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AANWEZIG: Sofie Vandeweerd - burgemeester-voorzitter 

Ellen Bours, Dominique Damen, Sandra Deckers, Sara Didden, Wilhelmina 
Franssen, Henri Neyens, Jochen Ochal, Eddy Slootmakers, Theo Snijkers, 
Yvette Swillens, Sara Vacca, Philippe Van Cauwelaert, Catharina Vandewal, 
Tim Vandewinkel, Ronny Vankevelaer, Magith Wahhabi, Petronella Zelissen 
- politieraadsleden 
Ronin Cox - korpschef 
Ati Wetzels - secretaris 
 

AFWEZIG: Johan Tollenaere - burgemeester 
Ellen Bours - politieraadslid afwezig voor agendapunt 1. , 2.  
Sandra Deckers - politieraadslid afwezig voor agendapunt 1. , 2. , 3.  

  
 
 
De burgemeester-voorzitter, Sofie Vandeweerd, opent de zitting om 20u00. 
 
 

Openbare zitting 
 
Beleid & Communicatie 
 
1.  Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 
 
DE POLITIERAAD 
 
Juridische grondslag 

- De bepalingen opgenomen in de NGW; 
- de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten;  
- de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;  
- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 

passieve openbaarheid). 
 
Motivatie 
Er werden geen opmerkingen betreffende het verslag van de politieraad van 9 december 2020 
geformuleerd. 
 
Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen 
 
BESLUIT 
Artikel 1.-  
De politieraad hecht goedkeuring aan het verslag van de politieraad van 9 december 2020. 



 
 
2.  Kennisname ontslag politieraadsleden Nicole Coenen en Noëlla Venken 
 
DE POLITIERAAD 
 
Juridische grondslag 

- De bepalingen opgenomen in de NGW;  
- de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten;  
- de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;  
- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 

passieve openbaarheid);  

- het besluit van de gemeenteraad van stad Dilsen- Stokkem van 2 januari 2019 waarbij de 
leden van de politieraad werden gekozen; 

- het besluit van de politieraad van 12 februari 2019 houdende de installatie van de 
politieraadsleden: kennisname afstanden van mandaat, onderzoek geloofsbrieven, 
eedaflegging effectieve leden en eventuele opvolgers. 

 
Motivatie 
Mevrouw Nicole Coenen en Noëlla Venken dienden middels een schrijven van 25.01.2021 hun ontslag 
in als politieraadslid. 
 
 
 
BESLUIT 
Artikel 1.-  
De raad neemt kennis van het ontslag van mevrouw Nicole Coenen en Noëlla Venken als lid van de 
politieraad. 
 
 
3.  Verkozenverklaring van mevrouw Ellen Bours als politieraadslid, onderzoek geloofsbrief en 

eedaflegging 
 
DE POLITIERAAD 
 
Juridische grondslag 

- De bepalingen opgenomen in de NGW;  
- de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten;  
- de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;  
- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 

passieve openbaarheid);  

- het besluit van de politieraad van 12 februari 2019 houdende de installatie van de 
politieraadsleden: kennisname afstanden van mandaat, onderzoek geloofsbrieven, 
eedaflegging effectieve leden en eventuele opvolgers; 

- het besluit van de gemeenteraad van stad Dilsen- Stokkem van 2 januari 2019 
houdende de installatie van de gemeenteraadsleden- kennisname afstand van 
mandaat, onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en vaststelling van hun 
rangorde. 
 



 
Motivatie 
Mevrouw Nicole Coenen diende middels schrijven van 25.01.2021 haar ontslag in als politieraadslid.  
 
Mevrouw Ellen Bours werd bij besluit van de politieraad van 12.02.2019 aangeduid als kandidaat-
opvolger. 
 
Na onderzoek van de geloofsbrief overeenkomstig artikel 15 WGP wordt vastgesteld dat: 

1. er geen onverenigbaarheid bestaat in verwantschap 
2. betrokkene lid is van de gemeenteraad van de stad Dilsen- Stokkem. 

 
Mevrouw Ellen Bours heeft tijdens de gemeenteraad van 2 januari 2019 de eed afgelegd als 
gemeenteraadslid en er werd vastgesteld dat er zich geen redenen van onverenigbaarheden voordoen. 
 
Mevrouw Ellen Bours legt ter zitting de eed af. 
 
 
BESLUIT 
Artikel 1.- 
De raad verklaart mevrouw Ellen Bours (° 22.04.1972) verkozen als effectief lid van de politieraad. 
Artikel 2.-  

De politieraad hecht goedkeuring aan de geloofsbrief van mevrouw Ellen Bours. 

Artikel 3.-  

De politieraad neemt akte van de eedaflegging in handen van de voorzitter van mevrouw Ellen Bours. 

Artikel 4.- Afschrift van dit besluit aan: 

• Mevrouw Ellen Bours 

• SSGPI | Satelliet NOORD, Voorstraat 43-45 | 3500 HASSELT, 
SSGPI.Sat.Noord@police.belgium.eu.   

 
 
 
4.  Verkozenverklaring van mevrouw Sandra Deckers als politieraadslid, onderzoek geloofsbrief 

en eedaflegging 
 
DE POLITIERAAD 
 
Juridische grondslag 

- De bepalingen opgenomen in de NGW;  
- de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten;  
- de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;  
- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 

passieve openbaarheid);  

- het besluit van de politieraad van 12 februari 2019 houdende de installatie van de 
politieraadsleden: kennisname afstanden van mandaat, onderzoek geloofsbrieven, 
eedaflegging effectieve leden en eventuele opvolgers; 

- het besluit van de gemeenteraad van stad Dilsen- Stokkem van 2 januari 2019 
houdende de installatie van de gemeenteraadsleden- kennisname afstand van 
mandaat, onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en vaststelling van hun 
rangorde. 
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Motivatie 
Mevrouw Noëlla Venken diende middels schrijven van 25.01.2021 haar ontslag in als politieraadslid.  
 
Mevrouw Sandra Deckers werd bij besluit van de politieraad van 12.02.2019 aangeduid als kandidaat-
opvolger. 
 
Na onderzoek van de geloofsbrief overeenkomstig artikel 15 WGP wordt vastgesteld dat: 

1. er geen onverenigbaarheid bestaat in verwantschap 
2. betrokkene lid is van de gemeenteraad van de stad Dilsen- Stokkem. 

 
Mevrouw Sandra Deckers heeft tijdens de gemeenteraad van 2 januari 2019 de eed afgelegd als 
gemeenteraadslid en er werd vastgesteld dat er zich geen redenen van onverenigbaarheden voordoen. 
 
Mevrouw Sandra Deckers legt ter zitting de eed af. 
 
 
BESLUIT 
Artikel 1.- 
De raad verklaart mevrouw Sandra Deckers (° 12.04.1971) verkozen als effectief lid van de politieraad. 
Artikel 2.-  

De politieraad hecht goedkeuring aan de geloofsbrief van mevrouw Sandra Deckers. 

Artikel 3.-  

De politieraad neemt akte van de eedaflegging in handen van de voorzitter van mevrouw Sandra 

Deckers. 

Artikel 4.- Afschrift van dit besluit aan: 

• Mevrouw Sandra Deckers 

• SSGPI | Satelliet NOORD, Voorstraat 43-45 | 3500 HASSELT, 
SSGPI.Sat.Noord@police.belgium.eu.   

 
 
 
 
Financiën 
 
5.  Bankprovisie 
 
DE POLITIERAAD 
 
Juridische grondslag 
- Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus, en latere wijzigingen met in het bijzonder artikel 34 § 1 en 2, waarin het bepaald 

wordt : 

o de betaling van uitgaven die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van de lokale 

politie uitgevoerd mag worden verricht door personeelsleden van de zone die de raad 

daartoe aanstelt. 

o de betaling van uitgaven behoort normaal gezien tot de uitsluitende bevoegdheid van de 

bijzonder rekenplichtige. Omdat dit strakke principe een soepele werking in de weg 

staat, heeft de wetgever beslist dat ook personeelsleden van de zone betalingen kunnen 
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doen. De politieraad moet hen daarvoor wel aanstellen en het bedrag van de provisie en 

van de maximale uitgaven bepalen. De provisie wordt aangezuiverd naarmate de 

bewijsstukken van de verrichte betalingen bezorgd worden aan de bijzonder 

rekenplichtige.; 

- Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding 

van de lokale politie. 

 
 

Motivatie 
 
De betaling van uitgaven die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van de lokale politie mag 

worden verricht door personeelsleden van de zone die de raad daartoe aanstelt. 

De betaling van uitgaven behoort normaal gezien tot de uitsluitende bevoegdheid van de bijzonder 

rekenplichtige. Omdat dit strakke principe een soepele werking in de weg staat, heeft de wetgever 

beslist dat ook personeelsleden van de zone betalingen kunnen doen. De politieraad moet hen 

daarvoor wel aanstellen en het bedrag van de provisie en van de maximale uitgaven bepalen. De 

provisie wordt aangezuiverd naarmate de bewijsstukken van de verrichte betalingen bezorgd worden 

aan de bijzonder rekenplichtige.  

De politieraad bepaalt dus de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van provisies. In het kader 

van interne controle en organisatiebeheersing is het van belang om duidelijke afspraken te maken.  

Voor de betaling van geringe uitgaven gewone dienst, die zonder uitstel moeten gebeuren of die 

onmiddellijk moeten worden gedaan voor de goede werking van de dienst, waaronder ook online 

betalingen, wordt een provisie ter beschikking gesteld aan nominatief aangeduide personeelsleden, 

verder provisiebeheerders genoemd. 

Carmelina Caputi, medewerkster dienst financiën en logistiek binnen de zone, wordt aangeduid als 

provisiebeheerder.  Lisette Vanderlinden, medewerkster dienst financiën en logistiek, en Ronin Cox, 

korpschef worden aangeduid als vervanger. 

De provisie voor online betalingen bedraagt 2.000 euro. De provisie wordt ter beschikking gesteld via 

oplading van een prepaid visakaart op naam van de bijzonder rekenplichtige. Deze prepaid visakaart 

wordt in beheer gegeven aan de provisiebeheerder. Het maximum bedrag per uitgave bedraagt 500 

euro.  

De provisie voor contante betalingen bedraagt 500 euro. De provisie wordt ter beschikking gesteld 

via een afzonderlijke zichtrekening met daaraan gekoppeld een debetkaart op naam van de 

provisiebeheerder. Het maximum bedrag per uitgave bedraagt 100 euro. 

De bijzonder rekenplichtige legt het model van eenvoudige kasboekhouding op.  

De afspraken die via andere besluiten geregeld zijn, blijven onverminderd van toepassing. Het gaat 

onder andere over de vereiste van een bestelbon, de bevoegdheid voor de goedkeuring van een 

bestelbon, e.d.  

Een provisie kan pas aangezuiverd worden nadat de uitgaven die ermee betaald werden, vastgelegd 

en aangerekend zijn. Een overzicht van deze uitgaven inclusief verantwoordingsstukken en de 

aanvraag tot aanzuivering wordt periodiek en uiterlijk op 31 december van het jaar waarop de 

gedane betalingen betrekking hebben, overgemaakt. De provisie wordt aangezuiverd naarmate de 

bewijsstukken van de verrichte betalingen bezorgd worden aan de bijzonder rekenplichtige. 



 

 
Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen 
 
BESLUIT 
Artikel 1.- 
De politieraad gaat akkoord met de toekenning van een (bank-)provisie voor geringe exploitatie-

uitgaven. 

Artikel 2: 
Voor de betaling van geringe uitgaven gewone dienst, die zonder uitstel moeten gebeuren of die 

onmiddellijk moeten worden gedaan voor de goede werking van de dienst, waaronder ook online 

betalingen, wordt een provisie ter beschikking gesteld aan nominatief aangeduide personeelsleden, 

verder provisiebeheerders genoemd. 

Artikel 3: 
De provisiebeheerders, evenals de vervangers, worden nominatief aangeduid.  Voor politiezone 

Maasland wordt Carmelina Caputi, medewerkster dienst financiën en logistiek, aangeduid als 

provisiebeheerder, met als vervangers Lisette Vanderlinden, medewerkster dienst financiën en 

logistiek, en Ronin Cox, korpschef. 

Artikel 4:  
De provisie voor online betalingen bedraagt 2.000 euro. De provisie wordt ter beschikking gesteld via 

oplading van een prepaid visakaart op naam van de bijzonder rekenplichtige. Deze prepaid visakaart 

wordt in beheer gegeven aan de provisiebeheerder. Het maximum bedrag per uitgave bedraagt 500 

euro.  

De provisie voor contante betalingen bedraagt 500 euro. De provisie wordt ter beschikking gesteld 

via een afzonderlijke zichtrekening met daaraan gekoppeld een debetkaart op naam van de 

provisiebeheerder. Het maximum bedrag per uitgave bedraagt 100 euro. 

Artikel 5: 
De bijzonder rekenplichtige legt het model van eenvoudige kasboekhouding op.  

Artikel 6:  
De afspraken die via andere besluiten geregeld zijn, blijven onverminderd van toepassing. Het gaat 

onder andere over de vereiste van een bestelbon, de bevoegdheid voor de goedkeuring van een 

bestelbon, e.d.  

Artikel 7: 
Een provisie kan pas aangezuiverd worden nadat de uitgaven die ermee betaald werden, vastgelegd 

en aangerekend zijn. Een overzicht van deze uitgaven inclusief verantwoordingsstukken en de 

aanvraag tot aanzuivering wordt periodiek en uiterlijk op 31 december van het jaar waarop de 

gedane betalingen betrekking hebben, overgemaakt. De provisie wordt aangezuiverd naarmate de 

bewijsstukken van de verrichte betalingen bezorgd worden aan de bijzonder rekenplichtige. 

 
 
 
6.  Kennisgeving materiële vergissing tabel besluit goedkeuring van de begroting dienstjaar 2021 

en meerjarenplanning 2021- 2023 
 



DE POLITIERAAD 
 
Juridische grondslag 

- De bepalingen in de NGW; 
- de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus zoals laatst gewijzigd bij wet dd. 31.05.2017 (verder WGP genoemd); 
- de bepalingen in de NGW; 
- het KB van 30.06.2017 tot wijziging van het KB van 27.12.2000 houdende de indeling van het 

grondgebied van de provincie Limburg in politiezones, verschenen in het B.S. van 14.07.2017 
(verder KB territoriumafbakening genoemd); 

- de ministeriële omzendbrief PLP 59 van 14 november 2019 betreffende de onderrichtingen 
voor het opstellen van de politiebegroting voor 2020  ten behoeve van de politiezones;    

- het KB van 16.11.2001 (B.S. 24.11.2001) houdende de nadere regels inzake de berekening en 
de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van de meergemeente-politiezones; 

- Het verslag van de begrotingscommissie in haar zitting van 26 november 2020; 
- Het besluit van de politieraad van 9 december 2020 houdende de goedkeuring van de 

begroting dienstjaar 2021 en meerjarenplanning 2021- 2023. 
 

Motivatie 
De politieraad hechtte bij besluit van 9 december 2020 goedkeuring aan de begroting dienstjaar 
2021 en meerjarenplanning 2021- 2023.  
Heden blijkt echter dat het bedrag van de buitengewone dienst, i.c. 330.050, van de tabel in 
betreffend besluit zelf niet overeenstemt met het bedrag van de buitengewone dienst in de 
toelichtende tabellen inzake de begroting 2021, i.c. 300.050. 
Bijkomend adviseert federaal toezicht om ook de boni 2019 te vermelden in de tabel in het besluit. 
Deze boni zijn wel opgenomen in de toelichtende tabellen inzake de begroting 2021, welke integraal 
deel uitmaken van het besluit. 
 
Derhalve wordt de tabel van het besluit van de begroting 2021 als volgt aangepast: 
 

 Gewone dienst Buitengewone 
dienst 

Geraamd resultaat vorige dienstjaar 511.196,47 0 

   
Dienstjaar 2021   

Uitgaven (eigen dienstjaar en vorige dienstjaren in 
2021) 

8.025.960,00 300.050,00 

Ontvangsten (eigen dienstjaar en vorige dienstjaren in 
2021) 

7.514.763,53 300.050,00 

Resultaat dienstjaar 2021 -511.196,47 0 

   
Algemeen resultaat 0 0 

 
 
 
 
BESLUIT 
Artikel 1.- 
Kennis te nemen van de aanpassing van de tabel van de begroting 2021 conform de toelichtende 
tabellen inzake begroting 2021. 



Artikel 2.- 
De toelichtende tabellen inzake begroting 2021 worden aangehecht aan dit besluit, maken er 
integraal deel van uit en dienen overgemaakt te worden aan de bevoegde overheden zoals wettelijk 
voorzien. 
Artikel 3.- 
Afschrift van dit besluit aan de administraties van de steden Maaseik en Dilsen- Stokkem en aan de 
dienst financiën en logistiek voor afhandeling en opvolging van het dossier. 
 
 
 
Personeel & Organisatie 
 
7.  Vacantverklaring van 4 bedieningen INP ASD en 1 bediening INP lokale recherche 
 
DE POLITIERAAD 
 
Juridische grondslag 

 
- De bepalingen opgenomen in de NGW; 
- de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
- de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus, en latere wijzigingen (WGP); 
- het KB van 30.03.2001 houdende de rechtspositieregeling van het personeel van de lokale en 

federale politie (RPPol) alsook de diverse uitvoeringsbesluiten; 
- de wet van 28.12.2011 houdende diverse bepalingen; 
- het KB van 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 

(verder RPPol genoemd)inzonderheid hoofdstuk II van titel II van deel VI betreffende mobiliteit; 
- het KB van 20.11.2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel 

van de politiediensten; 
- de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24.01.2001 betreffende de toepassing van de 

mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van 
de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

- de ministeriële omzendbrief GPI 15quinquies van 06.04.2005 betreffende het vacant verklaren 
van betrekkingen in het raam van de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie, 
gestructureerd op twee niveaus; 

- het KB van 20.12.2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van 
het personeel van de politiediensten; 

- ministerieel besluit PLP 10 van 09.10.2001 houdende de minimale functionerings- en 
werkingsnormen van de lokale politiediensten; 

- Het besluit van de politieraad dd. 26.05.2020 en 09.09.2020 houdende de goedgekeurde 
personeelsformatie van het operationeel kader en de ondersteuningsdiensten van politiezone 
Maasland. 
 

Motivatie 
Het besluit van de politieraad dd. 26.05.2020 voorzien in het operationele personeelskader van de 
politiezone Maasland, verder “de nieuwe formatie” genoemd: 
  

Niveau Formatie 

Hoofdcommissaris – HCP 1 

Commissaris – CP 3 
Hoofdinspecteur – HINP  14 



Politie-assistent – PA 1 

Inspecteur – INP  57 
Agent van Politie – AGP 0 

Totaal 76 
 
 
Met de visuele voorstelling van het nieuwe organogram van het operationele personeelskader van de 
politiezone Maasland: 
 

 
 
 
Gelet op volgende vaststellingen en/of wijzigingen in 2021: 
 

• De nieuwe formatie voorziet in de lokale recherchedienst van de PZ Maasland 2 functies van 
hoofdinspecteur (HINP) en 4 functies van inspecteur (INP). Naar aanleiding van een 
kandidatuurstelling via mobiliteit vertrekt een INP uit de dienst lokale recherche van de PZ 
Maasland naar DGJ - FGP LIMBURG op datum van 01.05.2021. Dat betekent dat er met ingang 
vanaf 01.05.2021 1 functie van INP in de lokale recherchedienst kan vacant verklaard worden; 

• De nieuwe formatie voorziet in de algemene steundienst 5 functies van hoofdinspecteur 
(HINP) en 33 functies van inspecteur (INP). Er zal op 01.05.2021 een interne verschuiving 
plaatsvinden van een INP van de algemene steundienst naar de functie van INP binnen de 
wijkpolitie Maaseik. Daarnaast zal er 1 INP-OGP NAVAP aanvragen (zie uitleg hieronder) en 
deze willen opnemen vanaf 01.08.2021. Verder zal 1 INP vermoedelijk op 01.07.2021, na het 
slagen van de basisopleiding als middenkader, een functie als HINP kunnen opnemen. Deze 
heeft zich momenteel al via de mobiliteit voor de functie HINP zich kandidaat gesteld. Als 
laatste is 1 AINP niet geslaagd in de basisopleiding. Momenteel is deze procedure in 
behandeling maar kan de functie wel al vacant verklaard worden aangezien deze AINP nog 
behoort tot de school (en dus de federale politie). De AINP kan hierdoor niet meetellen in het 
organiek basiskader van de PZ Maasland. Dat betekent dat er met onmiddellijke ingang 4 
functies van INP in de algemene steundienst kan vacant verklaard worden. 

 
Op basis van de dienstnoodwendigheden in diverse componenten en de minimale functionerings- en 



werkingsnormen, zoals bepaald in de ministeriële omzendbrief PLP 10 van 09.10.2001 en in het raam 
van de continuïteit van de dienstverlening, is de invulling van deze functies noodzakelijk. 
 
Er wordt bovendien door de korpschef opgemerkt dat er 1 inspecteur zijn wens heeft geuit om te 
genieten van het regime Non Activiteit Voorafgaand Aan Pensioen (NAVAP) vanaf 01.08.2021. Het 
betreft 1 INP van de algemene steundienst die in principe een aanvraag kan indienen sinds 01.02.2021 
voor vertrek op datum van 01.08.2021. Een goede opvolging van het personeelsverloop is 
aangewezen. 
 
Daarom stelt het politiecollege voor  om volgende functies vacant te verklaren:  

• 4 voltijdse functies van INP voor de algemene steundienst 

• 1 voltijdse functie van INP voor de dienst lokale recherche 
 
De functiebeschrijvingen worden in bijlage toegevoegd. 
 
De politieraad dient tevens, op advies van de korpschef, de selectiemodaliteiten te bepalen binnen het 
wettelijk vastgelegd kader in de RPpol. 
 
De korpschef adviseert om volgende selectiemodaliteiten te weerhouden voor de selectie van de 
kandidaten: 

• het inwinnen van het advies van een selectiecommissie voor leden van het basiskader bedoeld 
in de artikelen VI.II.61 en VI.II.62; 

• het advies van de selectiecommissie te laten formuleren op basis van een competentiegericht 
interview met rangschikking van de geschikt bevonden kandidaten in volgorde van 
overeenstemming met het functieprofiel en bijhorende competenties 

• de selectie voor elk van de vacant verklaarde functies het voorwerp te laten uitmaken van een 
wervingsreserve voor gelijkaardige functie conform het art. VI.II.27 bis RPPol 

 
 
De respectievelijke selectiecommissies kunnen overeenkomstig het artikel VI.II.61 RPPol en op voorstel 
van de korpschef worden samengesteld als volgt: 

• De korpschef of zijn vervanger 

• De verantwoordelijk officier voor de betrokken dienst of zijn vervanger 

• Het diensthoofd van de betrokken dienst of zijn vervanger 

• Een secretaris, lid van de administratieve diensten 
 
 
Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen 
 
BESLUIT 
Artikel 1.- 
Goedkeuring te hechten aan het vacant verklaren van de volgende bedieningen: 

• 4 voltijdse functies van INP voor de algemene steundienst 

• 1 voltijdse functie van INP voor de dienst lokale recherche 
 

Artikel 2.- 
Goedkeuring te hechten aan de bijgevoegde functiebeschrijvingen. 

Artikel 3.- 
Goedkeuring te hechten aan de voorgestelde selectiemodaliteiten, met name: 



• het inwinnen van het advies van een selectiecommissie voor leden van het basiskader bedoeld 
in de artikelen VI.II.61 en VI.II.62; 

• het advies van de selectiecommissie te laten formuleren op basis van een competentiegericht 
interview met rangschikking van de geschikt bevonden kandidaten in volgorde van 
overeenstemming met het functieprofiel en bijhorende competenties 

• de selectie voor elk van de vacant verklaarde functies het voorwerp te laten uitmaken van een 
wervingsreserve voor gelijkaardige functie conform het art. VI.II.27 bis RPPol 

 

Artikel 4.- 
Goedkeuring te hechten aan de samenstelling van de respectievelijke selectiecommissies met name: 

• De korpschef of zijn vervanger 

• De verantwoordelijk officier voor de betrokken dienst of zijn vervanger 

• Het diensthoofd van de betrokken dienst of zijn vervanger 

• Een secretaris, lid van de administratieve diensten 
 
 
 
 
 
De zitting wordt gesloten om 22u00. 
 

Ati Wetzels 
secretaris 

Sofie Vandeweerd 
burgemeester-voorzitter 
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