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VERGADERING POLITIERAAD 

Datum Maandag 6 december 2021 om 20u00 

Locatie Digitale beraadslaging  

Aanwezig:  

 Burgemeester-voorzitter Johan Leysen 

 Politiecollege/burgemeester Kris Van Dijck 

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

 Bijzonder rekenplichtige Bert Joris 

 Korpschef   Walter Coenraets 

 Secretaris Mijke Klerks 

Verontschuldigd:  

 Burgemeester  Wim Caeyers 

 Raadslid  Anneleen Dom 
 

De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 20u03.  

OPENBARE ZITTING 

1 Digitale beraadslaging – Bekrachtiging besluit burgemeester-voorzitter d.d. 22 november 

2021  

Motivering 

Juridische gronden 

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

twee niveaus, de artikelen 25/6 en 25/8.  

Geheel van wetgeving in het kader van de strijd tegen de verdere verspreiding van het COVID-19 

virus.  

Beslissing van de burgemeester-voorzitter d.d. 22 november 2021 om de vergadering van de 

politieraad op 6 december 2021 via digitale beraadslaging te laten plaatsvinden. 

Argumentatie  



 
 

 

Politiezone Balen-Dessel-Mol – OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN - Politieraad van 6 december 2021 2 

 

 

Gelet op de richtlijnen van de FOD Binnenlandse Zaken en de provinciale diensten bestuurlijk 

toezicht inzake de continuïteit van de politieraden en –colleges en de organisatie ervan tijdens de 

Covid 19 periode;  

Overwegende dat de coronacrisis blijft aanslepen;    

Overwegende dat dat het bijgevolg is aangewezen deze zitting van de politieraad op digitale wijze 

te laten verlopen.   

BESLUIT: 

Eenparige goedkeuring 

Enig artikel 

De politieraad bekrachtigt het besluit van de voorzitter-burgemeester d.d. 22 november 2021 en 

gaat akkoord met de digitale beraadslaging.  

2 Notulen politieraad van 4 oktober 2021 – Goedkeuring  

Het verslag van de vergadering van 4 oktober 2021 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.   

3 Financiën – Jaarrekening 2020 – Goedkeuring   

Motivering  

Voorgeschiedenis 
De politieraad keurde in zitting van 2 december 2019 de begroting 2020 goed. 

De politieraad keurde op 8 juni 2020 de begrotingswijziging 2020 nr 1 gewone dienst en 

buitengewone dienst goed. 

De politieraad keurde op 14 september 2020 de begrotingswijziging 2020 nr 2 gewone dienst en 

buitengewone dienst goed. 

Juridische gronden 

De nieuwe gemeentewet, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 240, § 1. 

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

twee niveaus, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 34 en 77. 

Argumentatie 

De bijzonder rekenplichtige geeft een toelichting op de jaarrekening 2020 en de vastlegging wordt 

gevraagd aan de politieraad.  

BESLUIT: 

89,0909090909091 STEMMEN VOOR - 0 STEMMEN TEGEN - 0 ONTHOUDINGEN 

Artikel 1 

De politieraad keurt volgende resultaten goed: 
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I. de begrotingsrekening 2020 met verplichte bijlagen: 

Gewone dienst  

Netto vastgestelde rechten 17.041.504,79 

Vastgelegde uitgaven 14.150.836,97 

Begrotingsresultaat 2.890.667,82 

Over te dragen vastgelegde uitgaven 277.088,82 

Boekhoudkundig resultaat 3.167.756,64 

 
 

Buitengewone dienst  

Netto vastgestelde rechten 3.660.267,90 

Vastgelegde uitgaven 4.397.507,65 

Begrotingsresultaat -737.239,75 

Over te dragen vastgelegde uitgaven 1.332.047,50 

Boekhoudkundig resultaat 594.807,75 

II. syntheserapport 2020 

III. de balans op 31 december 2020 en de resultatenrekening 2020 met verplichte bijlagen: 

Balans per 31 december 2020 (afgerond)  

Vaste activa 16.189.461,00 

Vlottende activa 5.036.826,00 

Totaal van de activa 21.226.287,00 

  

Eigen vermogen 13.495.395,00 

Voorzieningen 0,00 

Schulden 7.730.892,00 

Totaal van de passiva 21.226.287,00 

  

Resultatenrekening over het dienstjaar 2020  

Exploitatieresultaat 2.340.504,00 

Uitzonderlijk resultaat -431.735,00 

Resultaat van het dienstjaar 1.908.769,00 

Artikel 2 

De politieraad geeft opdracht aan: 

Dienst Taak 
Directiesecretaris  Beslissing overmaken aan toezichthoudende 

overheid 
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4 Financiën – Begroting 2022 – Goedkeuring   

Motivering 

Juridische gronden 

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

twee niveaus, zoals gewijzigd tot op heden, meer bepaald artikel 27 en artikel 40.  

Advies 

De adviescommissie, samengesteld volgens artikel 11 van het koninklijk besluit van 5 september 

2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie, heeft op 22 

november 2021 met eenparigheid van stemmen de begrotingsontwerpen voor het dienstjaar 2022 

gunstig geadviseerd. 

Argumentatie 

De korpschef geeft een toelichting op de begroting 2022. De begroting is sluitend. 

Niemand wenst de afzonderlijke stemming over bepaalde artikels en bijgevolg wordt de begroting 

in zijn geheel gestemd. 

BESLUIT: 

89,0909090909091 STEMMEN VOOR - 0 STEMMEN TEGEN - 0 ONTHOUDINGEN 

Artikel 1 

De begroting 2022 met bijbehorende verslagen wordt goedgekeurd, als volgt: 

Gewone uitgaven 

Personeel 12.474.944,00 

Werkingskosten  1.717.611,00 

Overdrachten 76.620,00 

Schuld 426.639,00 

Totaal 14.695.814,00 

Totaal vorige dienstjaren 0,00 

Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst 0,00 

Totaal gewone uitgaven 14.695.814,00 

 

Gewone ontvangsten 

Prestaties 7.800,00 

Overdrachten 14.663.987,00 

Schuld 24.027,00 
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Totaal gewone ontvangsten 14.695.814,00 

 

Geraamd resultaat van het dienstjaar 0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar 1.288.840,20 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat – GEWONE DIENST 1.288.840,20 

 

Buitengewone uitgaven 

Overdrachten 0,00 

Investeringen 914.000,00 

Schuld 0,00 

Totaal buitengewone uitgaven 914.000,00 

 

Buitengewone ontvangsten 

Overdrachten 914.000,00 

Investeringen 0,00 

Schuld 0,00 

Totaal 914.000,00 

Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst 0,00 

Totaal buitengewone ontvangsten 914.000,00 

Geraamd resultaat van het dienstjaar 0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar -737.239,75 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat – BUITENGEWONE DIENST -737.239,75 

Artikel 2 

De politieraad geeft opdracht aan: 

Dienst Taak 
Directiesecretaris Kennisgeving toezichthoudende overheid 

5 Logistiek – Leveren en plaatsen van een airco installatie in wijkposten Balen en Dessel – 

Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma’s – Bekrachtiging 

besluit politiecollege 

Motivering 

Voorgeschiedenis 
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De politieraad keurde in zitting van 9 december 2020 de begroting 2021 goed. 

Het politiecollege keurde in zitting van 22 november 2021 het bestek met nr. 2021-008 en de 

raming voor de opdracht “Leveren en plaatsen van een airco installatie in wijkposten Balen en 

Dessel”, opgesteld door de ontwerper, AE + ENGINEERING BVBA, Luikersteenweg 54C bus 001 te 

3800 Sint-Truiden goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 

zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 

aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 64.462,81 excl. btw of 

€ 78.000,00 incl. 21% btw. 

Juridische gronden 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 

latere wijzigingen. 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed 

te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet). 

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 

Argumentatie 

In het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van een airco installatie in wijkposten Balen en 

Dessel” werd een bestek met nr. 2021-008 opgesteld door de ontwerper, AE + ENGINEERING BVBA, 

Luikersteenweg 54C bus 001 te 3800 Sint-Truiden. 

Het dossier dient voor het einde van het jaar gegund te worden. Het nieuwe diensthoofd mensen 

en middelen begon pas met werken in de zone op 1 september 2021 en was dus niet in de 

mogelijkheid om het dossier al te agenderen voor de politieraad van 4 oktober 2021. Bijgevolg werd 

de bepaling van de gunningswijze en goedkeuring van het bestek bij hoogdringendheid 

geagendeerd op het politiecollege. 

De bijzonder rekenplichtige verleende gunstig advies aangaande deze beslissing.  

Financiële weerslag 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op artikel 330/723-60 van de 

buitengewone dienst. 

BESLUIT: 

Artikel 1 

De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege van 22 november 2021 houdende 

het bestek en de raming voor de opdracht “Leveren en plaatsen van een airco installatie in 

wijkposten Balen en Dessel”. 

Artikel 2 
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Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 3 

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking: 

o JVG KOEL - EN VERWARMINGSTECHNIEKEN BVBA, Vremdesesteenweg 188 te 2530 

Boechout; 

o BUMACO KOELTECHNIEK BVBA, Stationsstraat 216 te 3110 Rotselaar; 

o ROB*AIR BVBA, Nieuwpoortlaan 1 te 3600 Genk; 

o A.C.R. KLIMATECHNIEK BVBA, Ambachtstraat 1139 te 3850 Nieuwerkerken(Limb). 

Artikel 4 

De offertes het bestuur ten laatste dienen te bereiken op 17 december 2021 om 17.00 uur. 

Artikel 5 

De uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2021, op artikel 330/723-60 van de 

buitengewone dienst. 

Bert Joris verlaat de vergadering.  

6 Mobiliteit 2021-05 – Vacantverklaring van 1 betrekking inspecteur van politie Team 

verkeer/ motorrijder 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

De personeelsformatie werd goedgekeurd door de politieraad in zitting van 7 december 2020. 

Feiten en context 

In de personeelsformatie zijn 91 personeelsleden in het basiskader voorzien.  Op dit moment zijn 

er 13 inspecteurplaatsen niet ingevuld.   

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.  

Advies 

De vacantverklaring van deze functie werd besproken op het Basisoverlegcomité van 22 november 

2021. De functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de inspecteur Team 
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verkeer/ motorrijder werd per mail voor advies voorgelegd aan de vakbonden. De vakbonden NSPV, 

VSOA, ACV-OD en ACOD verklaarden zich mits enkele kleine aanpassingen akkoord met het 

functieprofiel.   

Argumentatie 

Gelet op het onverwacht overlijden van een inspecteur van politie is er een plaats open binnen het 

team verkeer.  

De politieraad kan wat de wijze van de selectie betreft één of meerdere selectiemodaliteiten 

kiezen. Omdat zowel een zo groot mogelijke objectiviteit als een zo groot mogelijke comptabiliteit 

met het lokaal politiekorps wordt beoogd, stelt de korpschef voor een plaatselijke 

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

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 voor deze aanwervingen zijn voorzien in de begroting 2022 binnen de 

personeelsuitgaven.   

BESLUIT: 

Eenparige goedkeuring 

Artikel 1 

De politieraad hecht goedkeuring aan de functiebeschrijving van “Inspecteur verkeer/ 

motorrijder”: 

FUNCTIEPROFIEL: Inspecteur verkeer / motorrijder 

1. Plaats in de organisatie 

Functietitel  Inspecteur verkeer / motorrijder 

Kader  Operationeel kader (OPS) 

Graad  Inspecteur van politie (INP) 

Plaats in het organogram Onder leiding van de hoofdinspecteur teamleider 
verkeer 

Evaluator  HINP teamleider verkeer 

Eindverantwoordelijke   Korpschef  
Evaluatieadviseur Adviseur mensen en middelen   
Generieke functie  Consulent medewerker  

Gespecialiseerde functie  Nee 

Opdracht 

Verkeer is de politionele hulpverlening met betrekking tot de uitvoering van verkeerstaken in het kader 
van de basispolitiezorg die nodig zijn voor het beheren van de lokale verkeersveiligheid, de strijd 
tegen verkeersinbreuken en de bijdrage tot het vlot verkeer op het grondgebied van de politiezone, met 
uitzondering van de autosnelwegen.  

De taken groeperen zich rond vier assen:  

 het voeren van preventieve en repressieve acties inzake de naleving van de verkeersregels;  
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 de verkeersregeling bij ernstige en onverwachte verstoring van de mobiliteit;  

 het vaststellen van verkeersongevallen;  

 het verstrekken van advies aan de bevoegde overheden inzake mobiliteit en verkeersveiligheid.  

Het team verkeer wordt geleid door een hoofdinspecteur, dit onder rechtstreeks gezag van de directeur 
operaties (HCP DirOps).   

De HINP teamleider staat in voor de dagelijkse aansturing en opvolging van de werking. De tweede 
HINP aanwezig in het team verkeer vormt de back-up van de teamleider en zal deze ondersteunen in de 
werking.  

2. Functiebeschrijving 

(niet limitatief)  

2.1 Kerntaken 
1. Uitvoering van de wettelijke taken zoals omschreven in de wet van 5 augustus 1992 op het 

politieambt en omschreven in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.  

2. Instaan voor de correcte uitoefening van de basisfunctionaliteit “verkeer” binnen de politiezone.  

2.2 Hoofdopdrachten 

Algemene taakinhoud 
- De inspecteur verkeer staat hoofdzakelijk in voor het uitvoeren van het takenpakket dat 

behoort tot de basisfunctionaliteit verkeer; 
- Kunnen deelnemen aan alle korpstaken en/of taken die niet door een bijzondere dienst 

worden ingevuld: preventiecampagnes, proactieve activiteiten, taken m.b.t. openbare orde, 
federale taken, opleidingstaken. 

 
Specifieke taakinhoud 
- Hij/zij voert de opgelegde verkeerstaken uit in een permanente geest van dienstverlening; 
- Hij/zij voert zijn/haar opdrachten en (verkeers)taken hoofdzakelijk uit op een geheel 

autonome wijze (als “één menspatrouille) en dit onder leiding van de verantwoordelijke 
verkeer en de functionele en/of hiërarchische ‘hoger’ geplaatsten; 

- Hij/zij kan ook ingezet worden voor andere taken van de basispolitiezorg, o.m. in het raam van 
openbare orde, inzake planning, voorbereiding en uitvoering van: 

o wegeniswerken in de politiezone; 
o evenementen (bij lokale en bovenlokale ordediensten); 

- Hij/zij kan worden ingezet voor verkeersgerichte preventieprojecten die bijdragen tot een 
veilige leefomgeving, met de politie als bevoorrechte partner in veiligheids- en 
leefbaarheidsknelpunten; 

- Hij/zij zal d.m.v. het verhogen van de politionele aanwezigheid in het straatbeeld bijdragen tot 
het algemene preventief politietoezicht; 

- Hij/zij werkt mee aan verkeersstudies (verkeerstellingen, ongevallenstatistieken, …) en 
participeert aan de gemeentelijke verkeersraden, -commissies of -cellen; 

- Hij/zij spoort gebrekkige verkeersborden en –signalisatie op en meldt dit aan de diverse 
gemeentebesturen; 

- Hij/zij verleent advies en houdt toezicht op de door aannemers ingediende 
signalisatieplannen; 

- Hij/zij beantwoordt diverse vragen in verband met verkeerstechnische aspecten. Deze vragen 
kunnen o.a. worden gesteld door: de bevolking, verschillende overheidsdiensten, bedrijven en 
verenigingen; 

- Hij/zij stelt verkeersongevallen vast en levert kwaliteitsvolle PV’s met digitale 
ongevallenschetsen af; 

- Hij/zij oefent een consequente verkeershandhaving uit in overeenstemming met het 
vooropgestelde handhavingsbeleid; 

- Hij/zij staat in voor specifiek verkeerstoezicht: 
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o Snelheidscontroles (met interceptie, bemand of d.m.v. andere technologieën); 
o Patrouilles rijden; 
o Schooltoezicht; 
o Fietsencontroles (o.a. verlichting, fluo-spotting, …); 
o Verkeerslichten; 
o Onveilig en hinderlijk parkeren; 
o Verkeerscontroles in het algemeen en controle inzake wetgeving op: inschrijving 

voertuig, verzekering BA en technische eisen; 
o Andere specifieke verkeersthema’s zoals: alcoholcontroles (inzonderheid WODCA’s), 

controles drugs in het verkeer, controles i.v.m. GSM-gebruik, gordeldracht, zwaar 
vervoer, tachograaf, enz …; 

- Hij/zij staat, voor zoveel als nodig, mee in voor de verwerking van de stroom aan PV’s (en OI’s) 
inzake verkeer; 

- Hij/zij staat mee in voor educatieve projecten: 
o verkeersonderricht geven aan de leerlingen in de verschillende scholen op het 

grondgebied van de politiezone; 
o opleiding gemachtigde opzichters; 
o verkeersvormingsklassen; 
o de noodzakelijke verkeersvoorlichting aan de eigen medewerkers van de politiezone. 

 Enorm begaan zijn met verkeersveiligheid en hiervoor op eigen initiatief 
verbetervoorstellen formuleren, zoals o.a. infrastructurele wijzigingen; 

 In staat zijn om beperkte analyses van gevoerde onderzoeken inzake 
verkeer te maken en deze op begrijpelijke wijze kunnen toelichten. Dient 
hierbij zijn/haar oversten te kunnen adviseren 

- De inspecteur   verkeer   is   er   zich   van   bewust   dat   hij/zij   eveneens   kan worden   ingezet 

in   de interventiewerking in functie van de dienstnoodwendigheden. 

- Bovenvermelde beschrijving van de taakinhoud heeft enkel tot doel een algemeen beeld te 
schetsen van het belangrijkste takenpakket. Het takenpakket is niet-limitatief en kan steeds 
gewijzigd worden, afhankelijk van de noden en behoeften van de organisatie 

3. Functieprofiel 

Zie bijlage: competenties van de generieke functie “consulent medewerker”   

- Doordrongen zijn van de deontologische code en deze strikt naleven; de deontologische code 
maakt integraal deel uit van dit functieprofiel. 

3.1 Hoofdopdrachten 

- Vertrouwd zijn met PC en de meest gangbare applicaties (Office – internet – ISLP, …); 
- Kennis van regelgeving, organisatie, structuren, bevoegdheden en werking van de geïntegreerde 

politiedienst, de gerechtelijke en bestuurlijke organisaties; 
- U bezit een behoorlijke vakkennis met betrekking tot de politiewerking in het algemeen; 
- U bent doordrongen van de missie, visie, waarden en doelstellingen van de organisatie en van de 

principes van de excellente politiezorg; 
- Kennis van het zonaal veiligheidsplan; 
- Goede verbale en schriftelijke vaardigheden; 
- Autonoom en in teamverband kunnen werken binnen de beleidslijnen van het korps en de dienst; 
- Kan binnen zijn/haar bevoegdheid tot beslissingen komen en daarvoor de verantwoordelijkheid 

dragen; 
- U zet zich ten volle in voor het werk door steeds het beste van uzelf te geven en door een hoge 

kwaliteit na te streven; 
- U hebt organisatiezin, handelt ordelijk met een goede methodiek alle opgedragen taken en 

dossiers af binnen de vooropgestelde termijnen; 
- U bent luistervaardig en luisterbereid en kan bijdragen tot een positieve werksfeer; 
- U bent open van geest en legt spontaan rekenschap af d.m.v. rapportering; 
- Bereid en in staat zijn samen te werken met (overheids)partners; 
- U bent leergierig en bereid om zich te verdiepen in nieuwe applicaties/materies …; 
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- Zin voor verantwoordelijkheid hebben; 
- Bereidheid tot permanente bijscholing, mede aangevuld door zelfstudie. 

 
Persoonlijkheidskenmerken: 
- Is creatief, neemt initiatief en kan zelfstandig keuzes maken naargelang de omstandigheden 

waarin hij/zij verkeert; 
- Communiceert actief en duidelijk inzake die beslissingen; 
- Flexibiliteit, stressbestendigheid en gedrevenheid; 
- Orde, stiptheid en respect voor termijnen; 
- Innovatief denken; 
- Beschikken over goede sociale vaardigheden waaronder: 

o assertiviteit; 
o conflicthantering; 
o externe en interne klantgerichtheid. 

- Beschikken over zowel een flexibele mens – als resultaatgerichte persoonlijkheid. 
 

Specifieke vereisten 
- Zeer grondige kennis bezitten van de verkeersgerelateerde wetgevingen en wettelijke bepalingen; 
- Ervaring als operationeel medewerker van een verkeersdienst of een permanentiedienst, waarbij 

dringende noodhulp (interventieafhandeling) hoofdzakelijk in het takenpakket voorkomt, vormt 
een meerwaarde. 

- In het bezit zijn van het brevet van de voortgezette opleiding “Verkeer”4 en “Motorrijder” of bereid 
zijn het brevet op de kortst mogelijke termijn te verwerven 

 

Specifieke vaardigheden 

- zeer grondige kennis bezitten van de verkeersgerelateerde wetgevingen en wettelijke bepalingen 
- ervaring als operationeel medewerker van een verkeersdienst of een permanentiedienst, waarbij 

dringende noodhulp (interventieafhandeling) hoofdzakelijk in het   takenpakket voorkomt, vormt 
een meerwaarde 

4. Dienstregeling 

Heeft een vast dienstrooster met glijdende werktijden. Indien de omstandigheden dit vereisen, bereid tot 
het leveren van onregelmatige dienstprestaties.   

De gewone diensten zijn (glijdende) dagdiensten.  

Deelnemen aan lokale en supralokale acties en ordediensten binnen en buiten het grondgebied van de 
politiezone.  

5. Gewone plaats van het werk 

Hoofdpost van de politiezone Balen-Dessel-Mol.  

Artikel 2 

De gespecialiseerde betrekking van inspecteur Team Verkeer/ motorrijder wordt vacant verklaard 

in het raam van mobiliteitscyclus 2021-05.  

Afhankelijk van het resultaat van mobiliteitscyclus 2021-05 wordt het ambt vacant gesteld via 

aspirantenmobiliteit en/of opnieuw vacant gesteld in navolgende mobiliteitsrondes zolang de 

functie niet is ingevuld.  

Artikel 3 

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

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

7 Mobiliteit 2022-01 – Vacantverklaring van 1 betrekking inspecteur van politie Interventie 

& Zonaal onthaal 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

De personeelsformatie werd goedgekeurd door de politieraad in zitting van 7 december 2020. 

Feiten en context 

In de personeelsformatie zijn 91 personeelsleden in het basiskader voorzien.  Op dit moment zijn 

er 13 inspecteurplaatsen niet ingevuld.   

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.  
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Argumentatie 

Een inspecteur neemt deel aan de opleiding tot middenkader en zal mogelijk zijn opleiding 

afronden in juli 2022. Hierdoor komt er een plaats open binnen de pool interventie. Om tijdig in 

vervanging te voorzien, stelt de korpschef voor deze plaats vacant te stellen in mobiliteitscyclus 

2022-01.  

De politieraad kan wat de wijze van de selectie betreft één of meerdere selectiemodaliteiten 

kiezen. Omdat zowel een zo groot mogelijke objectiviteit als een zo groot mogelijke comptabiliteit 

met het lokaal politiekorps wordt beoogd, stelt de korpschef voor een plaatselijke 

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

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 voor deze aanwervingen zijn voorzien in de begroting 2022 binnen de 

personeelsuitgaven.   

BESLUIT: 

Eenparige goedkeuring 

Artikel 1 

Een betrekking van inspecteur Interventie & Zonaal onthaal wordt vacant verklaard in het raam 

van mobiliteitscyclus 2022-01.  

Afhankelijk van het resultaat van mobiliteitscyclus 2022-01 wordt het ambt vacant gesteld via 

aspirantenmobiliteit en/of opnieuw vacant gesteld in navolgende mobiliteitsrondes zolang de 

functie niet is ingevuld.  

Artikel 2 

De wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekkingen 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 
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Naar aanleiding van de selectie wordt een wervingsreserve bedoeld in artikel VI.II.27bis RPPol 

aangelegd.  

Artikel 4 

De politieraad geeft opdracht aan:  

Dienst Taak 
Dienst Personeel Kennisgeving Federale politie, Directie van 

het personeel (DGR-DPP)   
Afhandelen procedure  

8 Mobiliteit 2022-01 – Vacantverklaring van 1 betrekking agent van politie Team verkeer   

Motivering 

Voorgeschiedenis 

De personeelsformatie werd goedgekeurd door de politieraad in zitting van 7 december 2020. 

Feiten en context 

In de personeelsformatie zijn 3 personeelsleden in het kader van agenten voorzien.  Op dit moment 

zijn alle plaatsen ingevuld, maar 1 agent heeft zijn pensioenaanvraag ingediend.    

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 

Een agent heeft zijn pensioenaanvraag ingediend vanaf 1 mei 2022 (zie agendapunt 13). Om tijdig 

in vervanging te kunnen voorzien, stelt het politiecollege voor de plaats open te stellen in 

mobiliteitscyclus 2022-01.  

De politieraad kan wat de wijze van de selectie betreft één of meerdere selectiemodaliteiten 

kiezen. Omdat zowel een zo groot mogelijke objectiviteit als een zo groot mogelijke comptabiliteit 

met het lokaal politiekorps wordt beoogd, stelt de korpschef voor een plaatselijke 

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

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 voor deze aanwervingen zijn voorzien in de begroting 2022 binnen de 

personeelsuitgaven.   
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BESLUIT: 
Eenparige goedkeuring 

Artikel 1 

Een betrekking van agent van politie Team Verkeer wordt vacant verklaard in het raam van 

mobiliteitscyclus 2022-01.  

Afhankelijk van het resultaat van mobiliteitscyclus 2022-01 wordt het ambt vacant gesteld via 

aspirantenmobiliteit en/of opnieuw vacant gesteld in navolgende mobiliteitsrondes zolang de 

functie niet is ingevuld.  

Artikel 2 

De wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekkingen 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 

De politieraad geeft opdracht aan:  

Dienst Taak 
Dienst Personeel Kennisgeving Federale politie, Directie van 

het personeel (DGR-DPP)   
Afhandelen procedure  

9 Vergaderdata 2022 

Planning vergaderdata 2022 (telkens om 20.00 uur): 

- Maandag 14 maart  

- Maandag 13 juni 

- Maandag 3 oktober 

- Maandag 5 december  
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10 Mededelingen 

Geen mededelingen.  



 
 

 

Politiezone Balen-Dessel-Mol – OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN - Politieraad van 6 december 2021 17 

 

 

BESLOTEN ZITTING 

11 Personeel – Verlenging arbeidsovereenkomst consulent ICT niveau B – Goedkeuring  

12 Personeel – Verlenging arbeidsovereenkomst assistent logistiek niveau C – Goedkeuring   

13 Personeel – Aanvaarding aanvraag rustpensioen     

14 Benoemingen en aanwervingen – Kennisname beslissingen politiecollege ingevolge 

bevoegdheidsdelegatie 

 

De burgemeester-voorzitter  sluit de vergadering om 20u59.  

 


