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RESULTATENLIJST POLITIERAAD POLITIEZONE 5389 HAGELAND 

 

 

Zitting van 22 februari 2023 

 

 

Aanwezig 

 

De voorzitter van het politiecollege – voorzitter : Rudi Beeken 

 

De leden van het politiecollege – raadsleden : Hans Vandenberg, Jo Roggen, Kristof Mollu,  

 

De raadsleden : Luc Janssens, Mia Peeters, Raf Vanmeensel, Rita Soetaerts, Bart Vlayen, 

Katrien Ceuleers (vanaf punt 2), Simon Vandermeulen, Koen Veulemans, Alfons Lemmens, 

Annelore Wuyts (vanaf punt 10), Tom Werner, Tony Jacobs, Josette Vanlaer, Betty 

Geysenbergs, Benny Hermans 

 

De korpschef : Luc Liboton (uitgezonderd punt 10 en 11) 

 

De secretaris : Marion Appeltants 

 

De secretaris waarnemend : Evi Bronselaer  

 

 

 

Verontschuldigd/afwezig  

 

De leden van het politiecollege – raadsleden : Peter Reekmans 

 

De raadsleden : Gerry Caluwaerts, Tamara Vande Reyde 

 

 

 

Openbare zitting 

 

 

 

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

 

Zie politiecollegebeslissing van 6 februari 2023. 

 

 

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; 
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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;  

 

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 2021, van de gemeente Bekkevoort 

432.191 euro bedraagt; 

 

Overwegende dat de gemeentelijke dotatie, jaarrekening 2021, van de gemeente Geetbets  

414.198 euro bedraagt; 

 

Overwegende dat de gemeentelijke dotatie, jaarrekening 2021 van de gemeente Glabbeek  

357.106 euro bedraagt; 

 

Overwegende dat de gemeentelijke dotatie, jaarrekening 2021, van de gemeente Kortenaken 

492.220 euro bedraagt; 

 

Overwegende dat de gemeentelijke dotatie, jaarrekening 2021, van de gemeente Tielt-Winge 

677.003 euro bedraagt; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

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 



Politiezone 5389 Hageland – RESULTATENLIJST politieraad 22 februari 2023 - Pagina 3 van 27 

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 2021  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 

 

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. 

 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

 

2. Goedkeuring jaarrekening 2021 door de provinciegouverneur : kennisgeving 

 

Zie politiecollegebeslissing van 7 december 2022. 

 

 

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

Federale afdeling van de provinciegouverneur Jan Spooren – Leuven van 6 december 2022. 
… 

III – Onderzoek van de zaak en motivering 

- Het dossier betreffende de jaarrekening 2021 van de politiezone Hageland, met name 

de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening, evenals de overige 

documenten, was volledig op 28 november 2022. 

- 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 d 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. 
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De wettelijke termijn waarbinnen dit dossier behandeld moet worden, eindigt op 16 

juni 2023. 

- De controle van de jaarrekening 2021 van de politiezone Hageland geeft geen 

aanleiding tot opmerkingen. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 

De begrotingsrekening 2021, de balans op 31 december 2021 en de resultatenrekening 

over het dienstjaar 2021 van de politiezone Hageland, zoals vastgesteld in artikel 2 van 

dit besluit, worden goedgekeurd.  

 … 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

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

jaarrekening 2021 

 

 

Resultaat 

Kennisneming. 

 

 

 

3. Goedkeuring door de provinciegouverneur van de begrotingswijziging 2022/01 : 

kennisgeving 

 

Zie politiecollegebeslissing van 7 december 2022. 

 

 

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

Federale afdeling van de provinciegouverneur Jan Spooren – Leuven van 1 december 2022. 

 

Besluit van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant van 30 november 2022. 
… 

III. – Onderzoek van de zaak en motivering 

- De begroting 2022 van de politiezone Hageland werd bij besluit van 3 februari 2022 

goedgekeurd, evenwel met opmerking inzake het nog in overeenstemming te brengen 

van de bedragen van de federale dotaties en toelagen met deze van de ministeriële 

omzendbrief PLP 61. 

- De begrotingswijziging 1-2022 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 24 oktober 2022 een gunstig advies uit. 

- De bekendmaking werd uitgevoerd. 

- Het dossier omtrent de begrotingswijziging 1-2022 was volledig op 28 november 

2022. 
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- De controle van de begrotingswijziging 1-2022 van de politiezone Hageland geeft 

geen aanleiding tot opmerkingen. 

 

BESLUIT : 

 

Artikel 1 

De begrotingswijziging 1-2022 van de politiezone Hageland wordt goedgekeurd. 

… 

 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

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

begrotingswijziging 2022/01 

 

 

Resultaat 

Kennisneming. 

 

 

 

4. Goedkeuring door de provinciegouverneur van de begroting 2023 : kennisgeving 

 

Zie politiecollegebeslissing van 23 januari 2023. 

 

 

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

– Federale afdeling van de provinciegouverneur Jan Spooren – Leuven van 12 januari 2023. 

 

Besluit van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant van 12 januari 2023. 
… 

III. – Onderzoek van de zaak en motivering 

- De begrotingscommissie bracht op 14 november 2022 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 2023 was volledig op 9 januari 2023. 

- 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 62 inzake de begroting 2023. 

 

BESLUIT : 

Artikel 1 

De begroting 2023 van de politiezone Hageland wordt goedgekeurd, rekening houdend 

met voormelde opmerking. 

… 
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Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

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

2023. 

 

 

Resultaat 

Kennisneming. 

 

 

 

5. Mandaat deelname samenaankoop verzekeringen (2024-2027) : goedkeuring 

 

Zie politiecollege van 29 april 2019. 

Zie politieraad van 19 juni 2019. 

Zie politiecollege van 6 februari 2023.  

 

 

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

gestructureerd op twee niveaus; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten; 

 

Gelet op de wet van 16 februari 2017 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten; 

 

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

overheidsopdrachten klassieke sectoren; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen; 

 

Overwegende dat de meeste huidige verzekeringscontracten eind 2023 aflopen en we in de loop 

van 2023 verplicht zijn om opnieuw de markt te consulteren inzake onze verzekeringen;  

 

Overwegende dat verzekeringscontracten geen makkelijk te onderhandelen materie zijn als 

kleine speler op de markt en we binnen de provincie Vlaams-Brabant de krachten als 

politiezones willen bundelen om aldoende sterker te staan; 

 

Overwegende dat we als politiezones van Vlaams-Brabant maximaal willen gebruikmaken van 

een schaalvoordeel in deze materie en er mogelijk een (gunstig) neerwaarts effect op de prijs te 

verwachten valt; 
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Overwegende dat de politiezone Zennevallei wil optreden als aankoopcentrale inzake een 

samenaankoop voor verzekeringen voor alle politiezones binnen Vlaams-Brabant die willen 

aansluiten bij dit initiatief;  

 

Overwegende dat in het lastenboek volgende percelen worden voorzien:  

o Perceel 1: arbeidsongevallen; 

o Perceel 2: burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand; 

o Perceel 3: patrimonium (brand en alle risico elektronica),  

o Perceel 4: globale vlootpolis (wagenpark) 

o Perceel 5: Omnium dienstverplaatsingen 

o Perceel 6: zaakschade 

 

Overwegende dat de politiezone 5389 Hageland zich wil inschrijven voor alle percelen;  

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voor de politiezone 5389 Hageland wordt 

geraamd op € 435.000 voor vier jaar;  

 

Overwegende dat de volledige procedure zal geleid worden door de politiezone Zennevallei en er 

zal gebruik gemaakt worden van een mededingingsprocedure met onderhandelingen. Deze 2- 

stapsprocedure met Europese publicatie zal toelagen om de opdracht correct te laten verlopen 

omwille van de specifieke omstandigheden die verband houden met de aard, de complexiteit, de 

juridische en financiële voorwaarden, en de daaraan verbonden risico’s; 

 

Overwegende dat de opdracht wordt aangegaan voor 4 jaar, zijnde van 1 januari 2024 tot en met 

31 december 2027; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1 

Aan de politiezone Zennevallei een mandaat te geven om op te treden als aankoopcentrale voor 

de politiezone Hageland voor wat betreft een overheidsopdracht voor risicoverzekeringen: 

arbeidsongevallen, aansprakelijkheid, patrimonium (brand en alle risico), vloot (wagenpark en 

omnium-dienstverplaatsingen), zaakschade. 

 

Artikel 2 

Het mandaat bedoeld in artikel 1 houdt het verlenen van een delegatie in aan politiezone 

Zennevallei om op te treden als aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 2, 6° van de wet van 17 

juni 2016,  en om in dit kader alle handelingen te stellen vóór, tijdens en na de procedure die de 

politiezone Hageland in staat moet stellen om deze opdracht tot een goed einde te brengen. 

 

Artikel 3 

De politiezone Zennevallei zal gebruikmaken van mededingingsprocedure met 

onderhandelingen. 

 

Artikel 4 

Het lastenboek inzake deze overheidsopdracht voor verzekeringscontracten zal ten informatieve 

titel voorgelegd worden alvorens dit wordt gepubliceerd.   
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Artikel 5 

Na gunning door de politiezone Zennevallei, wordt het politiecollege gemachtigd om de 

opdracht te bestendigen.  

 

 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

 

6. Aanpassing huurovereenkomst loods Glabbeek : goedkeuring 

 

Zie politiecollegebeslissing van 9 januari 2023. 

 

 

Brief van Gemeente Glabbeek van 30 december 2022 

 

Betreft: Aanpassingen huurovereenkomsten voor de loodsen op domein de Vaint: loods in 

huur door de Politiezone Hageland. 

… 

De huurovereenkomst met Politiezone Hageland werd op 16 december 2004 door de 

gemeenteraad goedgekeurd voor opslag inbeslaggenomen materialen en de inrichting 

van een verkeerspark, volgens het vastgestelde tarief van 12.000€ per jaar. 

Gelet op de jarenlange huurovereenkomst waarbij nooit de huurprijs werd aangepast of 

een indexering werd toegepast. 

De loods ondergaat een grondige renovatie. Bijgevolg dient ook de huurovereenkomst 

geactualiseerd te worden. 

Het directiecomité wenst de huurprijs aan te passen naar 17.000€/jaar en dit ingaand op 

de vervaldag van 1 januari 2023. 

De huurprijs is onderhevig aan de indexering. 

… 

 

Het politiecollege beslist om de huidige huurovereenkomst te beëindigen op 30 juni 2023 en een 

nieuwe huurovereenkomst af te sluiten met AGB voor de huur van de loods vanaf 1 juli 2023 

onder dezelfde voorwaarden met de voorgestelde prijs van 17.000 euro/jaar.  

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

De politieraad  neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 9 januari 2023 betreffende de 

aanpassing van de huurovereenkomst van de loods in Glabbeek voor de prijs van 17.000 

euro/jaar.  

 

Artikel 1 

De politieraad gaat akkoord het met voorgestelde contract en huurprijs. 

 

Artikel 2 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering 
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Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

 

7. Goedkeuring notulen vorige vergadering 

 

Het verslag van de vergadering van 7 december 2022 werd aan de raadsleden toegestuurd. 

 

Na beraadslaging; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Het verslag van de vergadering van 7 december 2022 wordt goedgekeurd. 

 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

 

Besloten zitting 

 

 

 

8. Oppensioenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid: kennisgeving 

 

Zie politiecollegebeslissing van 19 december 2022. 

 

 

Op 6 december 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. 

 

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 januari 2023 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; 
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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;  

 

Gelet 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 6 december 2022; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 19 december 2022 en het besluit 

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

definitieve ongeschiktheid :  

 

 

Artikel 1  

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. 

 

 

Resultaat 

Kennisneming. 

 

 

 

9. Bepaling geldelijke anciënniteit: erkenning van de bijzondere nuttige beroepservaring: 

goedkeuring 
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Wat doet een customer service-medewerker ?  

Customer service-medewerkers zijn verantwoordelijk voor het reageren op vragen en verzoeken 

van klanten. Dit doen ze via de telefoon, op social media of aan de balie. De aard van het werk is 

afhankelijk de diensten en producten die worden aangeboden door het bedrijf. 

 

Vorige werkgever : Vana Real Estate nv (het vroegere Euro Shoe). 

 

 

Zie politiecollegebeslissing van 8 augustus 2022. 

Zie politieraadsbeslissing van 9 november 2022. 

Zie politiecollegebeslissing van 7 december 2022 

 

 

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

gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; 

 

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 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 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; 

 

Overwegende dat de calogbediende vóór haar tewerkstelling in de politiezone als calogbediende 

niveau C tweeëntwintig (22) nuttige beroepservaring heeft opgebouwd als customer service 

medewerker; 

 

Overwegende dat het politiecollege de nuttige beroepservaring erkent; 

 

Overwegende dat het politiecollege voorstelt om deze beroepservaring in beschouwing te nemen 

voor de berekening van de geldelijke anciënniteit; 

 

Overwegende dat het politiecollege voorstelt om negen (9) jaar te valoriseren; 

 

Overwegende dat het politiecollege voorstelt om de berekening van de geldelijke anciënniteit na 

valorisering te laten ingaan vanaf 1 oktober 2022; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  
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Artikel 1 

De politieraad beslist om voor de calogbediende : 

- de, vóór haar tewerkstelling in de politiezone, opgebouwde ervaring als customer service 

medewerker te erkennen als nuttige beroepservaring, 

- deze beroepservaring in beschouwing te nemen voor de berekening van de geldelijke 

anciënniteit, 

- negen (9) jaar te valoriseren, 

- de berekening van de geldelijke anciënniteit na valorisering te laten ingaan vanaf 1 

oktober 2022. 

 

Artikel 2 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

 

10. Toekenning van machtiging tot het dragen van graad van eerste hoofdcommissaris 

gevolgd door de woorden “op rust”: goedkeuring 

 

Zie politiecollege van 23 januari 2023.  

 

 

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; 

 

Gelet op de vraag tot het dragen van graad van eerste hoofdcommissaris gevolgd door de 

woorden “op rust”; 

 

Overwegende dat op 1 mei 2023 het rustpensioen ingaat; 

 

De politieraad gaat over tot de geheime stemming; 
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Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1 

Op grond van de voormelde uitslag wordt de eerste hoofdcommissaris bij de lokale politie, 

Politiezone 5389 Hageland, gemachtigd tot het dragen van de graad van eerste hoofdcommissaris 

gevolgd door de woorden “op rust” vanaf 1 mei 2023. 

 

Artikel 2 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

 

11. Toekenning van machtiging tot het dragen van graad van korpschef gevolgd door de 

woorden “op rust”: goedkeuring 

 

Zie politiecollegebeslissing van 23 januari 2023. 

 

 

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; 

 

Gelet op de vraag tot het dragen van graad van korpschef van de lokale politie gevolgd door de 

woorden “op rust”; 

 

Overwegend dat op 1 mei 2023 het rustpensioen ingaat; 

 

De politieraad gaat over tot de geheime stemming; 
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Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1 

Op grond van de voormelde uitslag wordt de eerste hoofdcommissaris bij de lokale politie, 

Politiezone 5389 Hageland, gemachtigd tot het dragen van de graad van korpschef van de lokale 

politie gevolgd door de woorden “op rust” vanaf 1 mei 2023. 

 

Artikel 2 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

 

12. Toekenning van machtiging tot het dragen van graad van eerste commissaris gevolgd 

door de woorden “op rust”: goedkeuring 

 

Zie politiecollegebeslissing 23 januari 2023. 

 

 

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; 

 

Gelet op de vraag tot het dragen van graad van eerste commissaris gevolgd door de woorden “op 

rust”; 

 

Overwegend dat op 1 mei 2018 hete rustpensioen inging; 

 

De politieraad gaat over tot de geheime stemming; 
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Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1 

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

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

gevolgd door de woorden “op rust”. 

 

Artikel 2 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

 

13. Toekenning van machtiging tot het dragen van graad van eerste commissaris gevolgd 

door de woorden “op rust”: goedkeuring 

 

Zie politiecollegebeslissing van 23 januari 2023. 

 

 

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; 

 

Gelet op de vraag tot het dragen van graad van eerste commissaris gevolgd door de woorden “op 

rust”; 

 

Overwegend dat op 1 mei 2017 op rustpensioen inging; 

 

De politieraad gaat over tot de geheime stemming; 

 

 

Voorstel van beslissing  
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Artikel 1 

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

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

gevolgd door de woorden “op rust”. 

 

Artikel 2 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

 

14. Toekenning van machtiging tot het dragen van graad van eerste commissaris gevolgd 

door de woorden “op rust”: goedkeuring 

 

Zie politiecollege van 23 januari 2023. 

 

 

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; 

 

Gelet op de vraag tot het dragen van graad van eerste commissaris gevolgd door de woorden “op 

rust”; 

 

Overwegend dat op 1 mei 2023 het rustpensioen ingaat; 

 

De politieraad gaat over tot de geheime stemming; 

 

 

Voorstel van beslissing  
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Artikel 1 

Op grond van de voormelde uitslag wordt de eerste commissaris bij de lokale politie, Politiezone 

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

woorden “op rust” vanaf 1 mei 2023. 

 

 

Artikel 2 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

 

15. Verlenging contract calog medewerker onderhoud niveau D : kennisgeving  

 

Zie politiecollegebeslissing van 3 oktober 2022. 

Zie politieraadsbeslissing van 9 november 2022. 

Zie politiecollege van 9 januari 2023. 

 

 

Gelet op de wet van 3 juni 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; 

 

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 30 maart 2001 tot bepaling van de loonschalen die van 

toepassing zijn op de personeelsleden van het administratief en logistiek kader 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 politieraadsbeslissing van 29 april 2015 houdende de aanpassing van de 

personeelsformatie; goedgekeurd door de Provinciegouverneur bij besluit van 22 mei 2015; 

 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 29 april 2015 houdende de functieprofielen en 

organogram 2015; 

 

Overwegende dat aan de volgens de functieprofielen vermelde criteria werden voldaan; 
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Gelet op het eensluidend mondeling advies van het diensthoofd personeel en logistiek; 

 

Overwegende dat na een gunstige evaluatie het tijdelijke contract kan worden omgezet naar een 

contract van onbepaalde duur; 

 

Overwegende dat betrokken personeelslidovereenkomstig artikel 7, tweede lid van de Wet van 

27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten (‘mozaïekwet’), van rechtswege onderworpen is aan alle 

bepalingen van de RPPol (nieuw politiestatuut); 

 

Overwegende dat bovenvermeld personeelslid sinds 1oktober 2022 deel uitmaakt van het 

administratief en logistiek kader van de politiezone 5389 Hageland; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 9 januari 2023 betreffende de  

verlenging contract calog medewerker onderhoud niveau D : 

 

 

Artikel 1 

De inwerkingtredingsdatum van het contract wordt vastgesteld op 1 januari 2023. 

Contract van onbepaalde duur :  

Uurstelsel : 19 uren week 

Functietitel : calog medewerker onderhoud   

Graad : arbeider 

Niveau : D 

Generieke functie : medewerker  

Loonschaal : DD1. 

 

 

Resultaat 

Kennisneming. 

 

 

 

16. Vervangingscontract calog medewerker onderhoud niveau D : kennisgeving  

 

Zie politiecollegebeslissing van 3 oktober 2022. 

Zie politieraadsbeslissing van 9 november 2022. 

Zie politiecollege van 9 januari 2023. 

 

 

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

gestructureerd op twee niveaus;  
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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 het een voorlopige tijdelijke vervangingsbetrekking betreft; 

 

Overwegende dat de calog medewerker reeds een contract van onbepaalde duur heeft voor 19 

uren per week; 

 

Gelet op het mondeling advies van de consulent Dienst Financiën | Dienst Personeel & 

Logistiek; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 9 januari 2023 betreffende de  

verlenging contract calog medewerker onderhoud niveau D : 

 

 

Artikel 1 

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

als arbeider onderhoud met volgende bepalingen:  

- deeltijds vervangingscontract van maximum 11 uur per week,  

- bepaalde duur met ingang van 1 januari 2023 tot einde van de arbeidsongeschiktheid van 

Wendy Baeken, 

- loonschaal DD1. 

 

Artikel 2 
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De indiensttredingsdatum en de vaststelling van de arbeidsovereenkomst worden vastgesteld op 

1 januari 2023. 

 

 

Resultaat 

Kennisneming. 

 

 

 

17. Uitbreiding contract calog medewerker onderhoud niveau D: kennisgeving  

 

Zie politiecollegebeslissing van 3 oktober 2022. 

Zie politieraadsbeslissing van 9 november 2022. 

Zie politiecollegebeslissing van 9 januari 2023. 

Zie politiecollege van 23 januari 2023. 

 

 

Gelet op de wet van 3 juni 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; 

 

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 30 maart 2001 tot bepaling van de loonschalen die van 

toepassing zijn op de personeelsleden van het administratief en logistiek kader 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 politieraadsbeslissing van 29 april 2015 houdende de aanpassing van de 

personeelsformatie; goedgekeurd door de Provinciegouverneur bij besluit van 22 mei 2015; 

 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 29 april 2015 houdende de functieprofielen en 

organogram 2015; 

 

Overwegende dat aan de volgens de functieprofielen vermelde criteria werden voldaan; 

 

Gelet op het eensluidend mondeling advies van het diensthoofd personeel en logistiek; 

 

Overwegende dat na een gunstige evaluatie het tijdelijke contract kan worden omgezet naar een 

contract van onbepaalde duur; 
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Overwegende dat betrokken personeelslid, overeenkomstig artikel 7, tweede lid van de Wet van 

27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten (‘mozaïekwet’), van rechtswege onderworpen is aan alle 

bepalingen van de RPPol (nieuw politiestatuut); 

 

Overwegende dat bovenvermeld personeelslid sinds 1oktober 2022 deel uitmaakt van het 

administratief en logistiek kader van de politiezone 5389 Hageland; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 9 januari 2023 betreffende de  

verlenging contract calog medewerker onderhoud niveau D : 

 

 

Artikel 1 

Na een gunstige evaluatie van de periode van tewerkstelling kan het contract van onbepaalde 

duur voor 19 uren per week van de calog medewerker worden uitgebreid naar een contract van 

onbepaalde duur voor 38 uren per week. 

 

Artikel 2 

De inwerkingtredingsdatum van het nieuwe contract wordt vastgesteld op 1 maart 2023. 

Contract van onbepaalde duur :  

Uurstelsel : 38 uren week 

Functietitel : calog medewerker onderhoud   

Graad : arbeider 

Niveau : D 

Generieke functie : medewerker  

Loonschaal : DD1. 

 

 

Resultaat 

Kennisneming. 

 

 

 

18. Niet-aanstelling commissaris: kennisgeving 

 

Zie politiecollegebeslissing van 1 december 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; 
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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 2022-04 erratum 

reeksnummer 2272; 

 

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 politieraadsbeslissing van 25 mei 2022 houdende samenstelling van de 

selectiecommissie; 

 

Gelet op de politiecollegebeslissing van 11 januari 2021 houdende een vacantverklaring 

betrekking commissaris; 

 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 24 februari 2021 houdende een vacantverklaring 

betrekking commissaris; 

 

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

mobiliteit 2022-04 erratum met reeksnummer 2272; 

 

Overwegende dat de selectiecommissie een selectieprocedure heeft uitgevoerd op 29 november 

2022 waarbij de kandidaat als volgt gerangschikt werd (voor het schriftelijke gedeelte alsook 

voor het mondelinge gedeelte dienen de kandidaten minstens 50 % van de punten te behalen) :  

 

Resultaat schriftelijk Resultaat mondeling  Rangschikking  

Kandidaat stopt het schriftelijk 

gedeelte voortijdig met de 

mededeling zich onvoldoende te 

hebben voorbereid 

Geen mondelinge proef  Niet geslaagd  

 

Overwegende dat de selectiecommissie de hoofdinspecteur als niet geslaagd heeft gerangschikt; 

 

Na kennisname van het advies van 29 november 2022 van de selectiecommissie houdende de 

aanwerving bij wijze van mobiliteit van een commissaris; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  
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De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 1 december 2022 betreffende de 

niet aanstelling van de hoofdinspecteur als commissaris in de politiezone 5389 Hageland :  

 

 

Artikel 1  

Het politiecollege kan niet overgaan tot aanstelling van een commissaris. 

 

 

Resultaat 

Kennisneming. 

 

 

 

19. Aanstelling inspecteur interventie: kennisgeving 

 

Zie politiecollegebeslissing van 1 december 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 2022-04 

reeksnummer 1387; 

 

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 politieraadsbeslissing van 25 mei 2022 houdende samenstelling van de 

selectiecommissie; 

 

Gelet op de politiecollegebeslissing van 4 mei 2020 houdende een vacantverklaring betrekking 

inspecteur; 
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Gelet op de politieraadsbeslissing van 24 juni 2020 houdende een vacantverklaring betrekking 

inspecteur; 

 

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

mobiliteit 2022-04 met reeksnummer 1387; 

 

Overwegende dat de selectiecommissie een selectieprocedure heeft uitgevoerd op 29 november 

2022 waarbij de kandidaat als volgt gerangschikt werd (voor het schriftelijke gedeelte alsook 

voor het mondelinge gedeelte dienen de kandidaten minstens 50 % van de punten te behalen) : 

 

Resultaat schriftelijk Resultaat mondeling Rangschikking  

47/60 34/40 81/100  

 

Overwegende dat de selectiecommissie de aspirant-inspecteur als geslaagd heeft gerangschikt; 

 

Overwegende dat volgens de selectiecommissie de aspirant-inspecteur geschikt is; 

 

Overwegende dat volgens de selectiecommissie de aspirant-inspecteur voldoende 

overeenstemming met het competentieprofiel vertoont; 

 

Overwegende dat volgens de selectiecommissie de aspirant-inspecteur een goed persoonlijk 

voorkomen en een goede houding aangepast aan de situatie heeft; 

 

Overwegende dat volgens de selectiecommissie de aspirant-inspecteur beschikt over de nodige 

communicatievaardigheden; 

 

Overwegende dat volgens de selectiecommissie de aspirant-inspecteur blijk geeft van 

assertiviteit; 

 

Na kennisname van het advies van 29 november 2022 van de selectiecommissie houdende de 

aanwerving bij wijze van mobiliteit van een inspecteur interventie; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 1 december 2022 betreffende de 

aanstelling van de aspirant-inspecteur als inspecteur interventiedienst in de politiezone 5389 

Hageland :  

 

 

Artikel 1  

De aspirant-inspecteur wordt aangesteld als inspecteur interventie in de zone 5389 Hageland. 

 

Artikel 2  

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

Deze wordt niet vroeger ingesteld dan 1 mei 2023. 
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Resultaat 

Kennisneming. 

 

 

 

20. Aanstelling inspecteur interventie: kennisgeving  

 

Zie politiecollegebeslissing van 1 december 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 2022-04 erratum 

reeksnummer 2273; 

 

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 politieraadsbeslissing van 25 mei 2022 houdende samenstelling van de 

selectiecommissie; 

 

Gelet op de politiecollegebeslissing van 10 januari 2022 houdende een vacantverklaring 

betrekking inspecteur; 

 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 23 februari 2022 houdende een vacantverklaring 

betrekking inspecteur; 

 

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

mobiliteit 2022-04 erratum met reeksnummer 2273; 
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Overwegende dat de selectiecommissie een selectieprocedure heeft uitgevoerd op 29 november 

2022 waarbij de kandidaat als volgt gerangschikt werd (voor het schriftelijke gedeelte alsook 

voor het mondelinge gedeelte dienen de kandidaten minstens 50 % van de punten te behalen) : 

 

Resultaat schriftelijk Resultaat mondeling Rangschikking  

37/60 30/40 67/100  

 

Overwegende dat de selectiecommissie de aspirant-inspecteur als geslaagd heeft gerangschikt; 

 

Overwegende dat volgens de selectiecommissie de aspirant-inspecteur geschikt is; 

 

Overwegende dat volgens de selectiecommissie de aspirant-inspecteur voldoende 

overeenstemming met het competentieprofiel vertoont; 

 

Overwegende dat volgens de selectiecommissie de aspirant-inspecteur bijzondere belangstelling 

vertoont in onze organisatie en doordrongen is van de missie, visie en doelstellingen van de 

organisatie; 

 

Overwegende dat volgens de selectiecommissie de aspirant-inspecteur de wil tot verbeteren bezit 

(cognitief engagement : de wil om zich steeds verder te vervolmaken in de uitoefening van zijn 

functie); 

 

Na kennisname van het advies van 29 november 2022 van de selectiecommissie houdende de 

aanwerving bij wijze van mobiliteit van een inspecteur interventie; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 1 december 2022 betreffende de 

aanstelling van de aspirant-inspecteur als inspecteur interventiedienst in de politiezone 5389 

Hageland :  

 

 

Artikel 1  

De aspirant-inspecteur wordt aangesteld als inspecteur interventie in de zone 5389 Hageland. 

 

Artikel 2  

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

Deze wordt niet vroeger ingesteld dan 1 mei 2023 daar het opportuun is dit te laten samenvallen 

met het begin van een nieuwe referentieperiode. 

 

 

Resultaat 

Kennisneming. 

 

 

 

21. Kandidaatstelling Mandaat Korpschef Politiezone 5389 Hageland: kennisgeving  
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Zie politiecollegebeslissing van 23 januari 2023. 

 

 

Mailbericht van de commissaris van 13 januari 2023. 

… 

Graag wil ik jullie via deze weg “officieel” in kennis stellen van het indienen van mijn 

kandidatuur voor het mandaat van korpschef van de politiezone Hageland.  Niet dat 

hierover enige twijfel kon bestaan, maar het schriftelijk ter kennis brengen van de 

kandidaatstelling stond vermeld in de oproep. 

 … 

Het politiecollege neemt kennis van deze kandidatuurstelling. 

 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

De politieraad neemt kennis van de kandidatuurstelling van 10 januari 2023 van de commissaris 

voor het mandaat korpschef in de politiezone 5389 Hageland. 

 

 

Resultaat 

Kennisneming. 

 

 


