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TOELICHTING POLITIERAAD POLITIEZONE 5389 HAGELAND 

 

 

 

Zitting van 23 februari 2022 

 

 

 

Openbare zitting 

 

 

 

1. Samenstelling politiecollege : kennisgeving 

 

Zie politiecollegebeslissing van 11 februari 2019. 

Zie politiecollegebeslissing van 10 januari 2022. 

 

 

Overwegende dat Stefan Devos zijn mandaat als burgemeester van de gemeente Kortenaken heeft 

beëindigd; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 10 november 2021 waarbij de heer Kristof Mollu werd 

benoemd tot burgemeester van de gemeente Kortenaken met ingang van 1 januari 2022 “(BS, 1 

december 2021, 115.309)” 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 10 januari 2022 betreffende de 

samenstelling van het politiecollege :  

 

 

Artikel 1 en 4 van de politiecollegebeslissing van 11 februari 2019 worden als volgt gewijzigd :  

 

 

Artikel 1 

Met ingang vanaf 1 januari 2022 wordt het politiecollege van de politiezone 5389 Hageland 

geïnstalleerd als volgt : 

 

- Hans Vandenberg, burgemeester van Bekkevoort, lid van het college met stemaantal 18, 

- Jozef Roggen, burgemeester van Geetbets, lid van het college met stemaantal 17, 

- Peter Reekmans, burgemeester van Glabbeek, lid van het college met stemaantal 15, 

- Kristof Mollu, burgemeester van Kortenaken, lid van het college met stemaantal 21, 

- Rudi Beeken, burgemeester van Tielt-Winge, lid van het college met stemaantal 29. 

 

Artikel 4 

Het politiecollege bepaald de rangorde van de andere leden van het politiecollege als volgt :  

- Rudi Beeken, burgemeester van Tielt-Winge, lid van het college met stemaantal 29, 

- Kristof Mollu, burgemeester van Kortenaken, lid van het college met stemaantal 21, 

- Hans Vandenberg, burgemeester van Bekkevoort, lid van het college met stemaantal 18, 

- Jozef Roggen, burgemeester van Geetbets, lid van het college met stemaantal 17, 

- Peter Reekmans, burgemeester van Glabbeek, lid van het college met stemaantal 15, 
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Artikel 2 en 3 van de politiecollegebeslissing van 11 februari 2019 : 

 

Artikel 2  

Hans Vandenberg, burgemeester van de gemeente Bekkevoort wordt aangesteld als voorzitter van 

het politiecollege voor de eerste drie jaar van deze legislatuur. 

Rudi Beeken, burgemeester van de gemeente Tielt-Winge wordt aangesteld als voorzitter van het 

politiecollege voor de laatste drie jaar van deze legislatuur. 

 

Artikel 3 

Bij verhindering of afwezigheid van de voorzitter tijdens de eerste drie jaar van deze legislatuur, 

wordt Rudi Beeken, burgemeester van de gemeente Tielt-Winge  als vervangende voorzitter 

aangesteld. 

Bij verhindering of afwezigheid van de voorzitter tijdens de laatste drie jaar van deze legislatuur, 

wordt Hans Vandenberg, burgemeester van de gemeente Bekkevoort als vervangende voorzitter 

aangesteld. 

 

 

 

2. Ontslag politieraadslid : kennisgeving 

 

Gelet op de brief van Paul Francen – Hoeleden van 21 januari 2022 :  

… 

Met dit schrijven wil ik, ondergetekende, u mijn ontslag als raadslid in de politieraad per 

31/12/2021 meedelen. 

… 

 

Overwegende dat, zoals bepaald in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 

geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), het ontslag leidt tot het 

beëindigen van het mandaat van politieraadslid; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

De politieraad neemt kennis van het ontslag van Paul Francen als politieraadslid. 

 

 

 

3. Opvolgend politieraadslid : installatie en eedaflegging 

 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP); 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Kortenaken van 25 januari 2019 houdende de 

verkiezing van de leden van de politieraad van de lokale politie zone 5389 Hageland en hun 

opvolgers; 

 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 februari 2019 houdende de samenstelling en de installatie 

politieraadsleden en eedaflegging; 

 

Overwegende dat, zoals bepaald in de WGP, het indienen van zijn ontslag door Paul Francen van 

rechtswege leidt tot het beëindigen van het mandaat van politieraadslid; 

 

Overwegende dat Josette Vanlaer als opvolger werd aangeduid van Paul Francen; 
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Overwegende dat kan worden overgegaan tot onderzoek van de kandidatuur van Josette Vanlaer; 

 

Gelet op het feit dat Josette Vanlaer gemeenteraadslid is en aldus aan de 

verkiesbaarheidsvoorwaarden werd voldaan; 

 

De voorzitter wijst op de regels van onverenigbaarheden en vraagt aan het raadslid om iedere 

onverenigbaarheid aan te geven; 

 

Geen enkele onverenigbaarheid wordt aangegeven; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1 

Kennis te nemen van het ontslag Paul Francen als lid van de politieraad. 

 

Artikel 2  

Josette Vanlaer wordt onmiddellijk ter zitting uitgenodigd en verzocht in vergadering en in handen 

van de burgemeester-voorzitter, de volgende eed af te leggen :  

 

“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid van de Grondwet en aan de wetten van het 

Belgische Volk”. 

 

Josette Vanlaer legt voormelde eed af en wordt aangesteld verklaard in haar functie als lid van de 

politieraad. 

 

Zij zal het mandaat beëindigen van de ontslagnemer conform artikel 20 WGP. 

 

Van het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijk en individueel proces-verbaal 

opgesteld. 

 

 

 

4. Ontslag politieraadslid : kennisgeving 

 

Gelet op de brief van Patrick Vlayen – Kortenaken van 24 januari 2022 :  

… 

Met dit schrijven wil ik, ondergetekende, Patrick Vlayen,  u mijn ontslag als politieraadslid 

van de politiezone Hageland per 31 december 2021 meedelen. 

… 

 

Overwegende dat, zoals bepaald in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 

geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), het ontslag leidt tot het 

beëindigen van het mandaat van politieraadslid; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

De politieraad neemt kennis van het ontslag van Patrick Vlayen als politieraadslid. 
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5. Opvolgend politieraadslid : installatie en eedaflegging 

 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP); 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Kortenaken van 25 januari 2019 houdende de 

verkiezing van de leden van de politieraad van de lokale politie zone 5389 Hageland en hun 

opvolgers; 

 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 februari 2019 houdende de samenstelling en de installatie 

politieraadsleden en eedaflegging; 

 

Overwegende dat, zoals bepaald in de WGP, het indienen van zijn ontslag door Patrick Vlayen van 

rechtswege leidt tot het beëindigen van het mandaat van politieraadslid; 

 

Overwegende dat Betty Geysenbergs als opvolger werd aangeduid van Patrick Vlayen; 

 

Overwegende dat kan worden overgegaan tot onderzoek van de kandidatuur van Betty 

Geysenbergs; 

 

Gelet op het feit dat Betty Geysenbergs gemeenteraadslid is en aldus aan de 

verkiesbaarheidsvoorwaarden werd voldaan; 

 

De voorzitter wijst op de regels van onverenigbaarheden en vraagt aan het raadslid om iedere 

onverenigbaarheid aan te geven; 

 

Geen enkele onverenigbaarheid wordt aangegeven; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1 

Kennis te nemen van het ontslag Patrick Vlayen als lid van de politieraad. 

 

Artikel 2  

Betty Geysenbergs wordt onmiddellijk ter zitting uitgenodigd en verzocht in vergadering en in 

handen van de burgemeester-voorzitter, de volgende eed af te leggen :  

 

“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid van de Grondwet en aan de wetten van het 

Belgische Volk”. 

 

Betty Geysenbergs legt voormelde eed af en wordt aangesteld verklaard in haar functie als lid van 

de politieraad. 

 

Zij zal het mandaat beëindigen van de ontslagnemer conform artikel 20 WGP. 

 

Van het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijk en individueel proces-verbaal 

opgesteld. 

 

 

 

6. Ontslag politieraadslid : kennisgeving 
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Gelet op de brief van Guy Vandebergh – Kortenaken van 7 februari 2022 :  

… 

Via deze weg, wens ik u mee te delen dat ik ontslag neem uit de politieraad van de 

politiezone Hageland vanaf 1 januari 2022. 

… 

 

Overwegende dat, zoals bepaald in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 

geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), het ontslag leidt tot het 

beëindigen van het mandaat van politieraadslid; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

De politieraad neemt kennis van het ontslag van Guy Vandebergh als politieraadslid. 

 

 

 

7. Opvolgend politieraadslid : installatie en eedaflegging 

 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP); 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Kortenaken van 25 januari 2019 houdende de 

verkiezing van de leden van de politieraad van de lokale politie zone 5389 Hageland en hun 

opvolgers; 

 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 februari 2019 houdende de samenstelling en de installatie 

politieraadsleden en eedaflegging; 

 

Overwegende dat, zoals bepaald in de WGP, het indienen van zijn ontslag door Guy Vandebergh 

van rechtswege leidt tot het beëindigen van het mandaat van politieraadslid; 

 

Overwegende dat Benny Hermans als opvolger werd aangeduid van Guy Vandebergh; 

 

Overwegende dat kan worden overgegaan tot onderzoek van de kandidatuur van Benny Hermans; 

 

Gelet op het feit dat Benny Hermans gemeenteraadslid is en aldus aan de 

verkiesbaarheidsvoorwaarden werd voldaan; 

 

De voorzitter wijst op de regels van onverenigbaarheden en vraagt aan het raadslid om iedere 

onverenigbaarheid aan te geven; 

 

Geen enkele onverenigbaarheid wordt aangegeven; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1 

Kennis te nemen van het ontslag Guy Vandebergh als lid van de politieraad. 

 

Artikel 2  
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Benny Hermans wordt onmiddellijk ter zitting uitgenodigd en verzocht in vergadering en in handen 

van de burgemeester-voorzitter, de volgende eed af te leggen :  

 

“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid van de Grondwet en aan de wetten van het 

Belgische Volk”. 

 

Benny Hermans legt voormelde eed af en wordt aangesteld verklaard in zijn functie als lid van de 

politieraad. 

 

Hij zal het mandaat beëindigen van de ontslagnemer conform artikel 20 WGP. 

 

Van het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijk en individueel proces-verbaal 

opgesteld. 

 

 

 

8. Berekening van het stemgewicht in het politiecollege en de politieraad : goedkeuring 

 

Zie politiecollegebeslissing van 10 januari 2022. 

 

 

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

gestructureerd op twee niveaus; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de berekening van het aantal 

stemmen waarover een burgemeester beschikt in het Politiecollege; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en 

de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 

2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties 

in de schoot van een meergemeentenpolitiezone; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 

2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties 

in de schoot van een meergemeentenpolitiezone; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 

april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke 

dotaties in de schoot van een meergemeentepolitiezone; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 6 van 19 maart 2001 betreffende de berekeningswijze 

van het aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 43 van 12 oktober 2007 betreffende de onderrichtingen 

voor het opstellen van de politiebegroting voor 2008 ten behoeve van de politiezones; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 26 november 2018 betreffende de verkiezing en de 

installatie van de politieraadsleden van een meergemeentepolitiezone; 

 

Gelet op alle latere wijzigingen en aanvullingen op voormelde wetten en besluiten;  
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Overwegende dat sinds 1 januari 2005 de verdeling van de stemmen binnen het politiecollege moet 

worden herzien tijdens de eerste politieraad van elk jaar en deze zich moet baseren op de bijdrage 

van elk van de gemeenten zoals bepaald in de goedgekeurde zonale rekeningen; 

 

Overwegende dat de stemmenverdeling een weerspiegeling dient te zijn van de financiële bijdrage 

die elke gemeente reëel investeert ten gunste van de politiezone (vandaar de verwijzing naar de 

zonale rekeningen); 

 

Overwegende dat het stemmenaantal jaarlijks moet worden aangepast om rekening te houden met 

een eventuele wijziging in de financiële bijdrage van de verschillende gemeenten van een 

meergemeentezone; 

 

Overwegende dat de gemeentelijke dotatie, jaarrekening 2019, van de gemeente Bekkevoort 

432.191 euro bedraagt; 

 

Overwegende dat de gemeentelijke dotatie, jaarrekening 2019, van de gemeente Geetbets  

414.198 euro bedraagt; 

 

Overwegende dat de gemeentelijke dotatie, jaarrekening 2019 van de gemeente Glabbeek 357.106 

euro bedraagt; 

 

Overwegende dat de gemeentelijke dotatie, jaarrekening 2019, van de gemeente Kortenaken 

492.220 euro bedraagt; 

 

Overwegende dat de gemeentelijke dotatie, jaarrekening 2019, van de gemeente Tielt-Winge 

677.003 euro bedraagt; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1 

Het stemgewicht in het politiecollege en de politieraad blijft, na berekening, ongewijzigd :  

 

Gemeente Bekkevoort Geetbets Glabbeek Kortenaken Tielt-Winge 

Stemgewicht burgemeesters 

in politiecollege 
18 17 15 21 29 

Aantal raadsleden (inclusief 

burgemeesters) 
4 4 3 5 6 

Stemgewicht 

raadsleden/burgemeesters in 

politieraad 

4,5 4,25 5 4,2 4,833333333 

 
 

Wijze van berekening volgens het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de berekeningswijze van het 

aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege :  

 

gemeente jaarrekening 2019  verkregen stemmen toegevoegde stemmen totaal 

BEK 432191 18,2150 18  18 

GEET 414198 17,4567 17  17 

GLAB 357106 15,0505 15  15 

KOR 492220 20,7450 20 1 21 

TW 677003 28,5328 28 1 29 

 2372718 100 98  100 
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Het totaal aantal stemmen binnen het politiecollege bedraagt 100.  Dit aantal wordt op de volgende wijze verdeeld 

onder de burgemeester die lid zijn van het politiecollege : de minimale politiedotatie van de gemeente, vermenigvuldigd 

met 100, wordt gedeeld door de som van de politiedotaties van alle gemeenten die tot de politiezone behoren.  Het 

aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege wordt aangeduid door het gehele getal in het 

quotiënt dat de gemeente aldus bekomt.  De eventuele na deze verdeling overblijvende stemmen worden in dalende lijn 

toegekend aan de burgemeesters van de gemeenten waarvan het decimaal in het quotiënt het hoogste is. 

 

Het stemgewicht van elke individuele burgemeester in het politiecollege, voor de stemming over de 

begroting (begrotingswijzigingen en jaarrekeningen) in de politieraad, wordt gelijk verdeeld onder 

alle raadsleden van zijn respectievelijke gemeente, inclusief de betrokken burgemeester zelf. 

 

 

 

9. Goedkeuring door de provinciegouverneur van de begrotingswijziging 2021/01 : 

kennisgeving 

 

Zie politiecollegebeslissing van 8 december 2021. 

 

 

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

Federale afdeling van de provinciegouverneur Jan Spooren – Leuven van 1 december 2021. 

 

Besluit van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant van 30 november 2021. 

… 

III. – Onderzoek van de zaak en motivering 

- De begroting 2021 van de politiezone Hageland werd bij besluit van 18 februari 2021 

goedgekeurd. 

- De begrotingswijziging 1-2021 heeft betrekking op de gewone en de buitengewone 

dienst. 

- Het betreffende besluit is mij binnen de twintig dagen volgend op de vaststelling 

toegestuurd. 

- De begrotingscommissie bracht op 20 september 2021 een gunstig advies uit. 

- De bekendmaking werd uitgevoerd. 

- Het dossier betreffende de begrotingswijziging 1-2021 was volledig op 25 november 

2021. 

 

- De controle van de begrotingswijziging 1-2021 van de politiezone Hageland geeft geen 

aanleiding tot opmerkingen. 

BESLUIT : 

Artikel 1 

De begrotingswijziging 1-2021 van de politiezone Hageland wordt goedgekeurd. 

… 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

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

begrotingswijziging 2021/01. 

 

 

 

10. Goedkeuring door de provinciegouverneur van de begroting 2022 : kennisgeving 
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Zie politiecollegebeslissing van 7 februari 2022. 

 

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

Federale afdeling van de provinciegouverneur Jan Spooren – Leuven van 4 februari 2022. 

 

Besluit van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant van 3 februari 2022. 

… 

III. – Onderzoek van de zaak en motivering 

- De begrotingscommissie bracht op 8 november 2021 een gunstig advies uit. 

- De bekendmaking werd uitgevoerd. 

- Het betreffende politieraadsbesluit is mij binnen de twintig dagen volgend op de 

vaststelling toegestuurd. 

- Het dossier omtrent de begroting 2022 was volledig op 12 januari 2022. 

- Bij gebrek aan een ministeriële omzendbrief PLP voor 2022 tijdens de opmaak van de 

begroting 2022, is de begroting 2022 van de politiezone Hageland opgesteld naar 

analogie met de principes vervat in de ministeriële omzendbrief PLP 60 van 18 

november 2020 (politiebegroting 2021). 

De politiezone dienst bij de eerstvolgende begrotingswijziging de bedragen van de 

federale dotaties en toelagen nog in overeenstemming te brengen met deze van de PLP 

61 inzake de begroting 2022. 

- De controle van de begroting 2022 van de politiezone Hageland geeft verder geen 

aanleiding tot opmerkingen. 

BESLUIT : 

Artikel 1 

De begroting 2022 van de politiezone Hageland wordt goedgekeurd, rekening houdend met 

voormelde opmerking. 

… 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

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

2022. 

 

 

 

11. Vacantverklaring betrekking calog medewerker niveau B : goedkeuring 

 

Zie politiecollegebeslissing van 10 januari 2022. 

 

 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op 2 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 05 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 17 september 2001 tot vaststelling van organisatie- en 

werkingsnormen van de lokale politie ten einde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de 

bevolking te verzekeren; 



Toelichting Politieraad – 23 februari 2022 – PZ 5389 Hageland – Pagina 10 van 26 

 

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 PLP 10 van 09 oktober 2001 inzake de organisatie- en werkingsnormen 

van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige 

dienstverlening aan de bevolking; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de 

selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 30 juni 2010 houdende samenstelling en vergoeding van 

de selectiecommissie; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 22 februari 2017 houdende uitbreiding 

personeelsformatie; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 22 februari 2017 houdende de wijziging – aanvulling van 

de functieprofielen en organogram 2017; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 27 februari 2019 betreffende de 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 

 
Overwegende dat, om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen, de organisatie dient aangevuld te 

worden; 

 

Overwegende dat de politiezone 5389 Hageland een kwalitatieve politiezorg, die moet bijdragen tot 

het bevorderen van de openbare rust en de veiligheid van de burgers in het algemeen, beoogt; 

 

Overwegende dat er bijzonder aandacht wordt besteed aan een burgervriendelijke wijkwerking en 

onthaal, een efficiënte interventie- en opsporingsdienst en een in hoofde van alle leden van het 

korps optimale slachtofferbejegening; 

 

Overwegende dat als gevolg van voornoemde omstandigheden een voltijdse functie van calog 

medewerker niveau B vacant is in de personeelsformatie zoals bepaald bij besluit van de politieraad 

van 22 februari 2017; 

 

Overwegende dat op basis van de dienstnoodwendigheden de bezetting van deze functie 

verantwoord is; 

 

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is deze functie open te verklaren conform artikel 9 van 

het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 

mobiliteit van het personeel van de politiediensten en mededeling ervan te doen aan de Directie van 

de mobiliteit en het loopbaanbeheer; 

 

Overwegende dat de kandidaturen moeten ingediend worden conform de algemene bepalingen 

inzake mobiliteit; 
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Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid- en 

vormvereisten door de selectiecommissie; 

 

Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden 

en de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriteria : 

- advies van een selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten onderwerpt aan een 

schriftelijke en/of mondelinge proef;  

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1 

De functie van een calog medewerker niveau B in het kader van de mobiliteit wordt vacant 

verklaard en tot de datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus wordt een wervingsreserve 

aangelegd voor een gelijkwaardige functionaliteit, conform de hierboven bepaalde modaliteiten. 

 

Artikel 2 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

 

12. Vacantverklaring betrekking inspecteur : goedkeuring 

 

Zie politiecollegebeslissing van 10 januari 2022. 

 

 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op 2 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 05 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 17 september 2001 tot vaststelling van organisatie- en 

werkingsnormen van de lokale politie ten einde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de 

bevolking te verzekeren; 

 

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 PLP 10 van 09 oktober 2001 inzake de organisatie- en werkingsnormen 

van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige 

dienstverlening aan de bevolking; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de 

selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 30 juni 2010 houdende samenstelling en vergoeding van 

de selectiecommissie; 
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Gelet op het besluit van de politieraad van 22 februari 2017 houdende uitbreiding 

personeelsformatie; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 22 februari 2017 houdende de wijziging – aanvulling van 

de functieprofielen en organogram 2017; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 27 februari 2019 betreffende de 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 

 

Overwegende dat, om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen, de organisatie dient aangevuld te 

worden; 

 

Overwegende dat de politiezone 5389 Hageland een kwalitatieve politiezorg, die moet bijdragen tot 

het bevorderen van de openbare rust en de veiligheid van de burgers in het algemeen, beoogt; 

 

Overwegende dat er bijzonder aandacht wordt besteed aan een burgervriendelijke wijkwerking en 

onthaal, een efficiënte interventie- en opsporingsdienst en een in hoofde van alle leden van het 

korps optimale slachtofferbejegening; 

 

Overwegende dat als gevolg van voornoemde omstandigheden een voltijdse functie van inspecteur 

vacant is in de personeelsformatie zoals bepaald bij besluit van de politieraad van 22 februari 2017; 

 

Overwegende dat op basis van de dienstnoodwendigheden de bezetting van deze functie 

verantwoord is; 

 

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is deze functie open te verklaren conform artikel 9 van 

het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 

mobiliteit van het personeel van de politiediensten en mededeling ervan te doen aan de Directie van 

de mobiliteit en het loopbaanbeheer; 

 

Overwegende dat de kandidaturen moeten ingediend worden conform de algemene bepalingen 

inzake mobiliteit vervat in de WGP (art. 108, 128), de RPPol (art. VI.II.8 - 35, XII.VI. 1 - 8), het 

KB van 20 november 2001 voornoemd, de Ministeriële Omzendbrief GPI 15bis voornoemd en zijn 

gericht aan de Federale Politie DGP/DPM te 1050 Brussel; 

 

Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid- en 

vormvereisten door de selectiecommissie; 

 

Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden 

en de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriteria : 

- advies van een selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten onderwerpt aan een 

schriftelijke en/of mondelinge proef;  

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1 

De functie van een inspecteur in het kader van de mobiliteit (RPPol) wordt vacant verklaard en tot 

de datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus wordt een wervingsreserve aangelegd voor 

een gelijkwaardige functionaliteit, conform de hierboven bepaalde modaliteiten. 
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Artikel 2 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

 

13. Vacantverklaring betrekking inspecteur : goedkeuring 

 

Zie politiecollegebeslissing van 10 januari 2022. 

 

 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op 2 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 05 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 17 september 2001 tot vaststelling van organisatie- en 

werkingsnormen van de lokale politie ten einde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de 

bevolking te verzekeren; 

 

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 PLP 10 van 09 oktober 2001 inzake de organisatie- en werkingsnormen 

van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige 

dienstverlening aan de bevolking; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de 

selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 30 juni 2010 houdende samenstelling en vergoeding van 

de selectiecommissie; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 22 februari 2017 houdende uitbreiding 

personeelsformatie; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 22 februari 2017 houdende de wijziging – aanvulling van 

de functieprofielen en organogram 2017; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 27 februari 2019 betreffende de 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 

 

Overwegende dat, om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen, de organisatie dient aangevuld te 

worden; 
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Overwegende dat de politiezone 5389 Hageland een kwalitatieve politiezorg, die moet bijdragen tot 

het bevorderen van de openbare rust en de veiligheid van de burgers in het algemeen, beoogt; 

 

Overwegende dat er bijzonder aandacht wordt besteed aan een burgervriendelijke wijkwerking en 

onthaal, een efficiënte interventie- en opsporingsdienst en een in hoofde van alle leden van het 

korps optimale slachtofferbejegening; 

 

Overwegende dat als gevolg van voornoemde omstandigheden een voltijdse functie van inspecteur 

vacant is in de personeelsformatie zoals bepaald bij besluit van de politieraad van 22 februari 2017; 

 

Overwegende dat op basis van de dienstnoodwendigheden de bezetting van deze functie 

verantwoord is; 

 

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is deze functie open te verklaren conform artikel 9 van 

het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 

mobiliteit van het personeel van de politiediensten en mededeling ervan te doen aan de Directie van 

de mobiliteit en het loopbaanbeheer; 

 

Overwegende dat de kandidaturen moeten ingediend worden conform de algemene bepalingen 

inzake mobiliteit vervat in de WGP (art. 108, 128), de RPPol (art. VI.II.8 - 35, XII.VI. 1 - 8), het 

KB van 20 november 2001 voornoemd, de Ministeriële Omzendbrief GPI 15bis voornoemd en zijn 

gericht aan de Federale Politie DGP/DPM te 1050 Brussel; 

 

Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid- en 

vormvereisten door de selectiecommissie; 

 

Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden 

en de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriteria : 

- advies van een selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten onderwerpt aan een 

schriftelijke en/of mondelinge proef;  

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1 

De functie van een inspecteur in het kader van de mobiliteit (RPPol) wordt vacant verklaard en tot 

de datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus wordt een wervingsreserve aangelegd voor 

een gelijkwaardige functionaliteit, conform de hierboven bepaalde modaliteiten. 

 

Artikel 2 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

 

14. Vacantverklaring betrekking inspecteur : goedkeuring 

 

Zie politiecollegebeslissing van 10 januari 2022. 

 

 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op 2 niveaus; 
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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 05 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 17 september 2001 tot vaststelling van organisatie- en 

werkingsnormen van de lokale politie ten einde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de 

bevolking te verzekeren; 

 

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 PLP 10 van 09 oktober 2001 inzake de organisatie- en werkingsnormen 

van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige 

dienstverlening aan de bevolking; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de 

selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 30 juni 2010 houdende samenstelling en vergoeding van 

de selectiecommissie; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 22 februari 2017 houdende uitbreiding 

personeelsformatie; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 22 februari 2017 houdende de wijziging – aanvulling van 

de functieprofielen en organogram 2017; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 27 februari 2019 betreffende de 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 

 

Overwegende dat, om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen, de organisatie dient aangevuld te 

worden; 

 

Overwegende dat de politiezone 5389 Hageland een kwalitatieve politiezorg, die moet bijdragen tot 

het bevorderen van de openbare rust en de veiligheid van de burgers in het algemeen, beoogt; 

 

Overwegende dat er bijzonder aandacht wordt besteed aan een burgervriendelijke wijkwerking en 

onthaal, een efficiënte interventie- en opsporingsdienst en een in hoofde van alle leden van het 

korps optimale slachtofferbejegening; 

 

Overwegende dat als gevolg van voornoemde omstandigheden een voltijdse functie van inspecteur 

vacant is in de personeelsformatie zoals bepaald bij besluit van de politieraad van 22 februari 2017; 

 

Overwegende dat op basis van de dienstnoodwendigheden de bezetting van deze functie 

verantwoord is; 

 

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is deze functie open te verklaren conform artikel 9 van 

het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 
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mobiliteit van het personeel van de politiediensten en mededeling ervan te doen aan de Directie van 

de mobiliteit en het loopbaanbeheer; 

 

Overwegende dat de kandidaturen moeten ingediend worden conform de algemene bepalingen 

inzake mobiliteit vervat in de WGP (art. 108, 128), de RPPol (art. VI.II.8 - 35, XII.VI. 1 - 8), het 

KB van 20 november 2001 voornoemd, de Ministeriële Omzendbrief GPI 15bis voornoemd en zijn 

gericht aan de Federale Politie DGP/DPM te 1050 Brussel; 

 

Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid- en 

vormvereisten door de selectiecommissie; 

 

Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden 

en de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriteria : 

- advies van een selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten onderwerpt aan een 

schriftelijke en/of mondelinge proef;  

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1 

De functie van een inspecteur in het kader van de mobiliteit (RPPol) wordt vacant verklaard en tot 

de datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus wordt een wervingsreserve aangelegd voor 

een gelijkwaardige functionaliteit, conform de hierboven bepaalde modaliteiten. 

 

Artikel 2 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

 

15. Vacantverklaring betrekking hoofdinspecteur : goedkeuring 

 

Zie politiecollegebeslissing van 10 januari 2022. 

 

 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op 2 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 05 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 17 september 2001 tot vaststelling van organisatie- en 

werkingsnormen van de lokale politie ten einde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de 

bevolking te verzekeren; 

 

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 PLP 10 van 09 oktober 2001 inzake de organisatie- en werkingsnormen 

van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige 

dienstverlening aan de bevolking; 
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Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de 

selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 30 juni 2010 houdende samenstelling en vergoeding van 

de selectiecommissie; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 22 februari 2017 houdende uitbreiding 

personeelsformatie; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 22 februari 2017 houdende de wijziging – aanvulling van 

de functieprofielen en organogram 2017; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 27 februari 2019 betreffende de 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 

 

Overwegende dat, om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen, de organisatie dient aangevuld te 

worden; 

 

Overwegende dat de politiezone 5389 Hageland een kwalitatieve politiezorg, die moet bijdragen tot 

het bevorderen van de openbare rust en de veiligheid van de burgers in het algemeen, beoogt; 

 

Overwegende dat er bijzonder aandacht wordt besteed aan een burgervriendelijke wijkwerking en 

onthaal, een efficiënte interventie- en opsporingsdienst en een in hoofde van alle leden van het 

korps optimale slachtofferbejegening; 

 

Overwegende dat als gevolg van voornoemde omstandigheden een voltijdse functie van 

hoofdinspecteur vacant is in de personeelsformatie zoals bepaald bij besluit van de politieraad van 

22 februari 2017; 

 

Overwegende dat op basis van de dienstnoodwendigheden de bezetting van deze functie 

verantwoord is; 

 

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is deze functie open te verklaren conform artikel 9 van 

het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 

mobiliteit van het personeel van de politiediensten en mededeling ervan te doen aan de Directie van 

de mobiliteit en het loopbaanbeheer; 

 

Overwegende dat de kandidaturen moeten ingediend worden conform de algemene bepalingen 

inzake mobiliteit vervat in de WGP (art. 108, 128), de RPPol (art. VI.II.8 - 35, XII.VI. 1 - 8), het 

KB van 20 november 2001 voornoemd, de Ministeriële Omzendbrief GPI 15bis voornoemd en zijn 

gericht aan de Federale Politie DGP/DPM te 1050 Brussel; 

 

Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid- en 

vormvereisten door de selectiecommissie; 

 

Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden 

en de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriteria : 

- advies van een selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten onderwerpt aan een 

schriftelijke en/of mondelinge proef;  
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Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1 

De functie van een hoofdinspecteur in het kader van de mobiliteit (RPPol) wordt vacant verklaard 

en tot de datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus wordt een wervingsreserve aangelegd 

voor een gelijkwaardige functionaliteit, conform de hierboven bepaalde modaliteiten. 

 

Artikel 2 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

 

16. Vacantverklaring betrekking inspecteur : mobiliteit – aspirantenmobiliteit AMOB 2020-

A2 : bekrachtiging 

 

Zie politiecollegebeslissing van 10 januari 2022. 

 

 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op 2 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 05 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 17 september 2001 tot vaststelling van organisatie- en 

werkingsnormen van de lokale politie ten einde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de 

bevolking te verzekeren; 

 

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 PLP 10 van 09 oktober 2001 inzake de organisatie- en werkingsnormen 

van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige 

dienstverlening aan de bevolking; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de 

selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 30 juni 2010 houdende samenstelling en vergoeding van 

de selectiecommissie; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 22 februari 2017 houdende uitbreiding 

personeelsformatie; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 22 februari 2017 houdende de wijziging – aanvulling van 

de functieprofielen en organogram 2017; 
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Overwegende dat, om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen, de organisatie dient aangevuld te 

worden; 

 

Overwegende dat de politiezone 5389 Hageland een kwalitatieve politiezorg, die moet bijdragen tot 

het bevorderen van de openbare rust en de veiligheid van de burgers in het algemeen, beoogt; 

 

Overwegende dat er bijzonder aandacht wordt besteed aan een burgervriendelijke wijkwerking en 

onthaal, een efficiënte interventie- en opsporingsdienst en een in hoofde van alle leden van het 

korps optimale slachtofferbejegening; 

 

Overwegende dat als gevolg van voornoemde omstandigheden een voltijdse functie van inspecteur 

vacant is in de personeelsformatie zoals bepaald bij besluit van de politieraad van 22 februari 2017; 

 

Overwegende dat op basis van de dienstnoodwendigheden de bezetting van deze functie 

verantwoord is; 

 

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is deze functie open te verklaren conform artikel 9 van 

het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 

mobiliteit van het personeel van de politiediensten en mededeling ervan te doen aan de Directie van 

de mobiliteit en het loopbaanbeheer; 

 

Overwegende dat deze functie vacant werd verklaard in de mobiliteitscyclus 2021-05, reeksnummer 

11414 maar er geen (geldige) kandidaturen werden ontvangen; 

 

Gelet op het gebrek aan kandidaten en het feit dat de politiezone 5389 Hageland er niet in slaagde 

om deze vacature via de reguliere mobiliteitscycli in te vullen; 

 

Overwegende dat de kandidaturen moeten ingediend worden conform de algemene bepalingen 

inzake mobiliteit vervat in de WGP (art. 108, 128), de RPPol (art. VI.II.8 - 35, XII.VI. 1 - 8), het 

KB van 20 november 2001 voornoemd, de Ministeriële Omzendbrief GPI 15bis voornoemd en zijn 

gericht aan de Federale Politie DGP/DPM te 1050 Brussel; 

 

Overwegende dat de aspiranten-inspecteurs gedurende hun opleiding kunnen intekenen op een 

specifieke vacante plaats die ze direct na hun opleiding opnemen; 

 

Overwegende dat de aspiranten-inspecteurs na het slagen van hun opleiding in dienst komen bij de 

politiezone 5389 Hageland; 

 

Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid- en 

vormvereisten door de selectiecommissie; 

 

Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden 

en de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriteria : 

- advies van een selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten onderwerpt aan een 

schriftelijke en/of mondelinge proef;  

 

Het politiecollege verzoekt de politieraad om de beslissing van het politiecollege van 10 januari 

2022 te bekrachtigen; 

 

 

Voorstel van beslissing  
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De politieraad bekrachtigt de politiecollegebeslissing van 10 januari 2022 tot vacantverklaring 

betrekking inspecteur : mobiliteit – aspirantenmobiliteit AMOB 2020-A2 :  

 

 

Artikel 1 

In het raam van de aspirantenmobiliteit 2022-01 – AMOB 2022-01 wordt de functie van een 

inspecteur vacant verklaard. 

 

Artikel 2 

De bijlage bij de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 2 juli 2013 betreffende de selectie en de 

opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiedienst wordt aan dit besluit 

toegevoegd. 

 

 

 

17. Vacantverklaring betrekking inspecteur : mobiliteit – aspirantenmobiliteit AMOB 2020-

A2 : bekrachtiging 

 

Zie politiecollegebeslissing van 10 januari 2022. 

 

 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op 2 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 05 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 17 september 2001 tot vaststelling van organisatie- en 

werkingsnormen van de lokale politie ten einde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de 

bevolking te verzekeren; 

 

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 PLP 10 van 09 oktober 2001 inzake de organisatie- en werkingsnormen 

van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige 

dienstverlening aan de bevolking; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de 

selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 30 juni 2010 houdende samenstelling en vergoeding van 

de selectiecommissie; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 22 februari 2017 houdende uitbreiding 

personeelsformatie; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 22 februari 2017 houdende de wijziging – aanvulling van 

de functieprofielen en organogram 2017; 
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Overwegende dat, om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen, de organisatie dient aangevuld te 

worden; 

 

Overwegende dat de politiezone 5389 Hageland een kwalitatieve politiezorg, die moet bijdragen tot 

het bevorderen van de openbare rust en de veiligheid van de burgers in het algemeen, beoogt; 

 

Overwegende dat er bijzonder aandacht wordt besteed aan een burgervriendelijke wijkwerking en 

onthaal, een efficiënte interventie- en opsporingsdienst en een in hoofde van alle leden van het 

korps optimale slachtofferbejegening; 

 

Overwegende dat als gevolg van voornoemde omstandigheden een voltijdse functie van inspecteur 

vacant is in de personeelsformatie zoals bepaald bij besluit van de politieraad van 22 februari 2017; 

 

Overwegende dat op basis van de dienstnoodwendigheden de bezetting van deze functie 

verantwoord is; 

 

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is deze functie open te verklaren conform artikel 9 van 

het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 

mobiliteit van het personeel van de politiediensten en mededeling ervan te doen aan de Directie van 

de mobiliteit en het loopbaanbeheer; 

 

Overwegende dat deze functie vacant werd verklaard in de mobiliteitscyclus 2021-05 erratum, 

reeksnummer 12319 maar er geen kandidaturen werden ontvangen; 

 

Gelet op het gebrek aan kandidaten en het feit dat de politiezone 5389 Hageland er niet in slaagde 

om deze vacature via de reguliere mobiliteitscycli in te vullen; 

 

Overwegende dat de kandidaturen moeten ingediend worden conform de algemene bepalingen 

inzake mobiliteit vervat in de WGP (art. 108, 128), de RPPol (art. VI.II.8 - 35, XII.VI. 1 - 8), het 

KB van 20 november 2001 voornoemd, de Ministeriële Omzendbrief GPI 15bis voornoemd en zijn 

gericht aan de Federale Politie DGP/DPM te 1050 Brussel; 

 

Overwegende dat de aspiranten-inspecteurs gedurende hun opleiding kunnen intekenen op een 

specifieke vacante plaats die ze direct na hun opleiding opnemen; 

 

Overwegende dat de aspiranten-inspecteurs na het slagen van hun opleiding in dienst komen bij de 

politiezone 5389 Hageland; 

 

Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid- en 

vormvereisten door de selectiecommissie; 

 

Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden 

en de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriteria : 

- advies van een selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten onderwerpt aan een 

schriftelijke en/of mondelinge proef;  

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

De politieraad bekrachtigt de politiecollegebeslissing van 10 januari 2022 tot vacantverklaring 

betrekking inspecteur : mobiliteit – aspirantenmobiliteit AMOB 2020-A2 :  
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Artikel 1 

In het raam van de aspirantenmobiliteit 2022-01 – AMOB 2022-01 wordt de functie van een 

inspecteur vacant verklaard. 

 

Artikel 2 

De bijlage bij de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 2 juli 2013 betreffende de selectie en de 

opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiedienst wordt aan dit besluit 

toegevoegd. 

 

 

 

18. Notulen vorige vergadering : goedkeuring 

 

Het verslag van de vergadering van 8 december 2021 werd aan de raadsleden toegestuurd. 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Het verslag van de vergadering 8 december 2021 wordt goedgekeurd. 

 

 

 

Besloten zitting 

 

 

 

19. 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. 

 

 

 

De Calog medewerker onderhoud niveau D heeft verlenging van ziekteverlof tot en met 28 februari 

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; 
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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 advies van de korpschef; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 10 januari 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 tot 28 februari 

2022. 

 

 

 

20. Aanstelling consulent financieel beheer (calog medewerker niveau B) : kennisgeving 

 

Zie politiecollegebeslissing van 10 januari 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; 
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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; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor mobiliteit bij mobiliteitscyclus 2020-05 reeksnummer 

L6306; 

 

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 8 maart 2021 houdende een vacantverklaring betrekking 

calog medewerker niveau B; 

 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 30 juni 2021 houdende een vacantverklaring betrekking calog 

medewerker niveau B; 

 

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

mobiliteit 2020-05 met reeksnummer 11418; 

 

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

met referentienummer S 5001 N 21 05; 

 

Overwegende dat de selectiecommissie een selectieprocedure (een schriftelijk en mondeling 

gedeelte) heeft uitgevoerd op 13 januari 2022 waarbij de kandidaten gerangschikt werden (de 

kandidaten dienen minstens 50 % van de punten te behalen voor elk gedeelte van de 

selectieproeven); 

 

Na kennisname van het advies van de selectiecommissie van 13 januari 2022 houdende de 

aanwerving van een consulent financieel beheer; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 10 januari 2022 betreffende de 

aanstelling van een consulent financieel beheer (calog medewerker niveau B) :  

 

 

Artikel 1  

Betrokkene wordt aangesteld als consulent financieel beheer in de zone 5389 Hageland. 

 

Artikel 2 

De indiensttredingsdatum als consulent financieel beheer wordt vastgesteld op 1 februari 2022. 

 

Artikel 3 

Een eerste evaluatie zal na zes maanden worden voorzien en een definitieve evaluatie na één jaar. 
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21. Toekenning blijvende arbeidsongeschiktheid : kennisgeving 

 

Zie politiecollegebeslissing van 24 januari 2022. 

 

 

Dossiernummer : >ST138710478< 

 

Gelet op de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor 

arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de 

overheidssector; 

 

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

personeel van de politiediensten; 

 

Gelet op de besluiten van de bevoegde medische dienst tot toekenning van een blijvende 

arbeidsongeschiktheid aan betrokkene, voor de gevolgen van het arbeidsongeval van 24 oktober 

2018; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

De politieraad neemt kennis van het besluit van de bevoegde medische dienst :  

 

 

Artikel 1  

Ingevolge het arbeidsongeval van 24 oktober 2018 wordt er aan de betrokkene een blijvende 

arbeidsongeschiktheid toegekend. 

 

Artikel 2 

Voor de berekeningen worden volgende gegevens in aanmerking genomen : 

 

a. basisloon tegen index 138,01 andere professionele voordelen en vakantiegeld inbegrepen 

38.757,65 euro, beperkt tot 24.332,08 euro; 

 

b. letsels :  

sequellen mediale meniscusscheur links; 

 

c. graad van globale blijvende arbeidsongeschiktheid; 3,00 %, zoals vastgesteld door de bevoegde 

medische dienst; 

 

d. consolidatiedatum : 3 december 2019; 

 

e. uitwerking van de rente : 1 december 2019. 

 

Artikel 3 

Betrokkene heeft recht op een jaarrente, die niet aan de schommelingen van de verbruikersindex 

wordt aangepast. 

Die rente beloopt tegen zijn niet-geïndexeerde waarde, dus tegen 100 % aan index 138,01 : 

24.332,08 euro x 3,00/100 = 729,96 euro. 

In toepassing van artikel 4 § 3 van de wet van 3 juli 1967, wordt deze rente teruggebracht van 
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729,96 euro x 50,00/100 = 364,98 euro. 

Deze rente is jaarlijks betaalbaar op het einde van de maand december. 

 

Artikel 4 

Ethias nv, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt, verbindt zich, in het kader van de door de 

politiezone 5389 Hageland  afgesloten polis, tot de volledige uitvoering van de regeling zoals 

voorzien in onze beraadslaging. 

 


