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OVERZICHTSLIJST POLITIERAAD POLITIEZONE 5389 HAGELAND 

 

 

Zitting van 20 oktober 2021 

 

 

Aanwezig 

 

De voorzitter van het politiecollege – voorzitter : Hans Vandenberg 

 

De leden van het politiecollege – raadsleden : Jo Roggen, Stefaan Devos, Rudi Beeken 

 

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

Simon Vandermeulen, Guy Vandebergh, Koen Veulemans, Patrick Vlayen, Gerry Caluwaerts, 

Alfons Lemmens, Annelore Wuyts, Tom Werner, Tony Jacobs 

 

De korpschef : Luc Liboton  

 

De secretaris : Marion Appeltants  

 

De secretaris waarnemend : Evi Bronselaer  

 

 

Verontschuldigd/afwezig  

 

De leden van het politiecollege – raadsleden : Peter Reekmans 

 

De raadsleden : Katrien Ceuleers, Paul Francen, Tamara Vande Reyde, 

 

 

 

Openbare zitting 

 

 

 

1. Ontslag politieraadslid : kennisgeving 

 

Gelet op het bericht van politieraadslid Birthe Lux – Geetbets van 29 juni 2021 :  

… 

Met spijt in het hart moet ik jullie meedelen dat ik zal stoppen als politieraadslid.  Dit 

omwille van het feit dat ik mijn domicilie in een andere regio zal vestigen. 

Graag wil ik jullie bedanken voor de aangename samenwerking 

… 

 

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 Birthe Lux als politieraadslid. 
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Resultaat 

Kennisneming. 

 

 

 

2. Ontslag opvolgend politieraadslid – afstand van mandaat : kennisgeving  

 

Gelet op het bericht van opvolgend politieraadslid Germain Vandezande – Geetbets van 14 juli 

2021 :  

… 

Naar aanleiding van het ontslag van Birthe Lux als  lid van de politieraad van de 

politiezone 5389 Hageland en om daaropvolgend in haar opvolging te voorzien; stel ik U 

in kennis niet in te gaan op mijn recht van opvolging.  De gemeenteraad zal hiervoor een 

andere opvolger aanduiden 

… 

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 Geetbets van 22 januari 2019 inzake de 

verkiezing van de effectieve leden en de opvolgers van de politieraad waarbij Birthe Lux werd 

verkozen als effectief lid van de politieraad en waarbij Germain Vandezande werd verkozen als 

opvolger; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

De politieraad neemt kennis van de afstand van het mandaat van opvolgend politieraadslid 

Germain Vandezande. 

 

 

Resultaat 

Kennisneming. 

 

 

 

3. Opvolgend politieraadslid : Installatie en eedaflegging  

 

 

Artikel 19 WGP : wanneer een effectief lid voor het verstrijken van zijn mandaat ophoudt deel 

uit te maken van de politieraad en hij geen opvolger of opvolgers heeft, kunnen alle nog in 

functie zijnde gemeenteraadsleden die de voordracht van het te vervangen lid hadden 

ondertekend, gezamenlijk een kandidaat effectief lid en één of meer kandidaat-opvolgers 

voordragen.  In dit geval worden deze kandidaten verkozen verklaard, de kandidaat-opvolgers in 

orde van hun voordracht. 

 

 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP); 
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Geetbets van 22 januari 2019 houdende de 

verkiezing van de effectieve 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 het ontslag van Birthe Lux van 

rechtswege leidt tot het beëindigen van het mandaat van politieraadslid; 

 

Overwegende dat Germain Vandezande als opvolger werd aangeduid van Birthe Lux; 

 

Overwegende dat Germain Vandezande afstand doet van zijn mandaat als opvolgend 

politieraadslid; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Geetbets van 28 juni 2021 houdende de 

kennisname van het ontslag van Birthe Lux als gemeenteraadslid van de gemeente Geetbets; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Geetbets van 28 juni 2021 houdende het 

onderzoek van de geloofsbrieven van Tony Jacobs; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Geetbets van 28 juni 2021 houdende de 

beëdiging van Tony Jacobs als gemeenteraadslid; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Geetbets van 26 augustus 2021 houdende de 

ontvankelijk verklaring van de ingediende akte van voordracht van Tony Jacobs als 

politieraadslid; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Geetbets van 26 augustus 2021 houdende de 

verkiezing van Tony Jacobs als effectief lid van de politieraadslid; 

 

Overwegende dat kan worden overgegaan tot onderzoek van de kandidatuur van Tony Jacobs; 

 

Gelet op het feit dat Tony Jacobs 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 

Tony Jacobs 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”. 
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Tony Jacobs 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. 

 

 

Resultaat 

Eedaflegging. 

 

 

 

4. Jaarrekening 2020 : goedkeuring 

 

Zie politiecollegebeslissingen van 6 en 20 september 2021. 

 

 

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

 

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

gestructureerd op twee niveaus; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de lokale politie;  

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 mei 2002 tot regeling van de meerkost die betrekking 

heeft op het gedeelte van de sociale zekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en 

vergoedingen van de personeelsleden van de politiezones;  

 

Gelet op het ministerieel besluit van 5 april 2019 betreffende de toekenning van de financiële 

hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid – Bedrag van het saldo 2017 toegekend aan de 

politiezones; 

 

Gelet op de omzendbrief PLP 29 van 7 januari 2003 betreffende de begroting van de politiezone 

– gemeentelijke dotaties aan de politiezones; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 33 van 27 oktober 2003 betreffende de jaarrekening 

2002 van de politiezones; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 38 van 17 maart 2005 betreffende het afsluiten van de 

jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 38 bis van 5 oktober 2005 betreffende het afsluiten 

van de jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones; 

 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/3 van 15 maart 2013 betreffende wijzigingen aan het 

bestuurlijk toezicht op de beslissingen van de politiezones van het Vlaamse Gewest door het 

decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

 

Gelet op alle latere wijzigingen en aanvullingen op voormelde wetten en besluiten; 
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Gelet op het verslag van de begrotingscommissie van 20 september 2021; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1 

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

dienstjaar 2020, worden goedgekeurd. 

 

Artikel 2 

De jaarrekening 2020 wordt als volgt vastgesteld (bedragen in €) :  

 

BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2020  

  

Netto-vastgelegde rechten (gewone dienst) 6.429.411,94 

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 5.940.056,75 

Begrotingsresultaat (gewone dienst) 489.355,19 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst – formulier T) 15.851,30 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst) 505.206,49 

  

Netto-vastgelegde rechten (buitengewone dienst) 347.168,59 

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 347.168,59 

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst) 0,00 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst – formulier T) 210.850,05 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst) 210.850,05 

  

BALANS PER 31 DECEMBER 2020  

  

Vaste activa 3.773.116,00 

Vlottende activa 2.804.295,00 

Totaal van de activa 6.577.411,00 

  

Eigen vermogen 3.661.692,00 

Voorzieningen 0,00 

Schulden  2.915.719,00 

Totaal van de passiva 6.577.411,00 

  

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2020  

  

Exploitatieresultaat  200.678,00 

Uitzonderlijk resultaat 3.748,00 

Resultaat van het dienstjaar 204.426,00 

  

 

Artikel 3 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

Resultaat 



Politiezone 5389 Hageland – Overzichtslijst – Politieraad – 20 oktober 2021 Pagina 6 van 13 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

 

5. Begrotingswijziging 2021/01 

 

NAVAP-regeling : non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (een 

eindeloopbaanmaatregel.) 

 

14 augustus 2021 : Koninklijk besluit houdende wijze van toekenning van de subsidies ter 

ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader 

van de lokale poltiie voor het jaar 2021.  – gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 

september 2021 

 

Bij de opmaak van de begrotingswijziging 2021/01 werd geen rekening gehouden met 

bovenvermeld koninklijk besluit. 

 

Onder bepaalde voorwaarden en “binnen de grenzen van de beschikbare financiële middelen”, 

kunnen de politiezones ook dit jaar een subsidie ontvangen voor “elk van hun personeelsleden in 

non-activiteit voorafgaand aan de pensionering die aan de voorwaarden van artikel XII.XII.1 

RPPol beantwoorden in 2021”. 

Hiervoor kan een bedrag worden opgenomen in de politiebegroting voor dit jaar 

(begrotingswijziging). 

Gelet op de late bekendmaking van het koninlijk besluit niet aangevuld met tabellen van te 

ontvangen bedragen en de reeds opgemaakte begrotingswijziging werd gekozen om geen bedrag 

op te nemen in de politiebegroting voor dit jaar, zijnde de begrotingswijziging 

 

Ontvangen subsidies NAVAP in 2021 : 54.644,83 euro (trimester 1 + trimester 2 + trimester 3) 

 

 

Zie politiecollegebeslissingen van 6 en 20 september 2021. 

 

 

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

 

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

gestructureerd op twee niveaus; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de lokale politie;  

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 mei 2002 tot regeling van de meerkost die betrekking 

heeft op het gedeelte van de sociale zekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en 

vergoedingen van de personeelsleden van de politiezones;  

 

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 2004 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 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 het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 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 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 ministerieel besluit van 10 juni 2015 betreffende de toekenning van de financiële 

hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen 2015 – Geïndexeerd bedrag 2007 

toegekend aan de politiezones en de federale politie; 

 

Gelet op de omzendbrief PLP 29 van 7 januari 2003 betreffende de begroting van de politiezone 

– gemeentelijke dotaties aan de politiezones; 

 

Gelet op de omzendbrief PLP 32 van 15 oktober 2003 betreffende de werking van de politieraad 

en het politiecollege; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 52 van 22 augustus 2014 betreffende de trimestriële 

melding van begrotingsgegevens van de politiezones; 

 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/3 van 15 maart 2013 betreffende wijzigingen aan het 

bestuurlijk toezicht op de beslissingen van de politiezones van het Vlaamse Gewest door het 

decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

 

Gelet op alle latere wijzigingen en aanvullingen op voormelde wetten en besluiten;  

 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 9 december 2020 houdende de goedkeuring van de 

begroting 2021 

 

Gelet op het verslag van de begrotingscommissie van 20 september 2021;  

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1 

De begrotingswijziging 2021/1 – gewone en buitengewone dienst – wordt goedgekeurd. 

 

Artikel 2 

De begrotingswijziging 2021/1 wordt als volgt vastgesteld (bedragen in €) :  

 

* gewone ontvangsten 5.604.475,00 

* gewone uitgaven 6.239.311,00 

  

Ontvangsten vorige dienstjaren 83.314,00 

Uitgaven vorige dienstjaren 33.940,00 

  

Ontvangsten overboekingen (van reservefonds) 615.907,00 

Uitgaven overboekingen (naar reservefonds + buitengewone dienst) 519.800,00 
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Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar -489.355,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig dienstjaar 489.355,00 

  

Geraamd algemeen budgetresultaat gewone dienst 0,00 

  

* buitengewone ontvangsten 0,00 

* buitengewone uitgaven 135.000,00 

  

Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 

Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 

  

Ontvangsten overboekingen (van gewone dienst) 135.000,00 

Uitgaven overboekingen 0,00 

  

Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar 0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige dienstjaar 0,00 

  

Geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst 0,00 

  

 

Artikel 3 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

 

6. Aankoop rechthoekige vergadertafels (3) : goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze 
 

Zie politiecollegebeslissing van 6 september 2021. 

 

 

Dossiernummer 2021/021 

 

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

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

de bevoegdheden van de politieraad; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

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

concessies, en latere wijzigingen; 

 

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

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

artikelen 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een 

plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale; 

 



Politiezone 5389 Hageland – Overzichtslijst – Politieraad – 20 oktober 2021 Pagina 9 van 13 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

 

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

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

 

Overwegende dat er te weinig tafels zijn in de raadszaal; 

 

Overwegende dat de leverancier van de huidige tafels geen identieke tafels meer kan leveren; 

 

Overwegende dat er een raamcontract is met bijna identieke tafels; 

 

Gelet op het besluit van het Politiecollege van 6 september 2021 betreffende de principiële 

goedkeuring van de opdracht “Aankoop rechthoekige vergadertafels (3)” tegen een initieel 

geraamd bedrag van € 600,00 incl. btw; 

 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een dossier met nr. 2021/021 werd opgesteld 

door de Dienst Personeel en Logistiek; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 500,00 excl. btw of 

€ 605,00 incl. 21% btw; 

 

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

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2021, op artikel 

330/742-53 van de buitengewone dienst; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1  

Goedkeuring wordt verleend aan het dossier met nr. 2021/021 en de raming voor de opdracht 

“Aankoop rechthoekige vergadertafels (3)”, opgesteld door de Dienst Personeel en Logistiek. De 

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het dossier en zoals opgenomen in de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 500,00 excl. btw 

of € 605,00 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2  

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3  

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op artikel 330/742-53 van de 

buitengewone dienst. 

 

Artikel 4 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 
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Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

 

7. Notulen vorige vergadering : goedkeuring 

 

Het verslag van de vergadering van 30 juni 2021 werd aan de raadsleden toegestuurd. 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Het verslag van de vergadering 30 juni 2021 wordt goedgekeurd. 

 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

 

Besloten zitting 

 

 

 

8. Aanstelling commissaris diensthoofd PLIF – operationele steun 

 

PLIF : personeel, logistiek, informatica, financiën 

 

 

Zie politiecollegebeslissing van 30 juni 2021. 

 

 

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; 
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Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor mobiliteit bij mobiliteitscyclus 2021-02 

reeksnummer L8374; 

 

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 17 september 2018 houdende een vacantverklaring 

betrekking commissaris; 

 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 3 oktober 2018 houdende een vacantverklaring betrekking 

commissaris; 

 

Overwegende dat de selectiecommissie een selectieprocedure heeft uitgevoerd op 28 juni 2021; 

 

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

 

Overwegende dat de selectiecommissie de aspirant commissaris als geslaagd heeft gerangschikt; 

 

Overwegende dat volgens de selectiecommissie de aspirant commissaris  

 

Overwegende dat volgens de selectiecommissie de aspirant commissaris voldoende 

overeenstemming met het competentieprofiel vertoont; 

 

Overwegende dat volgens de selectiecommissie de aspirant commissaris beschikt over de nodige 

communicatievaardigheden; 

 

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

verbeteren (cognitief engagement : de wil om zich steeds verder te vervolmaken in de 

uitoefening  van zijn functie); 

 

Na kennisname van het advies van 28 juni 2021 van de selectiecommissie houdende de 

aanwerving bij wijze van mobiliteit van een commissaris diensthoofd PLIF – operationele steun; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 30 juni 2021 betreffende de 

aanstelling van de aspirant commissaris als commissaris diensthoofd PLIF – operationele steun 

in de politiezone 5389 Hageland :  

 

 

Artikel 1  

De Aspirant commissaris wordt aangesteld als commissaris diensthoofd PLIF – operationele 

steun in de zone 5389 Hageland. 
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Artikel 2  

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

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

samenvallen met het begin van een nieuwe referentieperiode. 

 

Artikel 3 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

Resultaat 

Kennisneming. 

 

 

 

9. Aanstelling inspecteur interventie 

 

Zie politiecollegebeslissing van 4 oktober 2021. 

 

 

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 2021-03 erratum 

reeksnummer 10294; 

 

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

selectiecommissie; 

 

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

aanwervingsbevoegdheid en benoemingsbevoegdheid voor personeelsleden van de lokale politie 

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

lopende legislatuur; 

 

Gelet op de politiecollegebeslissing van 18 november 2019 houdende een vacantverklaring 

betrekking inspecteur; 
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Gelet op de politieraadsbeslissing van 18 december 2019 houdende een vacantverklaring 

betrekking inspecteur; 

 

Overwegende dat de selectiecommissie een selectieprocedure heeft uitgevoerd op 22 september 

2021; 

 

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

 

Overwegende dat de selectiecommissie de inspecteur als geslaagd heeft gerangschikt; 

 

Overwegende dat volgens de selectiecommissie de inspecteur geschikt is; 

 

Overwegende dat volgens de selectiecommissie de inspecteur voldoende overeenstemming met 

het competentieprofiel vertoont; 

 

Overwegende dat volgens de selectiecommissie de inspecteur de verworven kennis inzake 

wetgeving, reglementering, procedures en politietechnieken met betrekking tot haar bevoegdheid 

kan toepassen; 

 

Overwegende dat volgens de selectiecommissie de inspecteur polyvalent en multifunctioneel is; 

 

Na kennisname van het advies van 22 september 2021 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 4 oktober 2021 betreffende de 

aanstelling van de inspecteur als inspecteur interventie in de politiezone 5389 Hageland :  

 

 

Artikel 1  

De 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 januari 2022 daar het opportuun is dit te laten 

samenvallen met het begin van een nieuwe referentieperiode. 

 

Artikel 3 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

Resultaat 

Kennisneming. 

 


