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TOELICHTING POLITIERAAD POLITIEZONE 5389 HAGELAND 

 

 

Zitting van 25 mei 2022 

 

 

 

Openbare zitting 

 

 

 

1. Goedkeuring door de provinciegouverneur van de jaarrekening 2020 : kennisgeving 

 

Zie politiecollegebeslissing van 21 maart 2022. 

 

 

Mailbericht van Ronny Van Herck – Dienst Maatschappelijke veiligheid en politie – Attaché – 

Federale afdeling van de provinciegouverneur Jan Spooren – Leuven van 11 februari 2022. 
… 

III – Onderzoek van de zaak en motivering 

- Het dossier betreffende de jaarrekening 2020 van de politiezone Hageland, 

met name de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening, evenals 

de overige documenten, was volledig op 22 december 2021. 

- Het artikel 78 WGP bepaalt dat de besluiten van de politieraad betreffende de 

rekeningen die betrekking hebben op de lokale politie onderworpen zijn aan 

de goedkeuring van de gouverneur, die zich over de goedkeuring ervan 

uitspreekt en de bedragen ervan vaststelt binnen een termijn van 200 dagen 

die ingaat op de dag na het inkomen van de rekening bij de gouverneur. 

De wettelijke termijn waarbinnen dit dossier behandeld moet worden, eindigt 

op 10 juli 2022. 

- Een overschrijding van de in de begroting 2020 voorziene kredieten voor de 

economische groep 7X’Schuld’ t.b.v. 645,42 euro werd vastgesteld. 

Dit is in strijd met het artikel 10 van het ARPC. 

De politiezone wordt dan ook verzocht tijdig de nodige kredieten in de 

begroting op te nemen. 

- De controle van de jaarrekening 2020 van de politiezone Hageland geeft 

verder geen aanleiding tot opmerkingen. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 

De begrotingsrekening 2020, de balans op 31 december 2020 en de resultatenrekening 

over het dienstjaar 2020 van de politiezone Hageland, zoals vastgesteld in artikel 2 van 

dit besluit, worden goedgekeurd, rekening houdend met voormelde opmerking.  
… 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

De politieraad neemt kennis van de goedkeuring door de provinciegouverneur van de 

jaarrekening 2020. 
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2. Uniform GAS reglement gewijzigd en aangevuld reglement na evaluatie : Advies van de 

politieraad aan de gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge   

 

Zie politiecollegebeslissing van 4 mei 2017 : Vraag om advies van de politieraad aan de 

gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge betreffende het uniform 

GAS reglement in de politiezone 5389 Hageland. 

Zie politieraadsbeslissing van 17 mei 2017 : Uniform GAS reglement : advies van de politieraad 

aan de gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge. 

Zie politiecollegebeslissing van 26 november 2018 : Stand van zaken. 

Zie politieraadsbeslissing van 12 december 2018 : Stand van zaken. 

Zie politiecollegebeslissing van 18 november 2019 : Vraag om advies van de politieraad aan de 

gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge betreffende het uniform 

GAS reglement in de politiezone 5389 Hageland : gewijzigd en aangevuld reglement na eerste 

evaluatie. 

Zie politieraadsbeslissing van 18 december 2019 : Uniform GAS-reglement gewijzigd en 

aangevuld na eerste evaluatie : Advies van de politieraad aan de gemeenten Bekkevoort, 

Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge 

 

Zie politiecollegebeslissing van 4 april 2022 : Vraag om advies van de politieraad aan de 

gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge betreffende het uniform 

GAS reglement in de politiezone 5389 Hageland : gewijzigd en aangevuld reglement na 

evaluatie 

 

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

 

Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 119 en 119bis van de 

nieuwe gemeentewet en gewijzigd door de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties; 

 

Gelet op het gemeentedecreet; 

 

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-

wet); 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij de 

nieuwe regelgeving aangaande de gemeentelijke administratieve sancties; 

 

Overwegende dat het politiecollege besloten heeft tot de opmaak van een uniform GAS-

reglement; 

 

Overwegende dat de politiezone / de gemeenten, ten behoeve van haar / hun inwoners, moeten 

waken over de openbare orde, met name de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare 

gezondheid, de openbare overlast en de zindelijkheid op openbare wegen, plaatsen en in 

openbare gebouwen; 

 

Overwegende dat een periodieke bijwerking van de identieke gemeentelijke politieverordening 

opportuun is, omwille van de wijzigingen in de hogere wetgevingen, alsmede omwille van de 

aanpassing aan de maatschappelijke evolutie; 
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Overwegende dat een uniform politiereglement voor de meergemeentepolitiezone 5389 

Hageland aangewezen is voor de efficiënte en goede handhaving door de 

vaststellingsambtenaren en dat bovendien lokale overlast niet aan de gemeentegrens stopt 

waardoor een beleidsmatige samenwerking aangewezen; 

 

Gelet op de evaluatie en de daaruit voortvloeiende aanpassingen/aanvullingen van het uniform 

GAS-reglement; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1 

De politieraad adviseert gunstig over het voorstel van uniform GAS-reglement (aangepast en 

aangevuld reglement na evaluatie), zoals overeengekomen tussen de gemeenten die deel 

uitmaken van de politiezone. 

 

Artikel 2 

De politieraad adviseert gunstig voor een verdere agendering op de gemeenteraden van de 

gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge. 

 

Artikel 3 

De inwerkingtreding van het aangevuld/aangepast uniform GAS-reglement wordt vastgesteld op 

1 januari 2023 

 

Artikel 4 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

 

3. Aankoop FX-helmen (10) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
 

Zie politiecollegebeslissing van 4 april 2022. 

 
 

Dossiernummer 2022/006 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 11 en 33, betreffende 

de bevoegdheden van de politieraad; 

 

Gelet op 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; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) 

(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 140.000,00 niet); 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 
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Overwegende dat de helmen werden getest op de impact van een Scar-wapen met FX-munitie; 

 

Overwegende dat volgens onze schietmonitoren geen andere evenwaardige modellen zullen 

kunnen aanvaard worden; 

 

Overwegende dat alleen type WarQ Pro aanvaard zal worden; 

 

Gelet op het besluit van het Politiecollege van 9 mei 2022 betreffende de principiële goedkeuring 

van de opdracht “Aankoop FX-helmen (10)” tegen een initieel geraamd bedrag van € 5.000,00 

incl. btw; 

 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een dossier met nr. 2022/006 werd opgesteld 

door de ontwerper; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 4.132,23 excl. btw of 

€ 5.000,00 incl. 21% btw; 

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2022, op artikel 

330/744-51 van de buitengewone dienst; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1  

Goedkeuring wordt verleend aan het dossier met nr. 2022/006 en de raming voor de opdracht 

“Aankoop FX-helmen (10)”. De raming bedraagt € 4.132,23 excl. btw of € 5.000,00 incl. 21% 

btw. 

 

Artikel 2  

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3  

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2022, op artikel 330/744-51 van de 

buitengewone dienst. 

 

Artikel 4 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

 

4. Aankoop desktop pc's (10) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
 

Zie politiecollegebeslissing van 25 april 2022. 

 
 

Dossiernummer 2022/008 

 



Politiezone 5389 Hageland – Toelichting – Politieraad – 25 mei 2022 - Pagina 5 van 17 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 11 en 33, betreffende 

de bevoegdheden van de politieraad; 

 

Gelet op 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; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) 

(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 140.000,00 niet); 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 

 

Overwegende dat een deel van de huidige desktop pc's aan vervanging toe zijn (ouder dan 6 

jaar); 

 

Overwegende dat we nu met Dell pc's werken en we hiermee willen verder werken omdat zo ons 

IT beheer vlotter verloopt; 

 

Gelet op het besluit van het Politiecollege van 25 april 2022 betreffende de principiële 

goedkeuring van de opdracht “Aankoop desktop pc's (10)” tegen een initieel geraamd bedrag van 

€ 8.000,00 incl. btw; 

 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een technische beschrijving met nr. 2022/008 

werd opgesteld door Lokaal Informatiekruispunt; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 6.611,57 excl. btw of 

€ 8.000,00 incl. 21% btw; 

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2022, op artikel 

330/742-53 van de buitengewone dienst; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1  

Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2022/008 en de raming voor 

de opdracht “Aankoop desktop pc's (10)”. De raming bedraagt € 6.611,57 excl. btw of 

€ 8.000,00 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2  

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 
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Artikel 3  

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2022, op artikel 330/742-53 van de 

buitengewone dienst. 

 

Artikel 4 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

 

5. Vervanging server camerabewakingssysteem : goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze 

 

Zie politiecollegebeslissing van 9 mei 2022. 

 

 

Dossiernummer 2022/011 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 11 en 33, betreffende 

de bevoegdheden van de politieraad; 

 

Gelet op 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; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° d) 

iii) (de opdracht kan slechts door één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om redenen van: 

bescherming van exclusieve rechten); 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

 

Overwegende dat de cameraserver in 2016 vervangen werd en nu verouderd is; 

 

Overwegende dat er regelmatig software updates dienen te gebeuren aan dit systeem en er nu 

onvoldoende plaats hiervoor is; 

 

Overwegende dat het besturingssysteem niet meer actueel is en bovendien niet meer veilig; 

 

Overwegende dat we nu een onderhoudscontract lopen hebben bij de firma HearSee; 

 

Overwegende dat er geen uitbreiding meer mogelijk is op de huidige server; 

 

Gelet op het besluit van het Politiecollege van 9 mei 2022 betreffende de principiële goedkeuring 

van de opdracht “Vervanging server camerabewakingssysteem” tegen een initieel geraamd 

bedrag van € 10.500,00 incl. btw; 

 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een technische beschrijving met nr. 2022/011 

werd opgesteld door Lokaal Informatiekruispunt; 
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 10.500,00 incl. 21% btw; 

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2022, op artikel 

330/742-53 van de buitengewone dienst; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1  

Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2022/011 en de raming voor 

de opdracht “Vervanging server camerabewakingssysteem”. De raming bedraagt € 10.500,00 

incl. 21% btw. 

 

Artikel 2  

Er zal via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking uitsluitend worden onderhandeld met 

de firma Hearsee op basis van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, 

inzonderheid artikel 42 § 1,1°d) iii). 

 

Artikel 3  

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2022, op artikel 330/742-53 van de 

buitengewone dienst. 

 

Artikel 4 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

 

6. Selectiecommissie : goedkeuring 
 

Zie politiecollegebeslissing van 19 mei 2010. 

Zie politieraadsbeslissing van 30 juni 2010. 

 

 

Deze politieraadsbeslissing vervangt alle voorgaande beslissingen omtrent de samenstelling en 

vergoeding van de selectiecommissie. 

 

 

Zie politiecollegebeslissing van 25 april 2022. 

 

 

Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt; 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst op twee 

niveaus; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 

inzake mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2021 tot wijziging van diverse bepalingen inzake de 

selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van het koninklijk besluit 

van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 juli 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 

december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 

2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de selectie 

en de rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 09 september 2021 tot bepaling van de datum van 

inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 11 juli 2021; 

 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2011 betreffende de toepassing van de 

mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van 

de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

 

Overwegende dat de selectie van de kandidaten lokaal zal gebeuren; 

 

Overwegende dat er zal moeten overgegaan worden tot de samenstelling van selectiecommissies; 

 

Overwegende dat een selectiecommissie aan volgende voorwaarden moet voldoen : 
- een oneven aantal leden met een maximum van vijf, inclusief de voorzitter 

- elk geslacht moet vertegenwoordigd zijn, 

- de meerderheid van de leden moet minstens de graad hebben die overeenkomt met de 

graad van de betrekking, 

- een secretaris/notulist (aangewezen door de korpschef) is mogelijk maar telt niet mee bij 

het aantal leden van de commissie zelf; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1. 

Deze beslissing vervangt alle voorgaande besluiten omtrent de samenstelling van de 

selectiecommissie en de vergoeding van de externe leden van de selectiecommissie. 

 

Artikel 2 

De selectiecommissie van de politiezone 5389 Hageland kan als volgt worden samengesteld in 

functie van de betrekking waarvoor de selectie wordt georganiseerd met in achtneming van 

bovenstaande voorwaarden : 

- de (waarnemend) korpschef als voorzitter, 

- de officieren, 

- de calog personeelsleden niveau A, 

- de hoofdinspecteurs, 

- de calog personeelsleden niveau B, 

- de calog personeelsleden niveau C, 

- de inspecteurs die binnen de zone deel uitmaken van de werkgroep rekrutering 

 



Politiezone 5389 Hageland – Toelichting – Politieraad – 25 mei 2022 - Pagina 9 van 17 

Artikel 3 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

 

7. Notulen vorige vergadering : goedkeuring 

 

Het verslag van de vergadering van 23 februari 2022 werd aan de raadsleden toegestuurd. 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Het verslag van de vergadering 23 februari 2022 wordt goedgekeurd. 

 

 

 

Besloten zitting 

 

 

 

8. Interleuven: afvaardiging algemene vergadering en vaststelling van het mandaat: 

bekrachtiging 

 

 

Zie politiecollegebeslissing van 25 april 2022. 

 

 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

 

Gelet op het lidmaatschap van de politiezone 5389 Hageland bij Interleuven; 

 

Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven; 

 

Gelet op de uitnodiging van 14 april 2022 voor de algemene vergadering van Interleuven op 22 

juni 2022 om 19.00 uur met bijhorende dagorde; 

 

Overwegende dat voor de algemene vergadering van 22 juni 2022 een vertegenwoordiger dient 

te worden afgevaardigd en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden 

vastgesteld; 

 

Overwegende dat de dagorde van de algemene vergadering van Interleuven van 22 juni 2022 

volgende punten bevat : 

 

1. Samenstelling van het bureau 

2. Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering d.d. 15-12-2021 

3. Verslag over de activiteiten 2021 

4. Jaarrekening per 31.12.2021 – verslag van de commissaris-revisor 

5. Verwerking van de resultaten krachten art. 44 van de statuten 

6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris-revisor 

7. Vervanging leden raad van bestuur 

8. Aanpassing presentiegeld 

9. Benoeming/aanstelling commissaris-revisor 
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10. Oprichting LOCO CV 

11. Diversen. 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

De politieraad bekrachtigt de politiecollegebeslissing van 25 april 2022 betreffende de 

afvaardiging voor de algemene vergadering en de vaststelling van het mandaat :  

 

 

Artikel 1 

De burgemeester aan te duiden als vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 

Interleuven van 22 juni 2022.  

 

Artikel 2 

Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de algemene vergadering van 22 

juni 2022 van Interleuven als volgt vast te stellen : 

- Goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering. 

 

 

 

9. Tweede verlenging vervangingscontract calog medewerker onderhoud niveau D : 

kennisgeving  

 

Zie politiecollegebeslissing van 20 oktober 2021. 

Zie politieraadsbeslissing van 8 december 2021. 

Zie politiecollegebeslissing van 10 januari 2022. 

Zie politieraadsbeslissing van 23 februari 2022. 

Zie politiecollegebeslissing van 21 maart 2022. 

 

 

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

gestructureerd op twee niveaus;  

 

Gelet op de Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 

personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking 

tot de politiediensten;  

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten;  

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het 

operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie; 

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van 

de personeelsleden van lokale politie;  

 

Gelet op de permanente nota DGS/DSJ-P-2014/25992 van 17 juli 2014 “koninklijk besluit van 

26 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 

2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de 

geldelijke anciënniteit; 
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Gelet op de politieraadsbeslissingen van 5 september 2001, 19 december 2001, 12 februari 2002, 

30 december 2003, 27 april 2012, 20 juni 2012, 29 april 2015 en 22 februari 2017 houdende de 

personeelsformatie; 

 

Gelet op de politieraadsbeslissingen van 17 juni 2003, 1 juli 2009, 15 juni 2011, 29 april 2015 en 

22 februari 2017 houdende de functieprofielen; 

 

Overwegende dat er nood is aan de verlenging van het tijdelijke contract van de calog 

medewerker onderhoud niveau D; 

 

Overwegende dat het een voorlopig tijdelijk vervangingsbetrekking betreft; 

 

Gelet op het advies van de korpschef; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 21 maart 2022 betreffende de 

tweede verlenging van het vervangingscontract van de calog medewerker onderhoud niveau D :  

 

Artikel 1 

Het tijdelijke vervangingscontract als calog medewerker niveau D wordt verlengd tot 31 maart 

2022. 

 

 

 

10. Vervangingscontract calog medewerker onderhoud niveau D : kennisgeving 

 

Zie politiecollegebeslissing van 4 april 2022. 

 

 

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

gestructureerd op twee niveaus;  

 

Gelet op de Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 

personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking 

tot de politiediensten;  

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten;  

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het 

operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie; 

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van 

de personeelsleden van lokale politie;  

 

Gelet op de permanente nota DGS/DSJ-P-2014/25992 van 17 juli 2014 “koninklijk besluit van 

26 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 

2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de 

geldelijke anciënniteit; 
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Gelet op de politieraadsbeslissingen van 5 september 2001, 19 december 2001, 12 februari 2002, 

30 december 2003, 27 april 2012, 20 juni 2012, 29 april 2015 en 22 februari 2017 houdende de 

personeelsformatie; 

 

Gelet op de politieraadsbeslissingen van 17 juni 2003, 1 juli 2009, 15 juni 2011, 29 april 2015 en 

22 februari 2017 houdende de functieprofielen; 

 

Overwegende dat er dringend nood is aan een werknemer voor het onderhoud wegens de 

afwezigheid van een personeelslid van de onderhoudsdienst en de halftijdse tijdelijke 

tewerkstelling van een ander personeelslid van de onderhoudsdienst; 

 

Overwegende dat het personeelslid van de onderhoudsdienst dat ter vervanging was 

tewerkgesteld haar contract niet wenst te verlengen; 

 

Overwegende dat het een voorlopige tijdelijke vervangingsbetrekking betreft; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling van 1 april 2022 voor de externe werving van een calog 

medewerker onderhoud niveau D via de VDAB vacaturenummer 64270293; 

 

Overwegende dat één kandidaat zich heeft ingeschreven voor hogervermelde vacature  

 

Overwegende dat volgende criteria werden geformuleerd :  

Naast het algemeen profiel van arbeider zijn volgende specifieke competenties gewenst : 

- zin voor orde en netheid  

- principes van hygiënisch werken kennen en toepassen  

- de werking kennen van de schoonmaakproducten en eventueel toxische eigenschappen 

herkennen 

- kennis hebben van de juiste til- en heftechnieken; 

 

Overwegende dat betrokkene voldoet aan de functievereisten; 

 

Gelet op het mondeling advies van consulent Evi Bronselaer, Dienst Financiën | Dienst Personeel 

& Logistiek; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 4 april 2022 betreffende de het 

vervangingscontract van de calog medewerker onderhoud niveau D :  

 

 

Artikel 1 

Betrokkene wordt in dienst genomen als calog medewerker niveau D voor een betrekking als 

arbeider onderhoud met volgende bepalingen:  

- deeltijds contract van 30 uur per week,  

- bepaalde periode van 5 april tot en met 29 april 2022, 

- loonschaal DD1. 

 

Artikel 2 

De indiensttredingsdatum en de vaststelling van de arbeidsovereenkomst worden vastgesteld op 

4 april 2022. 
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11. Verlenging vervangingscontract calog medewerker onderhoud niveau D : kennisgeving 

 

Zie politiecollegebeslissing van 25 april 2022. 

 

 

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

gestructureerd op twee niveaus;  

 

Gelet op de Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 

personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking 

tot de politiediensten;  

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten;  

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het 

operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie; 

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van 

de personeelsleden van lokale politie;  

 

Gelet op de permanente nota DGS/DSJ-P-2014/25992 van 17 juli 2014 “koninklijk besluit van 

26 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 

2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de 

geldelijke anciënniteit; 

 

Gelet op de politieraadsbeslissingen van 5 september 2001, 19 december 2001, 12 februari 2002, 

30 december 2003, 27 april 2012, 20 juni 2012, 29 april 2015 en 22 februari 2017 houdende de 

personeelsformatie; 

 

Gelet op de politieraadsbeslissingen van 17 juni 2003, 1 juli 2009, 15 juni 2011, 29 april 2015 en 

22 februari 2017 houdende de functieprofielen; 

 

Overwegende dat er nood is aan de verlenging van het tijdelijke contract van de calog 

medewerker onderhoud niveau D; 

 

Overwegende dat het een voorlopig tijdelijk vervangingsbetrekking betreft; 

 

Gelet op het eensluidend  advies van de korpschef; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 25 april 2022 betreffende de 

verlenging van het vervangingscontract van de calog medewerker onderhoud niveau D : 

 

 

Artikel 1 

Het tijdelijke vervangingscontract als calog medewerker niveau D wordt verlengd  met volgende 

bepalingen : 



Politiezone 5389 Hageland – Toelichting – Politieraad – 25 mei 2022 - Pagina 14 van 17 

- .deeltijds contract van 19 uur per week,  

- bepaalde periode van 30 april tot en met 30 juni 2022, 

- loonschaal DD1. 

 

 

 

12. Aanstelling hoofdinspecteur interventie : kennisgeving 

 

Zie politiecollegebeslissing van 25 april 2022. 

 

 

Gelet op de Wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee 

niveaus; 

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten; 

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 

inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

 

Gelet op de Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 betreffende de toepassing van de 

mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus ten behoeve van de 

lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

 

Gelet op de politieraadsbeslissingen van 5 september 2001, 19 december 2001, 12 februari 2002, 

30 december 2003, 27 april 2012, 20 juni 2012, 29 april 2015 en 22 februari 2017 houdende de 

personeelsformatie; 

 

Gelet op de politieraadsbeslissingen van 17 juni 2003, 1 juli 2009, 15 juni 2011, 29 april 2015 en 

22 februari 2017 houdende de functieprofielen; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor mobiliteit bij mobiliteitscyclus 2022-01 

reeksnummer 12701; 

 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 30 juni 2010 houdende samenstelling van de 

selectiecommissie; 

 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 februari 2019 houdende delegatie van de 

aanwervingsbevoegdheid en benoemingsbevoegdheid voor personeelsleden van de lokale politie 

(uitgezonderd voor korpschef, hogere officieren en officieren) aan het politiecollege voor de 

lopende legislatuur; 

 

Gelet op de politiecollegebeslissing van 18 november 2019 houdende een vacantverklaring 

betrekking hoofdinspecteur; 

 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 18 december 2019 houdende een vacantverklaring 

betrekking hoofdinspecteur; 

 

Overwegende dat kandidaten zich hebben ingeschreven voor de vacature vermeld in de 

mobiliteit 2022-01 met reeksnummer 12701; 

 

Overwegende dat de selectiecommissie een selectieprocedure heeft uitgevoerd op 15 april 2022 

waarbij de kandidaat als volgt gerangschikt werd :  
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Naam Resultaat  Rangschikking  

Aspirant 

hoofdinspecteur 

90/100 Geslaagd  

 

De kandidaten dienen minstens 50 % van de punten te behalen; 

 

Overwegende dat de selectiecommissie de aspirant hoofdinspecteur als geslaagd heeft 

gerangschikt; 

 

Overwegende dat volgens de selectiecommissie de aspirant hoofdinspecteur geschikt is; 

 

Overwegende dat volgens de selectiecommissie de aspirant hoofdinspecteur voldoende 

overeenstemming met het competentieprofiel vertoont; 

 

Overwegende dat volgens de selectiecommissie de aspirant hoofdinspecteur de wil bezit tot 

verbeteren, cognitief engagement heeft en de wil bezit om zicht steeds verder te vervolmaken in 

de uitoefening van haar functie; 

 

Na kennisname van het advies van 15 april 2022 van de selectiecommissie houdende de 

aanwerving bij wijze van mobiliteit van een hoofdinspecteur interventie; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 25 april 2022 betreffende de 

aanstelling van een hoofdinspecteur interventie :  

 

 

Artikel 1  

De aspirant hoofdinspecteur wordt aangesteld als hoofdinspecteur interventie in de politiezone 

5389 Hageland. 

 

Artikel 2  

De indienstneming heeft uitwerking op de dag dat het ambt daadwerkelijk wordt opgenomen.  

Deze wordt niet vroeger ingesteld dan 1 juli 2022 daar het opportuun is dit te laten samenvallen 

met het begin van een nieuwe referentieperiode. 

 

 

 

13. Oppensioenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid : kennisgeving 

 

Zie politiecollegebeslissing van 25 april 2022. 

 

 

Op 31 maart 2022 heeft de commissie voor geschiktheid van het personeel van de politiediensten 

(CGPP) zetelend bij toepassing van artikel IX.II.4 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 

tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, hierna RPPol genoemd 

en het artikel 117,§2 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale 

vooruitgang en financieel herstel het dossier onderzocht van de inspecteur. 
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Na studie van het dossier, na het sluiten van de debatten en bij eenparigheid van stemmen beslist 

de commissie dat betrokkene definitief ongeschikt is voor de dienst vanaf 1 mei 2022 bij 

toepassing van artikel 117 van de voormelde wet van 14 februari 1961. 

 

 

Gelet op de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en 

financieel herstel; 

 

Gelet op de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de 

pensioenregeling; 

 

Gelet op de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen; 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus; 

 

Gelet op de wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de 

politiediensten en hun rechthebbenden; 

 

Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 

personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking 

tot de politiediensten;  

 

Geelt op de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten;  

 

Gelet op het ministerieel besluit van 30 juli 1987 tot vaststelling van de categorieën en van de 

handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek 

naar het recht op de integratietegemoetkoming; 

 

Gelet op de omzendbrief GPI 23 van 3 juli 2002 betreffende de oppensioenstelling wegens 

lichamelijke ongeschiktheid. - Ernstige en langdurige ziekten. - Commissie voor geschiktheid 

van het personeel van de politiediensten en Commissie van beroep voor geschiktheid van het 

personeel van de politiediensten; 

 

Gelet op het besluit van de commissie voor geschiktheid van het personeel van de politiediensten 

(CGPP) van 31 maart 2022; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 25 april 2022 en het besluit van 

de commissie voor geschiktheid van het personeel van de politiediensten betreffende de 

definitieve ongeschiktheid :  

 

 

Artikel 1  
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De politieraad neemt kennis van het besluit van de commissie voor geschiktheid van het 

personeel van de politiediensten (CGPP) betreffende de definitieve ongeschiktheid van de 

inspecteur. 

 

 

 

14. Toekenning van machtiging tot het dragen van graad van commissaris gevolgd door de 

woorden “op rust” : goedkeuring 

 

Zie politiecollegebeslissing van 25 april 2022. 

 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie gestructureerd 

op twee niveaus, 

 

Gelet op de wet van 27 december 2000 houdende de diverse bepalingen met betrekking tot de 

rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 

 

Gelet op de wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van de politiediensten en hun 

rechthebbenden; 

 

Gelet op de wet van 13 december 2012 houdende de diverse wijzigingsbepalingen betreffende de 

pensioenen van de overheidssector; 

 

Gelet op de wet van 10 augustus 2015 tot verhoging van de wettelijke leeftijd voor het 

rustpensioen, de voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd 

voor het overlevingspensioen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten, inzonderheid deel IX betreffende de definitieve 

ambtsneerlegging, de ambtsneerlegging en de heropname; 

 

Overwegend dat de gewezen commissaris bij de lokale politiezone 5389 Hageland op 1 

september 2015 op rustpensioen ging; 

 

De politieraad gaat over tot de geheime stemming; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1  

Op grond van de voormelde uitslag wordt aan de gewezen commissaris bij de lokale politie, 

Politiezone 5389 Hageland, gemachtigd tot het dragen van de graad van commissaris gevolgd 

door de woorden “op rust” 

 

Artikel 2 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 


