jaarrekening 2019 van de politie Zuiderkempen. 
 

5. Kennisgeving van de goedkeuring van de begrotingswijzigingen 1 en 10/2020 door het Federaal 

Toezicht. 
Kennisname door de raad van het besluit van 7 december 2020 van het Federaal Toezicht, 
houdende goedkeuring van de begrotingswijzigingen nummers 1 en 10/2020 (gewone en 
buitengewone dienst) van de politie Zuiderkempen. 
 

6. Kennisgeving van de goedkeuring met opmerking van de begroting 2021 door het Federaal 

Toezicht. 
Kennisname door de raad van het besluit van 14 december 2020 van het Federaal Toezicht, 
houdende goedkeuring met opmerking van de begroting 2021 van de politie Zuiderkempen. 

 

7. Kennisgeving van de goedkeuring van de eindrekening van de uittredend bijzondere 

rekenplichtige door het Federaal Toezicht. 
Kennisname door de raad van het besluit van 1 februari 2021 van het Federaal Toezicht, houdende 
goedkeuring van de eindrekening van de uittredend bijzondere rekenplichtige van de politie 
Zuiderkempen. 
 

8. Kennisgeving verslag buitengewone algemene vergadering IOK van 18 december 2020 
Kennisname door de raad van het verslag van de buitengewone algemene vergadering IOK d.d. 18 
december 2020. 
 

9. Logistiek. Aankoop van twee dienstvoertuigen. Vaststellen van de lastvoorwaarden en wijze van 

gunning. 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Dienstvoertuigen worden systematisch vervangen als ze tien jaar oud zijn en/of omwille van de 
bedrijfszekerheid (kosten/baten).  
 
Het anoniem voertuig VW Transporter T5 gebruikt door de arbeider is van het bouwjaar 2007. Het 
voertuig is aan vervanging toe. 
De politiezone heeft een VW Golf GTI in gebruik als snelle interceptiewagen. Dit voertuig is van het 
bouwjaar 2011 en heeft motorproblemen. Omwille van de bedrijfszekerheid dient dit voertuig vervangen te 
worden. 
In de goedgekeurde begroting 2021 werden de nodige kredieten voorzien voor de vervanging van 2 
dienstvoertuigen.  

Feiten en context 

De lokale politie kan gebruik maken van een federaal meerjarig raamovereenkomst betreffende de 
aankoop van politie en anonieme voertuigen (einddatum markt 30/06/2021). Het betreft de 
raamovereenkomst Procurement 2016 R3 010 DIETEREN. 

Juridische grond 

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus. 
De omzendbrief GPI 51 van 13 september 2006 betreffende de behandeling van afgedankt 
politiematerieel. Richtlijnen en aanbevelingen.  
De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 
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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 

Dienstvoertuigen worden systematisch vervangen als ze tien jaar oud zijn en/of omwille van de 
bedrijfszekerheid (kosten/baten).  
 
Het anoniem voertuig VW Transporter T5 gebruikt door de arbeider is van het bouwjaar 2007. Het 
voertuig is aan vervanging toe. 
De politiezone heeft een VW Golf GTI in gebruik als snelle interceptiewagen. Dit voertuig is van het 
bouwjaar 2011 en heeft motorproblemen. Omwille van de bedrijfszekerheid dient dit voertuig vervangen te 
worden. 
In de goedgekeurde begroting 2021 werden de nodige kredieten voorzien voor de vervanging van 2 
dienstvoertuigen. 
 
De te vervangen voertuigen worden van de hand gedaan aan de hoogste bieder, nadat overeenkomstig 
de omzendbrief GPI 51 alle politiekenmerken en toebehoren van de politievoertuigen verwijderd zijn.  
 
De aankoop via de federale aankoopcentrale 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. De overeenkomst POLFED 2016 R3 010 DIETEREN biedt het voordeel van samenvoeging tot 
aanzienlijke bestellingen met de beste perspectieven op bijzonder voordelige prijzen. 
 
Het aankoopdossier POLFED 2016 R3 010 DIETEREN werd toegewezen aan D’Ieteren NV, 
Leuvensesteenweg 639, 3071 Kortenberg. 
 
Specificaties voertuigen: 
 
Perceel 33D: anoniem voertuig arbeider 
Volkswagen Transporter combi Diesel 2,0 TDI 110 KW  
Lange wielbasis – bestelwagen uitvoering – 2 zitplaatsen – Extra hoog dak 
 

Basisprijs voertuig L1H1 – L33D in euro, zonder BTW 23.368,29 euro 

Metaalkleur 570,15 euro  

Simili interieur 38,00 euro  
Frontale en zijdelingse airbags 298,16 euro 

ABS + stabiliteitscontrole systeem (ESP of equivalent) 0,00 euro 

Alarm VV1 0,00 euro 

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels 375,90 euro 

Centrale vergrendeling met twee afstandsbedieningen 32,55 euro 

Commerciële radio + CD en/of USB + GPS Europa 
1.250,55 euro 

DAB+ 
196,00 euro 

Gerobotiseerde versnellingsbak DSG 
1.441,65 euro 
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Hoge scheidingswand met ruit 
308,00 euro 

DIN-behuizing voor radio en schakelaar 
45,00 euro 

Verhoogd dak in koetswerkkleur met hoge deuren met ruit 
1.714,65 euro 

Interface voor aansluiting canbus (pack police) 
435,00 euro 

Hoogte regeling bestuurderszetel 
88,00 euro 

Levering van één set rubberen vloermatten  
65,00 euro 

Levering van één kit ‘wettelijke uitrusting’ (1 gevarendriehoek + 1 
brandblusser type ABC + 1 verbanddoos en 2 retro reflecterende 
veiligheidsvest) 0,00 euro 

Parkeersensoren (voor en achteraan) 440,09 euro 
Elektrische ruiten (vooraan) 0,00 euro 

Airconditioning (manueel) 1.051,00 euro 

MTM 3200 kg 16” velgen 0,00 euro 

Trekhaak 453,60 euro 

Technische keuring trekhaak 125,00 euro 

Totaal excl. btw voertuig 32.296,59 euro 

    

Ombouw voertuig via Terberg Specials Belgium   
Leveren en plaatsen van een houten vloerplaat met antislip toplaag en 
aluminium instaplijsten. Houten wielkastbescherming met opkant 555,00 euro 
Leveren en plaatsen van houten zijwanden links + rechts tot hoogte 
H2, houten bescherming zijschuifdeur en dubbele achterdeuren. 
Betonplex 4 mm 448,00 euro 
Leveren en plaatsen van 4 sjorrails in de breedte in de vloer + 2 
sjorrails op de tussenwand + 1 sjorrail tegen de rechter zijwand + 10 
spanbandklemmen 425,00 euro 
Leveren en plaatsen van een kastinrichting (rek met leggers) tegen de 
linker zijwand incl. 8 kunststof opbergbakjes en tussenschotten 1.890,00 euro 
Leveren en plaatsen van een houder om de wielen van een 
(brom)fiets vast te zetten 395,00 euro 
Leveren en plaatsen van 2 aluminium oprijplaten inklapbaar 
200x253x60. Montage in een houder tegen de kofferkast met 
spanband 890,00 euro 
Leveren en plaatsen van raamroosters in de schuifdeur en de 
achterdeuren 210,00 euro 

Leveren en plaatsen van een extra plafondlamp in de laadruimte 180,00 euro 
Leveren en plaatsen van oranje nanoleds (per set van 2) 
Montage op carrosserie (ter hoogt van het dak voor, achter, links en 
rechts) 1.920,00 euro 
Leveren en plaatsen van een oranje directionele pijl op het dak 
achteraan. Inclusief bediening 740,00 euro 

Leveren en plaatsen van een dakventilator + 2 luchtingangen 700,00 euro 

Leveren en plaatsen van een extra zekeringsdoos en zekeringen 270,00 euro 
Leveren en plaatsen van bestickering wit/rode arcering op de 
achterdeuren 390,00 euro 
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Leveren en plaatsen van bestickering wit/rode arcering op de 
motorkap 160,00 euro 

Totaal ombouw Terberg excl. btw 9.173,00 euro 
 

 
Totaal excl. btw 41.469,59 euro 

totaal incl. btw 50.178,20 euro  
 
 
Specificaties voertuig: 
Volkswagen Golf GTI (perceel 13)  
VW Golf GTI 2,0 TSI 180 KW (245PK) 
 

Basisprijs voertuig in euro, zonder BTW 19.418,24 euro 

Automaat - DSG 1.150,00 euro 

Buitenkleur metaalkleur TBC 274,00 euro  

Interieur Soul – Tornado Red / Soul / Black / Soul Incl. 

Frontale en zijdelingse airbags Incl. 

ABS + stabiliteitcontrolesysteem  Incl.  

Alarm VV1 Incl. 

Elektrische ruiten (vooraan en achteraan) Incl. 

Centrale vergrendeling met 2 afstandsbedieningen Incl. 

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels Incl. 

GPS + DAB 726,00 euro 

Rubberen vloermatten  65,00 euro 

Wettelijke uitrusting (gevarendriehoek, brandblusser, verbanddoos en 
2 retro reflecterende veiligheidsvest)  
Opgelet: brandblusser moet vooraan geïnstalleerd worden ( 

Incl.  

Volumetrisch alarm 264,00 euro 

Elektrische airconditioning  Incl. 

Parkeersensoren vooraan en achteraan 319,00 euro 

Mistlichten vooraan 297,52 euro 

Totaal excl. btw voertuig 22.513,76 euro 

    

Ombouw voertuig via Terberg Specials Belgium   

Leveren en plaatsen van een bijkomende AGM-batterij spiralcells – 
12VDC – 75Ah (min) 1.090,00 euro 

Leveren en plaatsen van een secundaire stroomkring zonder 
installatiedossier (extra zekeringsdoos en toebehoren) 340,00 euro 

Leveren en plaatsen van een sirene (met public address) en een 
bedieningspaneel voor voertuigen zonder lichtbalk (anonieme 
voertuigen) 1.410,00 euro 

Leveren en aanbrengen van ‘STOP’-lichtsignalisatie voor zonneklep 590,00 euro 

Leveren en plaatsen van blauwe lichtbakens (grille) – klasse 2 (de 
lichten worden per 2 geleverd en geplaatst) 

• Montage op grille – zwart geschilderd 

• Montage op zijruiten achteraan (binnen) 

480,00 euro 
562,00 euro 
562,00 euro 

 



 

8 

 

• Montage tegen de achterruit met behuizing om reflectie te 
voorkomen 

• Montage tegen de voorruit met behuizing om reflectie te 
voorkomen 

562,00 euro 
 

Leveren en plaatsen van discrete zonneband achter de voorruit rond 
de achteruitkijkspiegel om de blauwe LEDS te verbergen 80,00 euro 

Leveren en plaatsen van anti-inbraakfolie op alle ruiten, met 
uitzondering van de voorruit 490,00 euro 

Leveren en plaatsen van donkere folie op alle zijruiten na de B stijl en 
op de achterruit 95% 490,00 euro 

Leveren en plaatsen van de Ledspot als kaartleeslamp 180,00 euro 

Bekleden van voorzetels met lederen bekleding 970,00 euro 

Leveren en plaatsen van bepantsering in de voordeuren (FB4s). De 
bepantsering kan aanleiding geven tot een lichte vervorming van het 
plaatwerk aan de deuren 

2.478,00 euro 

Leveren en plaatsen van 2 USB contac (dubbel contact) 280,00 euro 

Leveren en plaatsen van toortslamp Maglite LED met oranje kegel 219,00 euro 

Overbouwen wapenkoffer uit ander voertuig (bij Terberg) 360,00 euro 

Totaal ombouw Terberg excl. btw 11.143,00 euro 

  

Totaal excl. btw 33.656,76 euro 

totaal incl. btw 40.724,68 euro 

Financiële gevolgen 

De aankoop van de 2 voertuigen wordt geraamd op 90.902,88 euro, btw inbegrepen. 

 Besluit 

Artikel 1 
De raad besluit om de lastvoorwaarden en wijze van gunning voor aankoop van 2 dienstvoertuigen via het 
aankoopdossier nummer POLFED 2016 R3 010 DIETEREN goed te keuren. Het aankoopdossier werd 
toegewezen aan D’Ieteren NV, Leuvensesteenweg 639, 3071 Kortenberg.  
 

Artikel 2 
De bijzonder rekenplichtige regelt de financiële aspecten als volgt: 

Omschrijving Bedrag Begrotingscode Beschikbaar krediet 

Aankoop van 2 dienstvoertuigen 90.902,88 Euro 

(inclusief BTW) 

330/743/98 200.000,00 Euro 

 
De aankoop wordt gefinancierd door de investeringssubsidies in kapitaal van de drie gemeenten a rato 
van de vastgelegde percentages: 

Bedrag Herselt 28,59% Hulshout 18,30% Westerlo 53,11% 

90.902,88 Euro 25.989,13 Euro 16.635,23 Euro 48.278,52 Euro 

 

Artikel 3 
De politieraad belast het politiecollege met de verdere uitvoering. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
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10. Informatica. Vervanging van ISLP-computers en aankoop mobile office laptops. Vaststellen 

lastvoorwaarden en wijze van gunning. 

Motivering 

Feiten en context 

In principe worden er jaarlijks 10 ISLP-computers vervangen. Deze computers zijn te sterk verouderd om 
de nieuwste softwareprogramma’s probleemloos te draaien.  
Eveneens dienen er 15 bijkomende mobile office laptops aangekocht 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 ministeriële omzendbrief PLP1 van 04 oktober 2000, betreft het “Integrated System for the Local 
Police”. 

Argumentatie 

Er dienen 11 oude ISLP-computers met toebehoren vervangen te worden. Deze computers zijn te sterk 
verouderd om de nieuwe softwareprogramma’s probleemloos te kunnen draaien. De geïntegreerde politie 
maakt gebruik van dezelfde softwareprogramma’s om een uniforme informatiestroom te kunnen 
garanderen. De computers moeten voldoen aan vastgestelde minimumvereisten om een vlotte werking 
van de programma’s te kunnen garanderen. 
 
Er is behoefte aan 15 bijkomende mobile office laptops in het kader van telewerk.  
In 2015 werden de eerste laptops aangekocht voor mobile office.  
 
In het verleden kon de lokale politie Zuiderkempen beroep doen op de federale raamovereenkomsten van 
FORCMS. Bij het opstellen van de huidig federaal raamovereenkomst voor aankoop van computers werd 
echter vergeten om de lokale politiezones op te nemen als passieve deelnemers. Hierdoor is de huidige 
raamovereenkomst van FORCMS niet toegankelijk voor lokale politie Zuiderkempen. 
 
De lokale politiezones kunnen wel deelnemen aan de ICT-aankoopcentrale van stad Brugge en andere 
entiteiten. Dit contract werd op 19/11/2018 gegund aan firma RealDolmen, A. Vaucampslaan 42, 1654 
Huizingen voor een periode van 3 jaar en is driemaal met één jaar verlengbaar. 
 
Aan Firma RealDolmen werd een offerte gevraagd op basis van het raamcontract van Stad Brugge voor 
de gewenste hardware. 
 

Gevraagde Omschrijving Aantal Aangeboden Bedrag 

Dell Optiplex 3080 i5 8/256 GB SFF 
PC 
Processor: Intel Cor i5-10500 (6 cores 
/ 12MB/12T/3.1 GHz tot 4.5 GHz 
/65W); 
Ondersteunt Windows 10 Pro (64-
bits) 

11  
Dell Optiplex 3080 Small Form factor 
Dell Optiplex 3080 SFF i5-10500 8GB 
256 GB SSD Win 10Pro 
Intel UHD 630/TPM/DVD RW/1Y basic 
onsite / no keyboard, no mouse 
Bebat for batteries 

 
 

5.247,77 euro 
 
 
 

0,88 euro 
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Besturingssysteem: Windows 10 Pro 
(64-bits) 
Geheugen: 8GB 1x8 GB DDR4 2666 
MHz UDIMM Non-Ecc 
Harde schijf: M.2 256 GB PCLe 
NVMe klasse 35 solid state schijf 
Optisch station: 8x9,5mm optisch dvd 
+/- rw-station 
 
Verlenging PC waarborg (on site 
NBD): 5 jaar 
Keep your drive: niet terugname van 
defecte ‘harde schijf’ bij het 
vervangen in het kader van de pc-
waarborg 
Kosten Bebat / recupel 
 

Recupel 
Dell upgrade from 1Y basic onsite tot 
5Y basic onsite 
Dell 5Y KYHD (5 year keep your hard 
drive) 
 
Bedrag excl. btw 
Bedrag incl. btw 

0,44 euro 
 

931,48 euro 
181,50 euro 

 
 

6.362,07 euro 
7.698,10 euro 

 
 
 
 
 
 

 

Lenovo Thinkpad X390 
Processor: Intel Core i5-8265U 
(1.60GHz 6MB) 
Geheugen: 8GB DDR4 
Harde schijf: M.2 256 GB SSD 
Extra opties: 
LTE-A mobiel internet 
Simkaart slot 
Smartcardlezer 
 
Keep your drive: behouden van 
defecte harde schijf bij vervanging 

1  
Lenovo notebook TP X390 i5 8G 10Pro 
Core i5 8265U / 1.6 GHz 
Win 10 Pro 64-bit 
8GB RAM 
256 GB SSD TCG Opal Encryption 2, 
NVMe 
13,3” IPS 1920x1080 (full HD) 
Graphics 620 
Wi-Fi, Bluetooth 
Kbd: Belgium 
Beveiliging: TPM 2.0 Security 
Chip, vingerafdruklezer, smartcardlezer 
Bebat for batteries 
Recupel 
 
Lenovo Thinkpad Fibocom L850-GL 
CAT9 WWAN 
Wireless cellular modem, 4GE LTE 
M.2 card, 450 Mbps 
Lenovo warranty 5y onsite 
Lenovo 5Y keep your drive 
 
Bedrag excl. btw 
Bedrag incl. btw 
 

 
 

834,71 euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,16 euro 
0,04 euro 

 
120,15 euro 

 
 
 

158,18 euro 
59,88 euro 

 
1.173,12 euro 
1.419,48 euro 

Lenovo Thinkpad L15 
Processor: Intel Core i5-10210U 
(1.60GHz 6MB) 
Geheugen: 8GB DDR4 
Harde schijf: M.2 256 GB SSD 
Extra opties: 
LTE-A mobiel internet 
Simkaart slot 
Smartcardlezer 
 
Keep your drive: behouden van 
defecte harde schijf bij vervanging 

14  Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 i5-10210U 
8GB 256 GB Win 10Pro 
Core i5 10210U/ 1.6GHz Win 10 Pro 
64-bit 8GB Ram, 256 GB SSD 
TCG Opla Encryption 2, NVMe 
15,6” IPS 1920x1080 (Full HD) 
UHD Graphics 
Bluetooth 
Wi-fi 
WWAN upgradable, black 
Kbd: belgium 
Beveiliging: TPM 2.0 security 
Chip, vingeradruklezer, smartcardlezer 
Bebat for batteries 
Recupel 

 
11.160,38 euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,24 euro 
0,56 euro 
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Lenovo Thinkpad Fibocom L850-GL 
CAT9 WWAN 
Wireless cellular modem, 4GE LTE 
M.2 card, 450 Mbps 
Lenovo warranty 5y onsite 
Lenovo 5Y keep your drive 
 
 
Bedrag excl. btw 
Bedrag incl. btw 
 

 
1.682,10 euro 

 
 
 

2.958,06 euro 
838,32 euro 

 
 

16.641,66 euro 
20.136,41 euro 

  Totaal bedragen excl. btw 
Totaal bedragen incl. btw 

24.176,85 euro 
29.253,99 euro 

 
De nodige budgetten werden voorzien in begroting 2021. 

Financiële gevolgen 

De kosten worden verrekend op de buitengewone dienst van de begroting en worden geraamd op 
24.176,85 euro excl. btw of 29.253,99 euro incl. btw. 

Besluit 

Artikel 1 
De raad besluit om de lastvoorwaarden en wijze van gunning voor de aankoop van hardware via de ICT-
aankoopcentrale van de stad Brugge en andere entiteiten goed te keuren. 
Dit contract werd gegund aan firma RealDolmen, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen  
 

Artikel 2 
De aankoop van de hardware zal gefinancierd worden op artikel 330/742/53 van de buitengewone dienst 
van het dienstjaar. 
 

Artikel 3 
De politieraad belast het politiecollege met de verdere uitvoering. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

11. Logistiek. Vernieuwen backend IT-infrastructuur. Vaststellen van de lastvoorwaarden en wijze 

van gunning. 

Motivering 

Feiten en context 

De lokale politie Zuiderkempen beschikt momenteel over een gevirtualiseerd VMware platform dat 
gebruikt wordt voor het hosten van de virtuele servers binnen de verschillende netwerkomgevingen & -
toepassingen. De servers en storage in al deze omgevingen zijn allemaal minimum 5 jaar oud en hebben 
niet langer de nodige performantie en reserves om de toekomstige uitbouw en groei van de platformen te 
ondersteunen. Daarom dient er een nieuwe backend IT-infrastructuur voorzien te worden. 

Juridische grond 

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus. 
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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 ministeriële omzendbrief PLP1 van 04 oktober 2000, betreft het “Integrated System for the Local 
Police”. 
Het besluit van de politieraad van 24 februari 2011 inzake het vaststellen van de lastvoorwaarden en 
wijze van gunning van citrix-server. 
Het besluit van het politiecollege van 20 mei 2011 inzake de gunning van aankoop, levering en 
installatie van een citrix server met bijhorende hard- en software 
De nieuwe gemeentewet. 

Argumentatie 

De lokale politie Zuiderkempen beschikt momenteel over een gevirtualiseerd VMware platform dat 
gebruikt wordt voor het hosten van de virtuele servers binnen de verschillende netwerkomgevingen & -
toepassingen. De servers en storage in al deze omgevingen zijn allemaal minimum 5 jaar oud en hebben 
niet langer de nodige performantie en reserves om de toekomstige uitbouw en groei van de platformen te 
ondersteunen. Daarom dient er een nieuwe backend IT-infrastructuur voorzien te worden om o.a.: 

- de uptime van de IT-infrastructuur te garanderen;  
- de mogelijkheid te bieden om mobiel en remote te werken; 
- het optimaal configureren van security componenten. 

 
De vernieuwing van de backend IT infrastructuur is opgenomen in de begroting 2021 van de 
buitengewone dienst. Dienst materiële middelen heeft hiervoor een lastenboek MM/IT-infrastructuur/2021 
opgesteld.  
 
Overeenkomstig artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 
139.000,00 niet) van de wet van 17 juni 2016, wordt de opdracht gegund bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Financiële gevolgen 

De aankoop wordt geraamd op 145.000,00 euro inclusief en het budget werd voorzien in de begroting 
2021 op de buitengewone dienst. 

 Besluit 

Artikel 1 
De politieraad keurt de lastvoorwaarden voor de vernieuwing backend IT-infrastructuur goed.  
De levering wordt gegund via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
 

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 
uitgaven van de begroting. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
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12. Logistiek. Vernieuwen boekhoudprogramma. Vaststellen van de lastvoorwaarden en wijze van 

gunning. 

Motivering 

Feiten en context 

De lokale politie Zuiderkempen gebruikt momenteel het boekhoudpakket Hermes van Cipal Schaubroeck. 
De firma heeft ter kennis gebracht dat het gebruik van dit boekhoudprogramma op 1 januari 2022 stopt. 
De lokale politie Zuiderkempen dient te voorzien in een nieuw boekhoudprogramma. 

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. 
Het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding 
van de lokale politie (ARPC) 
De nieuwe gemeentewet. 

Argumentatie 

De lokale politie Zuiderkempen maakt momenteel gebruik van het boekhoudpakket Hermes van Cipal 
Schaubroeck. 
De firma heeft de End of Live (EOL) van dit boekhoudprogramma aangekondigd. Het boekhoudpakket 
Hermes wordt nog slechts tot 31 december 2021 ondersteund. 
De lokale politie dient dus over te schakelen op een ander boekhoudprogramma dat voldoet aan de 
bepalingen voorzien in de wetgevingen m.b.t. de boekhoudkundige voorschriften van de politiezones. 
 
De vernieuwing van een boekhoudprogramma is opgenomen in de begroting 2021. De dienst materiële 
middelen heeft een lastenboek MM/boekhoudpakket/2021 opgesteld. Dit bestek voorziet het gebruik van 
de software voor de boekhouding voor een periode van maximum 48 maanden. 
De installatie dient uiterlijk op 1 november 2021 uitgevoerd te zijn, zodat vanaf het nieuwe boekjaar (1 
januari 2022) alle financiële en boekhoudkundige verrichtingen in de nieuwe software kunnen uitgevoerd 
worden.  
 
Overeenkomstig artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 
139.000,00 niet) van de wet van 17 juni 2016, wordt de opdracht gegund bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Financiële gevolgen 

De totale kostprijs voor gebruik van een boekhoudpakket gedurende 48 maanden wordt geraamd op 
115.000,00 euro inclusief. 

 Besluit 

Artikel 1 
De politieraad keurt de lastvoorwaarden voor de vernieuwing boekhoudpakket goed.  
De levering wordt gegund via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
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Artikel 2 
De politieraad belast het politiecollege met de verdere uitvoering. 
 

Artikel 3 
De kosten worden verrekend op de functioneel-economische code 330/123/12 van de gewone uitgaven 
van de begroting van het desbetreffend jaar. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

13. Vacant verklaring onder voorbehoud van één functie adjunct coördinator basispolitiezorg in de 

graad van commissaris. 
 

Politieraadslid Karolien Laeremans vervoegt de digitale vergadering om 20:08u tijdens de behandeling van dit 

agendapunt. 
 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

• Besluit van de politieraad van 11 december 2019 betreffende het personeelsbehoeftenplan. 
Goedkeuring van de formatie en het organogram.  

• Goedkeuring van de gewijzigde personeelsformatie door de gouverneur op 20 januari 2020. 

• De commissaris adjunct coördinator basispolitiezorg, heeft zich op 03 januari 2021 kandidaat 
gesteld om deel te nemen aan mobiliteitsronde 2020-05 erratum.  

• BU/000091/2021 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de 
korpschef over de vacant verklaring onder voorbehoud van één functie adjunct coördinator 
basispolitiezorg in de graad van commissaris.  

Feiten en context 

De commissaris adjunct coördinator basispolitiezorg, heeft zich op 03 januari 2021 kandidaat gesteld om 
deel te nemen aan mobiliteitsronde 2020-05 erratum. Indien betrokkene mobiliteit zou maken, dient zij zo 
spoedig mogelijk vervangen te worden. 
 
Om de continuïteit binnen de basispolitiezorgcoördinatie te garanderen moet de functie van adjunct 
coördinator basispolitiezorg in de graad van commissaris onder voorbehoud vacant verklaard worden. 
Indien de commissaris mobiliteit maakt, kan op die manier de plaats nog in mobiliteitscyclus 2021-02 
opengesteld worden en kan de inplaatsstelling doorgaan op 01 september 2021. Indien de vacant 
verklaring pas door de politieraad van 23 juni 2021 zou gebeuren, is de openstelling pas in 
mobiliteitscyclus 2021-03, waardoor de inplaatsstelling nog later zou zijn.   

Juridische grond 

• Wet op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus 

• Koninklijk Besluit van 30 maart 2001, artikel VI.II.8; VI.II.15; VI.II.16; VI.II.21, VI.II.41-43 

• Koninklijk Besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 
personeelsleden van de lokale politie, artikel 1. 

• 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/000091/2021) 
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Advies 

BU/000091/2021 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacant verklaring onder voorbehoud van één functie adjunct coördinator basispolitiezorg in de graad 
van commissaris. 

Argumentatie 

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef uit BU/000091/2021 gericht aan de voorzitter van 
de politieraad betreffende de vacant verklaring onder voorbehoud van één functie adjunct coördinator 
basispolitiezorg in de graad van commissaris.  

 Besluit 

Artikel 1 
De politieraad gaat over tot vacant verklaring onder voorbehoud van één functie als adjunct coördinator 
basispolitiezorg voor leden van het operationeel kader bekleed met de graad van commissaris of voor 
leden van het operationeel kader die via Vesalius naar het officierskader kunnen overgaan op datum van 
indiensttreding. Er wordt géén voorrang voorzien voor de personeelsleden van het operationeel kader die 
tenminste 40 jaar zijn en gedurende tenminste 10 jaar zijn aangewezen voor een betrekking op het 
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een betrekking postuleren buiten dit gebied.  
 

Artikel 2 
De selectie te laten geschieden door het in aanmerking nemen van het advies van de plaatselijke 
selectiecommissie voor officieren van de lokale politie.  
 

Artikel 3 
Conform artikel VI.II.19§1 RPPol voegt de kandidaat voor een betrekking voor officier, op straffe van niet-
ontvankelijkheid, bij zijn kandidaatstelling een nota waarin hij zijn aanspraken en verdiensten uiteenzet die 
hij meent te kunnen doen gelden voor de betrekking.  
 

Artikel 4 
Goedkeuring van de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie. 
 

Artikel 5 
Het profiel, de taakinhoud en de gewone plaats van het werk vast te stellen zoals bepaald in 
BU/000091/2021 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacant verklaring onder voorbehoud van één functie adjunct coördinator basispolitiezorg in de graad 
van commissaris. 
 

Artikel 6 
De adjunct coördinator basispolitiezorg te plaatsen in de dienst basispolitiezorgcoördinatie onder het 
gezag van de commissaris coördinator basispolitiezorg van de lokale politie Zuiderkempen. 
 

Artikel 7 
De uiterste datum van indienen van de sollicitaties te laten vastleggen door de dienst DRP van 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. 
 

Artikel 10 
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Machtigen de korpschef om bij gebrek aan geschikte kandidaten de nodige maatregelen te treffen om de 
vacante betrekking opnieuw te publiceren. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

Besloten zitting (aanvang: 20:10u) 
 

Korpschef Cris Wandelseck verlaat de digitale vergadering om 20:10u bij aanvang van de besloten zitting. 
 

Politieraadsleden Geert Sterckx en Tim Tubbax vervoegen de digitale vergadering om 20:11u tijdens de 

besloten zitting. 
 

Openbare zitting (aanvang: 20:15u) 
 

Korpschef Cris Wandelseck vervoegt opnieuw de digitale vergadering om 20:15u bij aanvang van de openbare 

zitting. 
 

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

administratief en logistiek kader. 
 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

• Besluit van de politieraad van 16 december 2009 betreffende de benoeming van één maatschappelijk 
assistent – sociale dienst.  

• IN/70/2019 waarbij de afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden werd 
toegekend aan de maatschappelijk assistent voor de periode 01/09/2019 – 31/08/2020. 

• IN/49/2020 waarbij de afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden werd 
verleend aan de maatschappelijk assistent voor de periode 01/09/2020 – 31/08/2021. 

• Goedkeuring van de gewijzigde personeelsformatie door de gouverneur op 20 januari 2020. 

• Besluit van de politieraad van 24 maart 2021 betreffende de kennisname van het vrijwillig ontslag, 
ambtsneerlegging, door de maatschappelijk assistent.  

• BU/000096/2021 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef 
over de vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie maatschappelijk assistent in het 
administratief en logistiek kader. 

Feiten en context 

De maatschappelijk assistent geniet sinds 01 september 2019 van de afwezigheid van lange duur wegens 
persoonlijke aangelegenheden en wordt momenteel vervangen door een personeelslid met een voltijds 
vervangingscontract van onbepaalde duur.  
 
Op 08 maart 2021 heeft de maatschappelijk assistent, in afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke 
aangelegenheden, schriftelijk aan de korpschef haar vrijwillig ontslag en ambtsneerlegging ingediend, 
ingaande vanaf 01 september 2021.  
 
De functie van maatschappelijk assistent is cruciaal in de werking van de politiezone. Er moet dan ook 
zeer snel overgegaan worden tot aanwerving van deze maatschappelijk assistent. Om de continuïteit 
binnen de sociale dienst te garanderen moet de functie van maatschappelijk assistent in het administratief 
en logistiek kader bij hoogdringendheid vacant verklaard worden. De invulling via mobiliteit zal te lang 
duren, waardoor het beheer van het korps verder in het gedrang komt. De aanwerving bij 
arbeidsovereenkomst van 12 maanden zonder de voorafgaandelijke vacant verklaring in mobiliteit is dan 
ook noodzakelijk. 



 

17 

 

Juridische grond 

Wet op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, artikel 118 
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 IV.I.37 en IV.I.60 RPPol 
Het advies van de korpschef van de zone 5365 – Zuiderkempen (BU/000096/2021) 

Advies 

BU/000096/2021 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie maatschappelijk assistent in het administratief 
en logistiek kader. 

Argumentatie  

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef uit BU/000096/2021 gericht aan de voorzitter van 
de politieraad betreffende de vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie maatschappelijk 
assistent in het administratief en logistiek kader. 

 Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist tot vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie maatschappelijk assistent 
in het administratief en logistiek kader via aanwerving met een arbeidsovereenkomst van 12 maanden. 
 

Artikel 2 
De politieraad besluit om de selectie te laten geschieden door de dienst rekrutering en selectie van de 
federale politie en het in aanmerking nemen van het advies van een plaatselijke selectiecommissie.  
 
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/000096/2021 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie maatschappelijk assistent in het administratief 
en logistiek kader. 
 

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 uiterste datum van indienen van de sollicitaties te laten bepalen door de dienst DPRS van de Federale 
Politie. 
 

Artikel 7 
De vacature via verschillende kanalen te laten publiceren. 
 

Artikel 8 
De datum van indienstneming later te bepalen en uitwerking te laten hebben op de dag dat het ambt 
daadwerkelijk wordt opgenomen. 
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Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:16u 

 

 

 
 Westerlo, 24 maart 2021 

 

 
De secretaris De burgemeester – voorzitter 
Michel Vanbergen Peter Keymeulen 


