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VERGADERING POLITIERAAD 

Datum Maandag 14 juni 2021  

Locatie Digitale beraadslaging via Teams 

Aanwezig:  

 Burgemeester-voorzitter Johan Leysen 

 Politiecollege/burgemeesters Wim Caeyers, Kris Van Dijck 

 Raadsleden An Lenaerts, Ludo Lenaerts, Evert Mol, Dieter Mols, Els Van Hout, 
Christophe Vandyck, Pascale Segers, Viviane Willems,  Anneleen Dom, 
Davy Geboers, Luc Van Craenendonck, Sofie Molenberghs, Hans Schoofs, 
Zehra Ünlü, Jan Vangheel, Lander Geyzen, Chris Xhenseval 

 Korpschef   Walter Coenraets 

 Secretaris Mijke Klerks 

Verontschuldigd: 

 Raadslid Dirk Melis, Jozef Lodewijckx 
 

De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 20u04.  

OPENBARE ZITTING 

1 Notulen politieraad van 15 maart 2021 – Goedkeuring  

Het verslag van de vergadering van 15 maart 2021 wordt goedgekeurd.   

2 Mobiliteit 2021-03 – Vacantverklaring van 1 betrekking inspecteur Interventie en 

Zonaal onthaal  

Motivering 

Voorgeschiedenis 

De personeelsformatie werd goedgekeurd door de politieraad in zitting van 12 november 2001 

en gewijzigd in zitting van 11 februari 2002, 22 oktober 2007, 8 december 2008, 16 maart 2015 

en 7 december 2020. 

Feiten en context 

In de personeelsformatie zijn 91 personeelsleden in het basiskader voorzien.    
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Juridische gronden 

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus (WGP), meer bepaald artikel 56.   

Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten (verder RPPol genoemd), meer bepaald artikels VI.II.15, Vl.ll.16, VI.II.21, VI.II.61 en 

VI.II.62.  

Argumentatie 

Op de politieraad van 7 december 2020 werden twee plaatsen van hoofdinspecteur vacant 

verklaard. De plaatsen werden open gesteld in twee mobiliteitsrondes zonder resultaat.  

Gelet op het niet ingevuld krijgen van deze plaatsen en een grotere nood aan inspecteurs binnen 

de eerstelijnszorg (interventie en zonaal onthaal), stelt de korpschef voor de beschikbare 

budgetten aan te wenden voor het basiskader. Eén plaats van hoofdinspecteur blijft dan voorlopig 

niet ingevuld, waarvoor nu één inspecteur wordt aangeworven, en één plaats van 

hoofdinspecteur blijft open via mobiliteit.  

De politieraad kan wat de wijze van de selectie van de inspecteur Interventie & Zonaal onthaal 

betreft één of meerdere selectiemodaliteiten kiezen.  

Bij slechts één kandidaat wordt als enige selectiemodaliteit het ‘inwinnen van het gemotiveerd 

advies van de korpschef’ voorgesteld.  

Bij twee of meer kandidaten stelt de korpschef voor advies in te winnen van een ‘plaatselijke 

selectiecommissie’ bedoeld in artikel VI.II.61.  De namen van de leden van de selectiecommissie 

zijn nog niet gekend. De samenstelling zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het 

politiecollege.  

De korpschef stelt voor, cfr. artikel VI.II.27bis RPPol, te voorzien in een wervingsreserve die geldt 

voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van de oproep tot kandidaten van de tweede 

navolgende mobiliteitscyclus.  

Financiële weerslag  

In de begroting 2021 zijn de kredieten voor deze aanwerving voorzien.  

BESLUIT: 

Door eenparige instemming 

Artikel 1 

In artikel 1 van het raadsbesluit van 7 december 2020 houdende de vacantverklaring van 1 

hoofdinspecteur Interventie & Zonaal onthaal wordt volgende correctie aangebracht:  

Schrappen van de tekst: “Afhankelijk van het resultaat van mobiliteitscyclus 2020-05 wordt het 

ambt opnieuw vacant gesteld in navolgende mobiliteitsrondes zolang de functie niet is ingevuld.“ 

Dit besluit wordt als addendum bij het raadsbesluit van 7 december 2020 gevoegd.  
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Artikel 2 

De betrekking van 1 inspecteur Interventie en Zonaal onthaal wordt vacant verklaard in het raam 

van mobiliteitscyclus 2021-03.  

Afhankelijk van het resultaat van mobiliteitscyclus 2021-03 wordt het ambt opnieuw vacant 

gesteld in navolgende mobiliteitsrondes zolang de functie niet is ingevuld.  

Artikel 3 

De wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekking zal gebeuren door: 

- Bij één kandidaat: het inwinnen van het gemotiveerd advies van de korpschef; 

- Bij twee of meer kandidaten: het inwinnen van het advies van een plaatselijke 

selectiecommissie voor leden van het midden- en basiskader bedoeld in artikel VI.II.61 

RPPol, derhalve als volgt samengesteld:   

1. de korpschef of de door hem aangewezen officier, voorzitter; 

2. een officier van een korps van de lokale politie;  

3. een personeelslid van het operationeel kader van een korps van de lokale politie dat 

ten minste bekleed is met de graad die overeenstemt met de bij mobiliteit te 

begeven betrekking en die over de bekwaamheden beschikt die voor de bij mobiliteit 

te begeven betrekking vereist zijn. 

De namen van de leden van de selectiecommissie worden aan het politiecollege 

voorgelegd ter goedkeuring.  

Artikel 4 

Naar aanleiding van de selectie wordt een wervingsreserve bedoeld in artikel VI.II.27bis RPPol 

aangelegd.  

Artikel 5 

De politieraad geeft opdracht aan:  

Dienst Taak 
Dienst personeel Kennisgeving Federale politie, Directie van 

het personeel (DGR-DPP)   
Afhandelen procedure  

3 Mobiliteit 2021-03 – Vacantverklaring van 2 betrekkingen inspecteur lokale recherche  

Motivering 

Voorgeschiedenis 

De personeelsformatie werd goedgekeurd door de politieraad in zitting van 12 november 2001 

en gewijzigd in zitting van 11 februari 2002, 22 oktober 2007, 8 december 2008, 16 maart 2015 

en 7 december 2020. 

Feiten en context 

In de personeelsformatie zijn 91 personeelsleden in het basiskader voorzien.    
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Juridische gronden 

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus (WGP), meer bepaald artikel 56.   

Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten (verder RPPol genoemd), meer bepaald artikels VI.II.15, Vl.ll.16, VI.II.21, VI.II.61 en 

VI.II.62.  

Argumentatie 

In het personeelsbehoefteplan (PBP) werd een uitbreiding van de lokale recherche voorzien met 

vier inspecteurs. Via een gefaseerde invoering worden dit jaar reeds twee plaatsen open gesteld.   

Omdat zowel een zo groot mogelijke objectiviteit als een zo groot mogelijke comptabiliteit met 

het lokaal politiekorps wordt beoogd, stelt het politiecollege voor een plaatselijke 

selectiecommissie samen te stellen cfr. artikel VI.II.61 RPPol.  

De betrekking van een inspecteur in de onderzoeks- en opsporingsdiensten van de lokale politie 

betreft een gespecialiseerde betrekking zoals bedoeld in tabel 1 van de bijlage 19 RPPol waarbij in 

het raam van de mobiliteit een voorrang geldt voor brevethouders. De politieraad kan beslissen 

dat personeelsleden die niet in het bezit zijn van het vereiste brevet zich rechtsgeldig kunnen 

kandidaat stellen.  

De korpschef stelt voor, cfr. artikel VI.II.27bis RPPol, te voorzien in een wervingsreserve die geldt 

voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van de oproep tot kandidaten van de tweede 

navolgende mobiliteitscyclus.  

Financiële weerslag  

In de begroting 2021 zijn de kredieten voor deze aanwervingen voorzien.  

BESLUIT: 

Door eenparige instemming 

Artikel 1 

De betrekking van 2 inspecteurs lokale recherche wordt vacant verklaard in het raam van 

mobiliteitscyclus 2021-03.  

Afhankelijk van het resultaat van mobiliteitscyclus 2021-03 wordt het ambt opnieuw vacant 

gesteld in navolgende mobiliteitsrondes zolang de functie niet is ingevuld.  

Artikel 2 

Kandidaten die niet in het bezit zijn van het vereiste brevet kunnen zich rechtsgeldig kandidaat 

stellen. 

Artikel 3 

De wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekking zal gebeuren door het inwinnen van 

het advies van een plaatselijke selectiecommissie voor leden van het midden- en basiskader 

bedoeld in artikel VI.II.61 RPPol, derhalve als volgt samengesteld:   

1. de korpschef of de door hem aangewezen officier, voorzitter; 
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2. een officier van een korps van de lokale politie;  

3. een personeelslid van het operationeel kader van een korps van de lokale politie dat ten 

minste bekleed is met de graad die overeenstemt met de bij mobiliteit te begeven 

betrekking en die over de bekwaamheden beschikt die voor de bij mobiliteit te begeven 

betrekking vereist zijn. 

De namen van de leden van de selectiecommissie worden aan het politiecollege 

voorgelegd ter goedkeuring.  

Artikel 4 

Naar aanleiding van de selectie wordt een wervingsreserve bedoeld in artikel VI.II.27bis RPPol 

aangelegd.  

Artikel 5 

De politieraad geeft opdracht aan:  

Dienst Taak 
Dienst personeel Kennisgeving Federale politie, Directie van 

het personeel (DGR-DPP)   
Afhandelen procedure  

4 Mobiliteit 2021-03 – Vacantverklaring van 1 betrekking commissaris Operationeel 

Coördinatie- en Informatiecentrum (OCIC)  

Motivering 

Voorgeschiedenis 

De personeelsformatie werd goedgekeurd door de politieraad in zitting van 12 november 2001 

en gewijzigd in zitting van 11 februari 2002, 22 oktober 2007, 8 december 2008, 16 maart 2015 

en 7 december 2020. 

Feiten en context 

In de personeelsformatie zijn 7 personeelsleden in het officierskader voorzien, inclusief de 

korpschef.   

Juridische gronden 

Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten (verder RPPol genoemd), meer bepaald artikels VI.II.15, VI.II.21 en VI.II.41.  

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus (WGP), artikel 54 en 55.  

Argumentatie  

In het personeelsbehoefteplan (PBP) is een commissaris Operationeel Coördinatie- en 

Informatiecentrum (OCIC) voorzien.  
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Voor een officiersfunctie kan de politieraad conform artikel VI.II.41. RPPol beroep doen op een 

nationale selectiecommissie of een plaatselijke selectiecommissie samenstellen.  

Omdat zowel een zo groot mogelijke objectiviteit als een zo groot mogelijke comptabiliteit met 

het lokaal politiekorps wordt beoogd, stelt het politiecollege voor een plaatselijke 

selectiecommissie samen te stellen, voorgezeten door de korpschef, en de volgende bijzitters aan 

te wijzen: 

- Commissaris Robert Lehaen, directeur Operaties (DirOps), PZ Balen-Dessel-Mol of zijn 

vervanger commissaris John Breugelmans; 

- Commissaris Annelies Verkoyen, recherchecoördinator (RECOR, PZ Balen-Dessel-Mol of 

haar vervanger commissaris Pieter Henderickx van PZ Geel-Laakdal-Meerhout. 

De korpschef stelt voor, cfr. artikel VI.II.27bis RPPol, te voorzien in een wervingsreserve die geldt 

voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van de oproep tot kandidaten van de tweede 

navolgende mobiliteitscyclus.  

Financiële weerslag  

In de begroting 2021 zijn de kredieten voor deze aanwerving voorzien.  

BESLUIT: 

Door eenparige instemming 

Artikel 1 

De betrekking van 1 commissaris Operationeel Coördinatie- en Informatiecentrum (OCIC) wordt 

vacant verklaard in het raam van mobiliteitscyclus 2021-03.  

Afhankelijk van het resultaat van mobiliteitscyclus 2021-03 wordt het ambt opnieuw vacant 

gesteld in navolgende mobiliteitsrondes zolang de functie niet is ingevuld.  

Artikel 2 

De wijze van selectie van de kandidaten zal gebeuren door het inwinnen van het advies van een 

plaatselijke selectiecommissie voor officieren van de lokale politie bedoeld in artikel VI.II.41.  

Artikel 3 

De plaatselijke selectiecommissie voor officieren van de lokale politie wordt samengesteld als 

volgt:  

1. Voorzitter: korpschef HCP Walter Coenraets of de door hem aangewezen officier die ten 

minste is bekleed met de graad van commissaris; 

2. Commissaris Robert Lehaen, aangesteld hoofdcommissaris, directeur Operaties (DirOps), 

PZ Balen-Dessel-Mol of zijn vervanger commissaris John Breugelmans;  

3. Commissaris Annelies Verkoyen, recherchecoördinator (RECOR, PZ Balen-Dessel-Mol of 

haar vervanger commissaris Pieter Henderickx van PZ Geel-Laakdal-Meerhout. 

Artikel 4 

Naar aanleiding van de selectie wordt een wervingsreserve bedoeld in artikel VI.II.27bis  

aangelegd.  
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Artikel 5 

De politieraad geeft opdracht aan:  

Dienst Taak 
Dienst HRM Kennisgeving Federale politie, Directie van 

het personeel (DGR-DPP)   
Directiesecretariaat 

 
Besluit overmaken aan toezichthoudende 
overheid  
Mededeling van de lijst van de kandidaten 
aan de procureur-generaal bij het hof van 
beroep 

5 Mobiliteit 2021-04 – Vacantverklaring van 2 betrekkingen inspecteur Interventie & 

Zonaal onthaal 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

De personeelsformatie werd goedgekeurd door de politieraad in zitting van 12 november 2001 

en gewijzigd in zitting van 11 februari 2002, 22 oktober 2007, 8 december 2008, 16 maart 2015 

en 7 december 2020. 

Feiten en context 

In de personeelsformatie zijn 91 personeelsleden in het basiskader voorzien.    

Juridische gronden 

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus (WGP), meer bepaald artikel 56.   

Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten (verder RPPol genoemd), meer bepaald artikels VI.II.15, Vl.ll.16, VI.II.21, VI.II.61 en 

VI.II.62.  

Argumentatie 

Ingevolge onderstaande bewegingen zijn er binnen afzienbare tijd mogelijk enkele plaatsen 

basiskader niet ingevuld binnen de pool interventie en zonaal onthaal.  

- Op dit moment zijn er drie inspecteurs bezig met hun bevorderingsexamen tot 

hoofdinspecteur. Indien zij hiervoor slagen, starten zij in oktober hun basisopleiding.  

- 1 inspecteur heeft zich via mobiliteit kandidaat gesteld voor een andere eenheid.  

Om de basispolitiezorg te kunnen blijven verzekeren, stelt de korpschef voor om op deze 

bewegingen te anticiperen door 2 plaatsen van inspecteur reeds vacant te verklaren in het raam 

van mobiliteit 2021-04. Dit gelet op de vergaderfrequentie van de politieraad, de tijd die de 

mobiliteitsprocedure in beslag neemt en de vroegst mogelijke datum van indiensttreding (1 

januari 2022).   
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De politieraad kan wat de wijze van de selectie betreft één of meerdere selectiemodaliteiten 

kiezen.  

Bij slechts één kandidaat wordt als enige selectiemodaliteit het ‘inwinnen van het gemotiveerd 

advies van de korpschef’ voorgesteld.  

Bij twee of meer kandidaten stelt de korpschef voor advies in te winnen van een ‘plaatselijke 

selectiecommissie’ bedoeld in artikel VI.II.61.  De namen van de leden van de selectiecommissie 

zijn nog niet gekend. De samenstelling zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het 

politiecollege.  

De korpschef stelt voor, cfr. artikel VI.II.27bis RPPol, te voorzien in een wervingsreserve die geldt 

voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van de oproep tot kandidaten van de tweede 

navolgende mobiliteitscyclus.  

Financiële weerslag  

De kredieten worden voorzien in de begroting van volgend jaar.  

BESLUIT: 

Door eenparige instemming 

Artikel 1 

De betrekking van 2 inspecteurs Interventie en Zonaal onthaal wordt vacant verklaard in het raam 

van mobiliteitscyclus 2021-04.  

Afhankelijk van het resultaat van mobiliteitscyclus 2021-04 wordt het ambt opnieuw vacant 

gesteld in navolgende mobiliteitsrondes zolang de functie niet is ingevuld.  

Artikel 2 

De wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekking zal gebeuren door: 

- Bij één kandidaat: het inwinnen van het gemotiveerd advies van de korpschef; 

- Bij twee of meer kandidaten: het inwinnen van het advies van een plaatselijke 

selectiecommissie voor leden van het midden- en basiskader bedoeld in artikel VI.II.61 

RPPol, derhalve als volgt samengesteld:   

1. de korpschef of de door hem aangewezen officier, voorzitter; 

2. een officier van een korps van de lokale politie;  

3. een personeelslid van het operationeel kader van een korps van de lokale politie dat 

ten minste bekleed is met de graad die overeenstemt met de bij mobiliteit te 

begeven betrekking en die over de bekwaamheden beschikt die voor de bij mobiliteit 

te begeven betrekking vereist zijn. 

De namen van de leden van de selectiecommissie worden aan het politiecollege 

voorgelegd ter goedkeuring.  

Artikel 3 

Naar aanleiding van de selectie wordt een wervingsreserve bedoeld in artikel VI.II.27bis RPPol 

aangelegd.  

Artikel 4 
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De politieraad geeft opdracht aan:  

Dienst Taak 
Dienst personeel Kennisgeving Federale politie, Directie van 

het personeel (DGR-DPP)   
Afhandelen procedure  

6 Mededelingen 

Geen mededelingen.  
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BESLOTEN ZITTING 

7 Personeel – Kennisgeving vervroegd rustpensioen  van een lid van het operationeel 

kader 

8 Personeel – Kennisgeving vrijwillig ontslag van een lid van het operationeel kader 

9 Personeel – Beëindiging arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur door opzegging  

 

De burgemeester-voorzitter  sluit de vergadering om 20u21.  

 


