
         ZITTING VAN 27.09.2018 

 

AANWEZIG. 

Jan Laurys, burgemeester Diest, voorzitter 

Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, raadslid 

De Graef, Pauwels, Putseys, Buttiens, 

Sannen, Gybels, Jacobs, Cortens,  

Rijnders, De Kock, Versavel, Nijs, Collin, Claes, raadsleden 

Jan Vanhauwere, korpschef 

An Claes, secretaris 

 

AFWEZIG.  

Peetermans, Schuyten, raadsleden. 

 

VERONTSCHULDIGD 

De Dobbeleer, raadslid. 

 

DAGORDE. 

 

Openbare zitting 

1) Goedkeuring verslag van de zitting van 7 juni 2018 

2) Kennisneming van het koninklijk besluit d.d. 20.06.2018 houdende de hernieuwing van 

het mandaat van de heer Jan Vanhauwere als korpschef van de politiezone Demerdal-

DSZ 

3) Vaststelling opdrachtbrief van de korpschef 

4) Toetreding tot de dienstverlenende vereniging Interleuven 

5) Goedkeuring Protocolakkoord tussen de Lokale Politiezone en de erkende instellingen 

voor Automobielinspectie betreffende de technische keuring van voertuigen gebruikt 

door de Lokale Politie 

6) Voorstel tot aankoop van een anoniem voertuig type “monovolume” via 

raamovereenkomst 

7) Voorstel tot aankoop, installatie en configuratie van serverinfrastructuur in het 

arrondissementeel datacenter via raamovereenkomst 

8) Voorstel tot installatie en huur van databekabeling tussen het politiegebouw te Diest en 

het datacenter te Leuven via raamovereenkomst 

9) Voorstel tot aankoop, installatie en configuratie van firewalls via raamovereenkomst 

10) Bekrachtiging van de beslissing van het politiecollege d.d. 03.08.2018 houdende de 

vacantverklaring van één betrekking in het basiskader (één inspecteur recherche) 

11) Bekrachtiging van de beslissing van het politiecollege d.d. 23.08.2018 houdende de 

vacantverklaring van één betrekking in het middenkader (één hoofdinspecteur teamchef) 

12) Vacantverklaring van één betrekking in het officierskader (commissaris bestuurlijke 

coördinator) 

13) Vacantverklaring van één betrekking in het officierskader (commissaris coördinator 

politieoperaties) 

14) Vacantverkaring van één betrekking in het CALog-kader niveau B (ICT-consulent) 

 

DE POLITIERAAD. 

 

OPENBARE ZITTING 
 

1) GOEDKEURING VERSLAG VAN DE ZITTING VAN 7 JUNI 2018 

Het verslag van de zitting van 7 juni 2018 wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 



2) KENNISNEMING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT D.D. 20.06.2018 

HOUDENDE DE HERNIEUWING VAN HET MANDAAT VAN DE HEER JAN 

VANHAUWERE ALS KORPSCHEF VAN DE POLITIEZONE DEMERDAL-DSZ 

De politieraad neemt kennis van het koninklijk besluit d.d. 20.06.2018 houdende de 

hernieuwing van het mandaat van de heer Jan Vanhauwere als korpschef van de politiezone 

Demerdal-DSZ. 

 

3) VASTSTELLING OPDRACHTBRIEF VAN DE KORPSCHEF 

De opdrachtbrief van de korpschef wordt vastgesteld. 

 

4) TOETREDING TOT DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING INTERLEUVEN 

Gelet op de wijziging van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking (DIS) zoals 

goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 27 april 2016; 

Overwegende dat deze wijziging is ingegeven door een streven naar synergiewinsten en 

artikel 10 van het DIS voortaan voorziet in de mogelijke toetreding van politiezones en 

hulpverleningszones in een intergemeentelijk samenwerkingsverband met 

rechtspersoonlijkheid; 

Overwegende dat de raad van bestuur van Interleuven in zitting van 8 november 2017 heeft 

beslist om de statuten van Interleuven aan te passen waarbij de mogelijkheid wordt voorzien 

tot toetreding van de politiezones in het arrondissement Leuven en de hulpverleningszone 

Oost-Vlaams-Brabant; 

Overwegende dat de meerderheid van de gemeenteraden reeds hun goedkeuring aan de 

voorgestelde statutenwijziging hebben gegeven; 

Overwegende dat de voorgestelde statutenwijziging werd goedgekeurd op de buitengewone 

algemene vergadering van 23 mei 2018; 

Overwegende dat aan de toetredende politiezones en de hulpverleningszone elk één volledig 

te volstorten aandeel van reeks D zal worden toegekend met een nominale waarde van 14,16 

euro per aandeel; 

Gelet op de bespreking;  

Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Enig artikel Politiezone Demerdal-DSZ treedt toe tot de dienstverlenende vereniging 

Interleuven vanaf de goedkeuring hiervan door de algemene vergadering van 

Interleuven, en dit voor een (1) aandeel van 14,16 euro te volstorten. 

 

5) GOEDKEURING PROTOCOLAKKOORD TUSSEN DE LOKALE 

POLITIEZONE EN DE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR 

AUTOMOBIELINSPECTIE BETREFFENDE DE TECHNISCHE KEURING VAN 

VOERTUIGEN GEBRUIKT DOOR DE LOKALE POLITIE 

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

gestructureerd op twee niveaus; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de 

technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun 

veiligheidstoebehoren moeten voldoen, zoals gewijzigd door artikel 9 van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de 

technische keuring, inzonderheid art 23octies §1, 3°;  

Overwegende dat hierdoor de voertuigen van de lokale politie in Vlaanderen voortaan 

wettelijk vrijgesteld zijn van alle wettelijke keuringen; 

Gelet op het voorliggende protocolakkoord tussen de lokale politiezone en de erkende 

instellingen voor Automobielinspectie betreffende de technische keuring van voertuigen 

gebruikt door de lokale politie; 

Overwegende dat dit protocol regelt dat alle gewone politievoertuigen wel gekeurd dienen te 

worden; 



Overwegende dat dit ten goede komt aan de veiligheid van het personeel; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Gelet op de bespreking; 

Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 Er wordt een protocolakkoord gesloten tussen de lokale politiezone Demerdal-DSZ en 

de erkende instellingen voor Automobielinspectie betreffende de technische keuring 

van voertuigen gebruikt door de lokale politie. 

Art. 2 De voorzitter van het politiecollege en de korpschef worden gemachtigd dit 

samenwerkingsprotocol te ondertekenen. Deze overeenkomst maakt integraal deel uit 

van dit besluit. 

 

6) VOORSTEL TOT AANKOOP VAN EEN ANONIEM VOERTUIG TYPE 

“MONOVOLUME” VIA RAAMOVEREENKOMST 

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

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid art. 33; 

Gelet op de “Nieuwe Gemeentewet”, inzonderheid art. 234, eerste lid; 

Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen;  

Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 

wijzigingen;  

Gelet op de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, in het 

bijzonder artikel 47;  

Gelet op de wet 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

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

latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 18.04.2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp de levering van een 

anoniem voertuig type “monovolume”; 

Overwegende dat deze voertuigen kunnen worden aangekocht via de raamovereenkomst 

Procurement 2016 R3 010 – D’Ieteren - perceel 31 MPV, gesloten door de Federale Politie; 

Overwegende dat, volgens artikel 47 van de wet van 17.06.2016, een aanbestedende overheid 

die een beroep doet op een aankoopcentrale vrijgesteld is van de verplichting om zelf een 

plaatsingsprocedure te organiseren; 

Overwegende dat de kosten in totaal indicatief geraamd worden op € 45.000,00 (BTW incl.); 

Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven werden in de buitengewone begroting op 

art. 330/743-98, aankoop van politievoertuigen; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 Er wordt een opdracht geplaatst met als voorwerp de levering van een anoniem 

voertuig, type “monovolume”, omschreven in de bijgevoegde fiche “Technische 

bepalingen – Anoniem voertuig type “monovolume”. 

Art. 2 Het bedrag van de in artikel 1 vermelde opdracht wordt geraamd op € 45.000,00 

(BTW incl.). De raming is indicatief. 

Art. 3 De aankoop zal gebeuren via de raamovereenkomst Procurement 2016 R3 010 – 

D’Ieteren - perceel 31 MPV, gesloten door de Federale Politie. 

Art. 4 De in artikel 1 vermelde opdracht wordt gefinancierd op art. 330/743-98, aankoop van 

politievoertuigen. 



 

7) VOORSTEL TOT AANKOOP, INSTALLATIE EN CONFIGURATIE VAN 

SERVERINFRASTRUCTUUR IN HET ARRONDISSEMENTEEL DATACENTER 

VIA RAAMOVEREENKOMST 

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

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid art. 33; 

Gelet op de “Nieuwe Gemeentewet”, inzonderheid art. 234, eerste lid; 

Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen;  

Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 

wijzigingen;  

Gelet op de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, in het 

bijzonder artikel 47;  

Gelet op de wet 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en dienste 

n, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 18.04.2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat de huidige ISLP servers end of life zijn, een veiligere administratieve 

werking geïmplementeerd moet worden en een performantere werking van de ploegen op het 

terrein noodzakelijk is, dringt een serververnieuwing zich op; 

Overwegende dat we gebruik mogen maken van het vernieuwde datacenter van de PZ 

Leuven, in het kader van de samenwerking “ICT-Optimalisatie Lokale politiezones 

arrondissement Leuven”; 

Overwegende dat de servers (hard-en software) kunnen worden aangekocht via een 

raamovereenkomst van de PZ Leuven ”2016- GC017”; 

Overwegende dat de vervanging van de ISLP-servers in eigen beheer een veel hogere 

kostprijs zou genereren, aangezien moet worden voldaan aan de strenge eisen van de federale 

politie; 

Overwegende dat, volgens artikel 47 van de wet van 17.06.2016, een aanbestedende overheid 

die een beroep doet op een aankoopcentrale vrijgesteld is van de verplichting om zelf een 

plaatsingsprocedure te organiseren; 

Overwegende dat de kosten in totaal indicatief geraamd worden op € 89.000,00 (BTW incl.); 

Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven werden in de buitengewone begroting op 

art. 330/742-53, aankoop informaticamateriaal; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Gelet op de bespreking; 

Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 Er wordt een opdracht geplaatst met als voorwerp de levering, installatie en 

configuratie van serverinfrastructuur (hardware en software) ten behoeve van PZ 

Demerdal-DSZ in het arrondissementeel datacenter. 

Art. 2 Het bedrag van de in artikel 1 vermelde opdracht wordt geraamd op € 89.000,00 

(BTW incl.). De raming is indicatief. 

Art. 3 De aankoop zal gebeuren via de raamovereenkomst “2016- GC017”, gesloten door PZ 

Leuven. 

Art. 4 De in artikel 1 vermelde opdracht wordt gefinancierd op art. 330/742-53, aankoop 

informaticamateriaal. 

 



8) VOORSTEL TOT INSTALLATIE EN HUUR VAN DATABEKABELING TUSSEN 

HET POLITIEGEBOUW TE DIEST EN HET DATACENTER TE LEUVEN VIA 

RAAMOVEREENKOMST 

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

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid art. 33; 

Gelet op de “Nieuwe Gemeentewet”, inzonderheid art. 234, eerste lid; 

Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen;  

Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 

wijzigingen;  

Gelet op de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, in het 

bijzonder artikel 47;  

Gelet op de wet 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

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

latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 18.04.2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat het noodzakelijk is om via een glasvezelverbinding vanuit het 

politiecommissariaat te kunnen connecteren met het datacenter in de politiezone Leuven; 

Overwegende dat voor de aankoop van een glasvezelverbinding kan ingetekend worden op 

het raamcontract Connectiviteit en apparatuur 2016/008, perceel 1 glasvezelverbindingen van 

VERA; 

Overwegende dat het aangaan van een vierjarig contract voor een E-line Fiber 100M/100M 

business critical – type 1 ervoor zorgt dat er de installatiekost exponentieel lager is dan een 

éénjarig contract; 

Overwegende dat, volgens artikel 47 van de wet van 17.06.2016, een aanbestedende overheid 

die een beroep doet op een aankoopcentrale vrijgesteld is van de verplichting om zelf een 

plaatsingsprocedure te organiseren; 

Overwegende dat de investeringskost op € 7.200,00 wordt geraamd en er een recurrente 

maandelijkse bijdrage is van € 845,79 inclusief BTW; 

Overwegende dat een coax back-uplijn voorgesteld wordt met een maandelijkse kost van € 

242,00 inclusief BTW; 

Overwegende dat de nodige investeringskredieten ingeschreven werden in de buitengewone 

begroting op art. 330/724-60, uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Gelet op de bespreking; 

Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 Er wordt een opdracht geplaatst met als voorwerp de installatie en huur van een 

glasvezelverbinding met coax back-uplijn tussen het politiegebouw te Diest en het 

datacenter te Leuven voor een periode van vier jaar. 

Art. 2 Het investeringsbedrag van de in artikel 1 vermelde opdracht wordt geraamd op € 

7.200,00 (BTW incl.) en de maandelijkse recurrente kosten worden geraamd op € 

1.087,79. De raming is indicatief. 

Art. 3 De aankoop zal gebeuren via de raamovereenkomst Connectiviteit en apparatuur 

2016/008, perceel 1 glasvezelverbindingen, gesloten door VERA. 

Art. 4 Het in artikel 2 vermelde investeringsbedrag wordt gefinancierd op art. 330/724-60, 

uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen; de recurrente kosten worden 

gefinancierd op art 330/123-13, beheers-, en werkingskosten van de informatica. 

 



9) VOORSTEL TOT AANKOOP, INSTALLATIE EN CONFIGURATIE VAN 

FIREWALLS VIA RAAMOVEREENKOMST 

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

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid art. 33; 

Gelet op de “Nieuwe Gemeentewet”, inzonderheid art. 234, eerste lid; 

Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen;  

Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 

wijzigingen;  

Gelet op de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, in het 

bijzonder artikel 47;  

Gelet op de wet 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en dienste 

n, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 18.04.2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat er voor het project van de serververnieuwing zowel een glasvezelverbinding 

als een coaxverbinding vanuit het politiecommissariaat naar het datacenter in de politiezone 

Leuven wordt voorzien; 

Overwegende dat de verbinding tussen het politiecommissariaat te Diest en het datacenter van 

de politiezone Leuven beveiligd en geëncrypteerd moet zijn en moet voldoen aan de eisen van 

de dienst DRI van de federale politie; 

Overwegende dat voor de aankoop van firewalls gebruik gemaakt kan worden van het 

raamcontract Connectiviteit en apparatuur 2016/008, perceel 5 Firewall en randapparatuur van 

VERA; 

Overwegende dat, volgens artikel 47 van de wet van 17.06.2016, een aanbestedende overheid 

die een beroep doet op een aankoopcentrale vrijgesteld is van de verplichting om zelf een 

plaatsingsprocedure te organiseren; 

Overwegende dat de kosten in totaal indicatief geraamd worden op € 14.000,00 (BTW incl.) 

voor de firewalls, installatie en support; 

Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven werden in de buitengewone begroting op 

art. 330/742-53, aankoop informaticamateriaal; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 Er wordt een opdracht geplaatst met als voorwerp de levering, installatie en 

configuratie van firewalls. 

Art. 2 Het bedrag van de in artikel 1 vermelde opdracht wordt geraamd op € 14.000,00 

(BTW incl.). De raming is indicatief. 

Art. 3 De aankoop zal gebeuren via de raamovereenkomst Connectiviteit en apparatuur 

2016/008, perceel 5 Firewall en randapparatuur, gesloten door VERA. 

Art. 4 De in artikel 1 vermelde opdracht wordt gefinancierd op art. 330/742-53, aankoop 

informaticamateriaal. 

 

10) BEKRACHTIGING VAN DE BESLISSING VAN HET POLITIECOLLEGE D.D. 

03.08.2018 HOUDENDE DE VACANTVERKLARING VAN ÉÉN BETREKKING 

IN HET BASISKADER (ÉÉN INSPECTEUR RECHERCHE) 

Gelet op de beslissing van het politiecollege d.d. 03.08.2018 houdende de vacantverklaring 

van één betrekking in het basiskader (inspecteur van politie – recherche); 

Overwegende dat de beslissing van het politiecollege ter bekrachtiging dient voorgelegd te 

worden aan de politieraad; 



Gelet op de bespreking;  

Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Enig artikel De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege d.d. 03.08.2018 

houdende de vacantverklaring van één betrekking in het basiskader (inspecteur 

van politie – recherche). 

 

11) BEKRACHTIGING VAN DE BESLISSING VAN HET POLITIECOLLEGE D.D. 

23.08.2018 HOUDENDE DE VACANTVERKLARING VAN ÉÉN BETREKKING 

IN HET MIDDENKADER (ÉÉN HOOFDINSPECTEUR TEAMCHEF) 

Gelet op de beslissing van het politiecollege d.d. 23.08.2018 houdende de vacantverklaring 

van één betrekking in het middenkader (hoofdinspecteur van politie – teamchef); 

Overwegende dat de beslissing van het politiecollege ter bekrachtiging dient voorgelegd te 

worden aan de politieraad; 

Gelet op de bespreking;  

Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Enig artikel De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege d.d. 23.08.2018 

houdende de vacantverklaring van één betrekking in het middenkader 

(hoofdinspecteur van politie – teamchef). 

 

12) VACANTVERKLARING VAN ÉÉN BETREKKING IN HET OFFICIERSKADER 

(COMMISSARIS BESTUURLIJKE COÖRDINATOR) 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP); 

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

politiediensten (RPPol); 

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 de Minister van Binnenlandse Zaken van 24 januari 

2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, 

gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de 

politiezone; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15bis van de Minister van Binnenlandse Zaken van 25 juni 

2002 betreffende de mobiliteitscyclus; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15quinquies van de Minister van Binnenlandse Zaken van 06 

april 2005 betreffende het vacant verklaren van betrekkingen in het raam van de 

mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 27 november 2001 houdende de vaststelling van de 

personeelsformatie van het operationeel personeel van de lokale politie in de politiezone 

Diest/Scherpenheuvel-Zichem, goedgekeurd door de heer Gouverneur van de Provincie 

Vlaams-Brabant op 21 december 2001, met de vastgestelde personeelsformatie als volgt: 

officierskader: 7, middenkader: 20, basiskader: 69; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 26 februari 2002 houdende de uitbreiding van de 

personeelsformatie van het operationeel personeel van de lokale politie in de politiezone 

Diest/Scherpenheuvel-Zichem, met de volgende formatie van hulpagenten: statutair: 2, 

contractueel: 1; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 05 oktober 2017 houdende de wijziging van de 

personeelsformatie van het operationeel personeel en van het statutair en contractueel 

administratief en logistiek personeel van de lokale politie voor de politiezone Demerdal-DSZ, 

goedgekeurd door de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant op 23 oktober 2017, 



met de vastgestelde operationele personeelsformatie als volgt: hoofdcommissaris: 1, 

commissaris: 5, hoofdinspecteur: 18, inspecteur: 72, agent: 2; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 05 december 2017 houdende de bepaling van de 

operationele getalsterkte van het lokale politiekorps in de PZ Demerdal-DSZ voor het jaar 

2018, vastgesteld op maximaal 94 voltijdse equivalenten; 

Overwegende dat het aantal operationelen op datum van 01 september 2018 92,4 VTE 

bedraagt en samengesteld is als volgt: officierskader: 6,0, middenkader: 16,0, basiskader: 

68,4, hulpkader: 2,0; 

Overwegende dat één commissaris in een schrijven van 31 augustus 2018 aan de politieraad 

van heden vraagt om te kunnen genieten van de non-activiteit voorafgaand aan de 

pensionering met ingang van 01 juni 2019; 

Overwegende dat één commissaris van politie hoogstwaarschijnlijk begin 2019 via mobiliteit 

het korps zal verlaten; 

Overwegende dat het, met het oog op het behoud van de operationaliteit van het korps, nodig 

is een betrekking in het officierskader (commissaris van politie – bestuurlijk coördinator) 

vacant te verklaren; 

Gelet op de bespreking; 

Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 De volgende betrekking wordt vacant verklaard: 

Eén betrekking in het officierskader: commissaris van politie – bestuurlijk coördinator. 

Art. 2 De in artikel 1 vacant verklaarde betrekking wordt begeven in overeenstemming met 

de regelgeving inzake mobiliteit.  

Art. 3 Met betrekking tot de invulling van de vacant verklaarde betrekking, wordt het 

volgende vastgesteld: 

1) De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: 

-  Operationeel personeel – officierskader – commissaris van politie en/of 

personeelsleden die via “Vesalius” naar het officierskader kunnen overgaan. 

- Geen gespecialiseerd ambt. 

- De voorrangsregeling voor “Brusselaars” is niet van toepassing. 

- Er wordt voorzien in een wervingsreserve (die geldt voor een gelijkwaardige 

functionaliteit tot de datum van de oproep tot de kandidaten van de tweede 

navolgende mobiliteitscyclus). 

2) Functiebeschrijving : 

De bestuurlijk coördinator staat onder het rechtstreekse gezag van de korpschef en kan 

belast worden met de volgende taken: 

Als lid van het directiecomité: 

- Levert een bijdrage aan de verdere uitbouw van de lokale politie Demerdal-DSZ; 

- Zorgt mee voor een goede afstemming van de werking van de verschillende 

diensten; 

- Neemt deel aan de overlegmomenten van het beleidsteam; 

- Kan belast worden met de vertegenwoordiging van de politiedienst in naam van de 

korpschef; 

- Werkt mee aan de implementatie en realisatie van de waarden en de visie van het 

korps. 

Als bestuurlijk coördinator: 

- De verdere uitbouw en verbetering van de functionaliteit openbare orde; 

- De voorbereiding, leiding, coördinatie en opvolging van bestuurlijke operaties; 

- Bijzondere projecten inzake aspecten van bestuurlijke politie 

(evenementenbeheer); 

- Pelotonscommandant (Hycap);  

- Pelotonscommandant HyCap - conform MFO 2; 



- Coördinatie trainingen personeel HyCap van de PZ – conform MFO 2; 

- Ondersteuning bieden aan de coördinator politieoperaties, als dagcoördinator 

binnen de dienst politieoperaties en/of als teamchef van een aantal leden van de 

dienst politieoperaties;  

- Neemt deel aan de beurtrol “officier bestuurlijke politie”; 

- Kan ingezet worden in de beurtrol “officier gerechtelijke politie “. 

3) Gewenst profiel : 

KENNIS 

- Sterk inzicht in de problematiek en bekend met de eigenheid van de zone; 

- Kennis van de wettelijke bepalingen met betrekking tot het politiewezen; 

- Kennis van de organisatie, structuren en de verschillende bevoegdheden van de 

twee niveaus van de geïntegreerde politiedienst; 

- Grondige kennis van alle aspecten van basispolitiezorg en EPZ; 

- Grondige kennis van alle aspecten inzake de handhaving van de openbare orde; 

- Grondige kennis van alle aspecten inzake nood- en interventieplannen.  

VAARDIGHEDEN 

- Persoonsgerichte leidinggevende vaardigheden: 

- de bekwaamheid tot het vervullen van een voorbeeldrol; 

- de bekwaamheid tot motiveren, onderhandelen, samenwerken en delegeren; 

- in staat om de problemen in de zone te detecteren, te analyseren en 

verbeteringen voor te stellen; 

- Het vermogen tot het ontwikkelen van een organisatiestructuur voor de efficiënte 

en effectieve uitvoering van de opdrachten van de lokale politie; 

- Resultaatgericht werken/leidinggeven: duidelijke en realistische doelen kunnen 

stellen en er op systematische wijze naar toe werken, nemen van 

verbeteringsinitiatieven; 

- Beschikken over goede verbale en schriftelijke communicatieve vaardigheden: op 

een duidelijke en overtuigende wijze een boodschap kunnen overbrengen, 

aangepast aan de doelgroep; 

- Blijk geven van zelfstandigheid en stiptheid;  

- Een goede fysieke conditie; 

- Ervaring hebben als pelotonscommandant. 

 ATTITUDES 

- Dynamisch, gedreven en enthousiast zijn: doordrongen zijn van de missie, visie en 

de doelstellingen van de organisatie; 

- Over een grote integriteit beschikken; 

- Openstaan voor de problemen van alle personeelsleden: contactvaardigheid - sterk 

inlevingsvermogen - hoge aanspreekbaarheid - vertrouwen wekken; 

- Over het nodige gezag beschikken; 

- Stressbestendig zijn; 

- Initiatief nemen; 

- In alle omstandigheden blijk geven van een correcte en discrete ingesteldheid. 

4) Gewone plaats van het werk : PZ Demerdal-DSZ, Leuvensestraat 92, 3290 Diest 

5) Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature : PZ Demerdal-DSZ, 

hoofdcommissaris Jan Vanhauwere – korpschef, tel. 013 35 05 01 of adviseur Seppe 

Vlaeminck - coördinator niet-operationele steun, tel. 013 35 87 86. 

6) Vereiste bijzondere bekwaamheden : Nihil 

7) Vacant ambt onder voorbehoud van een effectieve uitdiensttreding of non-activiteit 

voorafgaand aan de pensionering. 

8) Samenstelling van de selectiecommissie :  



- Voorzitter van de commissie: hoofdcommissaris Jan Vanhauwere, korpschef of 

vervanger aan te duiden door het politiecollege; 

- Een korpschef van een andere lokale politiezone van minstens categorie 2, aan te 

duiden door de voorzitter; 

- Een commissaris van de politiezone, aan te duiden door de voorzitter; 

- Secretaris van de commissie: een secretaris, aan te duiden door de voorzitter. 

 9) Kennistest : Nihil  

 

13) VACANTVERKLARING VAN ÉÉN BETREKKING IN HET OFFICIERSKADER 

(COMMISSARIS COÖRDINATOR POLITIEOPERATIES) 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP); 

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

politiediensten (RPPol); 

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 de Minister van Binnenlandse Zaken van 24 januari 

2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, 

gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de 

politiezone; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15bis van de Minister van Binnenlandse Zaken van 25 juni 

2002 betreffende de mobiliteitscyclus; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15quinquies van de Minister van Binnenlandse Zaken van 06 

april 2005 betreffende het vacant verklaren van betrekkingen in het raam van de 

mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 27 november 2001 houdende de vaststelling van de 

personeelsformatie van het operationeel personeel van de lokale politie in de politiezone 

Diest/Scherpenheuvel-Zichem, goedgekeurd door de heer Gouverneur van de Provincie 

Vlaams-Brabant op 21 december 2001, met de vastgestelde personeelsformatie als volgt: 

officierskader: 7, middenkader: 20, basiskader: 69; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 26 februari 2002 houdende de uitbreiding van de 

personeelsformatie van het operationeel personeel van de lokale politie in de politiezone 

Diest/Scherpenheuvel-Zichem, met de volgende formatie van hulpagenten: statutair: 2, 

contractueel: 1; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 05 oktober 2017 houdende de wijziging van de 

personeelsformatie van het operationeel personeel en van het statutair en contractueel 

administratief en logistiek personeel van de lokale politie voor de politiezone Demerdal-DSZ, 

goedgekeurd door de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant op 23 oktober 2017, 

met de vastgestelde operationele personeelsformatie als volgt: hoofdcommissaris: 1, 

commissaris: 5, hoofdinspecteur: 18, inspecteur: 72, agent: 2; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 05 december 2017 houdende de bepaling van de 

operationele getalsterkte van het lokale politiekorps in de PZ Demerdal-DSZ voor het jaar 

2018, vastgesteld op maximaal 94 voltijdse equivalenten; 

Overwegende dat het aantal operationelen op datum van 01 september 2018 92,4 VTE 

bedraagt en samengesteld is als volgt: officierskader: 6,0, middenkader: 16,0, basiskader: 

68,4, hulpkader: 2,0; 

Overwegende dat één commissaris in een schrijven van 31 augustus 2018 aan de politieraad 

van heden vraagt om te kunnen genieten van de non-activiteit voorafgaand aan de 

pensionering met ingang van 01 juni 2019; 

Overwegende dat één commissaris hoogstwaarschijnlijk begin 2019 via mobiliteit het korps 

zal verlaten; 

Overwegende dat het, met het oog op het behoud van de operationaliteit van het korps, nodig 

is een betrekking in het officierskader (commissaris van politie – coördinator politieoperaties) 

vacant te verklaren; 



Gelet op de bespreking; 

Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 De volgende betrekking wordt vacant verklaard: 

Eén betrekking in het officierskader: commissaris van politie – coördinator 

politieoperaties. 

Art. 2 De in artikel 1 vacant verklaarde betrekking wordt begeven in overeenstemming met 

de regelgeving inzake mobiliteit.  

Art. 3 Met betrekking tot de invulling van de vacant verklaarde betrekking, wordt het 

volgende vastgesteld: 

1) De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: 

-  Operationeel personeel – officierskader – commissaris van politie en/of 

personeelsleden die via “Vesalius” naar het officierskader kunnen overgaan. 

- Geen gespecialiseerd ambt. 

- De voorrangsregeling voor “Brusselaars” is niet van toepassing. 

- Er wordt voorzien in een wervingsreserve (die geldt voor een gelijkwaardige 

functionaliteit tot de datum van de oproep tot de kandidaten van de tweede 

navolgende mobiliteitscyclus). 

2) Functiebeschrijving : 

De coördinator politieoperaties staat onder het rechtstreekse gezag van de korpschef 

en is de directe chef van de middenkaderleden van de dienst politieoperaties. 

De dienst politieoperaties is belast met de interventies, verkeershandhaving en 

ordehandhaving. Deze dienst telt ongeveer 40 operationele medewerkers.  

De coördinator politieoperaties is lid van het directiecomité.  

Hij kan belast worden met de volgende taken:  

Als lid van het directiecomité: 

- Levert een bijdrage aan de verdere uitbouw van de lokale politie Demerdal-DSZ; 

- Zorgt mee voor een goede afstemming van de werking van de dienst 

politieoperaties en de werking van de andere diensten; 

- Neemt deel aan de overlegmomenten van het beleidsteam; 

- Kan belast worden met de vertegenwoordiging van de politiedienst in naam van de 

korpschef; 

- Werkt mee aan de implementatie en realisatie van de waarden en de visie van het 

korps. 

Als commissaris: 

- Pelotonscommandant (HyCap); 

- Neemt deel aan de beurtrol “officier bestuurlijke politie”; 

- Kan belast worden met de operationele leiding van een lokale ordedienst; 

- Kan ingezet worden in de beurtrol “officier gerechtelijke politie“. 

Als coördinator politieoperaties: 

- Stemt de werking van de dienst politieoperaties af op de noodwendigheden en de 

opportuniteiten; 

- Verzekert de coördinatie tussen de teamchefs van de dienst politieoperaties; 

- Verzekert de coördinatie tussen alle medewerkers die een beurtrol hebben als OGP 

van wacht; 

- Verzekert de coördinatie tussen alle medewerkers die een aandeel hebben als 

wachtofficier en/of dagcoördinator; 

- Organiseert acties en coördineert alle initiatieven met betrekking tot 

verkeershandhaving in de PZ Demerdal-DSZ (ANPR controle, snelheidscontroles, 

verkeerscontroles, controles zwaar vervoer ...). 

3) Gewenst profiel : 



KENNIS 

- Sterk inzicht in de problematiek en bekend met de eigenheid van de zone; 

- Degelijke kennis van WPA, Strafrecht en strafvordering, Wegcode; 

- Kennis van de wettelijke bepalingen met betrekking tot het politiewezen; 

- Kennis van de organisatie, structuren en de verschillende bevoegdheden van de 

twee niveaus van de geïntegreerde politiedienst; 

- Grondige kennis van alle aspecten van basispolitiezorg en EPZ. 

VAARDIGHEDEN 

- Persoonsgerichte leidinggevende vaardigheden: 

- de bekwaamheid tot het vervullen van een voorbeeldrol; 

- de bekwaamheid tot motiveren, onderhandelen, samenwerken en delegeren; 

- in staat om de problemen in de zone te detecteren, te analyseren en 

verbeteringen voor te stellen. 

- Het vermogen tot het ontwikkelen van een organisatiestructuur voor de efficiënte 

en effectieve uitvoering van de opdrachten van de lokale politie; 

- Resultaatgericht werken/leidinggeven: duidelijke en realistische doelen kunnen 

stellen en er op systematische wijze naar toe werken, nemen van 

verbeteringsinitiatieven; 

- Beschikken over goede verbale en schriftelijke communicatieve vaardigheden: op 

een duidelijke en overtuigende wijze een boodschap kunnen overbrengen, 

aangepast aan de doelgroep; 

- Blijk geven van zelfstandigheid en stiptheid; 

- Een goede fysieke conditie; 

- Ervaring hebben als pelotonscommandant of bereid en in de mogelijkheid zijn om 

deze functie op te nemen. 

 ATTITUDES 

- Dynamisch, gedreven en enthousiast zijn: doordrongen zijn van de missie, visie en 

de doelstellingen van de organisatie; 

- Over een grote integriteit beschikken; 

- Openstaan voor de problemen van alle; personeelsleden: contactvaardigheid - sterk 

inlevingsvermogen - hoge aanspreekbaarheid - vertrouwen wekken 

- Over het nodige gezag beschikken; 

- Stressbestendig zijn; 

- Initiatief nemen. 

4) Gewone plaats van het werk : PZ Demerdal-DSZ, Leuvensestraat 92, 3290 Diest 

5) Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature : PZ Demerdal-DSZ, 

hoofdcommissaris Jan Vanhauwere – korpschef, tel. 013 35 05 01 of adviseur Seppe 

Vlaeminck – coördinator niet-operationele steun, tel. 013 35 87 86. 

6) Vereiste bijzondere bekwaamheden : Nihil 

7) Vacant ambt onder voorbehoud van een effectieve uitdiensttreding of non-activiteit 

voorafgaand aan de pensionering. 

8) Samenstelling van de selectiecommissie :  

- Voorzitter van de commissie: hoofdcommissaris Jan Vanhauwere, korpschef of 

vervanger aan te duiden door het politiecollege; 

- Een korpschef van een andere lokale politiezone van minstens categorie 2, aan te 

duiden door de voorzitter; 

- Een commissaris van de politiezone, aan te duiden door de voorzitter; 

- Secretaris van de commissie: een secretaris, aan te duiden door de voorzitter. 

 9) Kennistest : Nihil  

 



14) VACANTVERKARING VAN ÉÉN BETREKKING IN HET CALOG-KADER 

NIVEAU B (ICT-CONSULENT) 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP); 

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

politiediensten (RPPol); 

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 de Minister van Binnenlandse Zaken van 24 januari 

2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, 

gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de 

politiezone; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15bis van de Minister van Binnenlandse Zaken van 25 juni 

2002 betreffende de mobiliteitscyclus; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15quinquies van de Minister van Binnenlandse Zaken van 06 

april 2005 betreffende het vacant verklaren van betrekkingen in het raam van de 

mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 27 november 2001 houdende de vaststelling van de 

personeelsformatie van het operationeel personeel van de lokale politie in de politiezone 

Diest/Scherpenheuvel-Zichem, goedgekeurd door de heer Gouverneur van de Provincie 

Vlaams-Brabant op 21 december 2001, met de vastgestelde personeelsformatie als volgt: 

officierskader: 7, middenkader: 20, basiskader: 69; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 26 februari 2002 houdende de uitbreiding van de 

personeelsformatie van het operationeel personeel van de lokale politie in de politiezone 

Diest/Scherpenheuvel-Zichem, met de volgende formatie van hulpagenten: statutair: 2, 

contractueel: 1; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 05 oktober 2017 houdende de wijziging van de 

personeelsformatie van het operationeel personeel en van het statutair en contractueel 

administratief en logistiek personeel van de lokale politie voor de politiezone Demerdal-DSZ, 

goedgekeurd door de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant op 23 oktober 2017, 

met de vastgestelde personeelsformatie van het statutair administratief en logistiek kader als volgt: 

niveau A: 2, niveau B: 4, niveau C: 11 en niveau D: 1; 

Overwegende dat het aantal consulenten niveau B op datum van 01 september 2018 2,6 VTE 

bedraagt; 

Overwegende dat de assistent ICT (niveau C) - met ingang van 01 mei 2019 met pensioen kan 

gaan; 

Overwegende dat het, met het oog op het behoud van de operationaliteit betreffende 

informatica binnen ons korps, nodig is een betrekking van consulent ICT (niveau B) vacant te 

verklaren; 

Gelet op de bespreking; 

Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 De volgende betrekking wordt vacant verklaard,  

Eén betrekking van consulent ICT  

Art. 2 De in artikel 1 vacant verklaarde betrekking wordt begeven in overeenstemming met 

de regelgeving inzake mobiliteit.  

Art. 3 Met betrekking tot de invulling van de vacant verklaarde betrekking, wordt het 

volgende vastgesteld: 

1) De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: 

- CALog-personeel – niveau B – Consulent ICT 

- Diplomavereisten: Bachelordiploma in een informaticarichting 

- Graad: niveau B 

- Gemene graad: consulent 



- Bijzondere graad: consulent ICT 

- Weddeschalengroep: B1B tot en met B4B.2 

- Er wordt voorzien in een wervingsreserve (die geldt voor een gelijkwaardige 

functionaliteit tot de datum van de oproep tot de kandidaten van de tweede 

navolgende mobiliteitscyclus). 

2) Functiebeschrijving: 

De consulent ICT staat onder het rechtstreekse gezag van de coördinator niet-

operationele steun. Hij werkt nauw samen met de medewerkers van de dienst niet-

operationele steun. 

De ICT-consulent zal als systeemmedewerker belast worden met het beheer van alle 

ICT-gebonden materie van de politiezone. Dit is ruimer dan enkel en alleen de 

klassieke PC-toepassingen, maar wij denken hierbij ook aan andere 

communicatietoepassingen (radiocommunicatie, videobewaking, 

voertuigmonitoring,…). 

Hij beheert de verschillende netwerken in gebruik bij de politie en zorgt voor de 

continuïteit van de werking. 

Hij staat in voor de goede werking van zowel hardware als software. 

Hij ondersteunt de medewerkers in het dagelijks gebruik van onze ICT. 

Hij is het aanspreekpunt voor interne partners (federale politie) en externe partners 

(bedrijven). 

Hij levert een bijdrage in verbeteringsprojecten op het vlak van ICT. 

Hij heeft een adviserende en ondersteunende rol bij de aankoop van nieuwe ICT-

toepassingen.  

Hij beheert de gebruikersrechten. 

3) Gewenst profiel: 

KENNIS 

- Een grondige kennis hebben van ICT-toepassingen in het algemeen; 

- Goede kennis hebben van courante informaticatoepassingen (hardware en 

software); 

- Kennis hebben (of bereid zijn deze te verwerven) van politionele 

informaticatoepassingen; 

- Kennis van serverbeheer en datanetwerken; 

- Kennis hebben van de relevante wetgeving op het vlak van privacy en veiligheid 

van de informatie. 

VAARDIGHEDEN 

- Beschikken over goede verbale en schriftelijke communicatieve vaardigheden: op 

een duidelijke en overtuigende wijze een boodschap kunnen overbrengen; 

- Resultaat gericht werken; 

- In staat om problemen te detecteren, analyseren en verbeteringen voor te stellen; 

- Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken; 

ATTITUDES 

- Dynamisch en enthousiast zijn 

- Overtuigd zijn van de missie, visie en de waarden van onze organisatie; 

- Over een grote mate van integriteit beschikken; 

- Stressbestendig zijn; 

- Zin voor initiatief hebben; 

- Flexibel zijn in taakinvulling en werkregeling; 

- Discreet, betrouwbaar en loyaal zijn;  

- Een bijzondere interesse hebben voor de voortdurende vernieuwing inzake ICT. 

4) Gewone plaats van het werk : PZ Demerdal-DSZ, Leuvensestraat 92, 3290 Diest 

5) Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature : PZ Demerdal-DSZ, ADV Seppe 

Vlaeminck - coördinator niet-operationele steun, tel. 013/35 87 86.  



6) Vereiste bijzondere bekwaamheden : Nihil 

7) Ambt vacant  

8) Samenstelling van de selectiecommissie :  

- Voorzitter van de commissie: hoofdcommissaris Jan Vanhauwere, korpschef of 

vervanger, aan te duiden door het politiecollege; 

- Adviseur Seppe Vlaeminck, coördinator niet-operationele steun of vervanger, aan 

te duiden door de voorzitter; 

- Een personeelslid van het administratief en logistiek kader van een korps van de 

lokale politie, aan te duiden door de voorzitter; 

- Secretaris van de commissie: een secretaris, aan te duiden door de voorzitter. 

9) Kennistest : Interview  

10) Externe vacantverklaring: In geval van geen (geschikte) kandidaten via de 

mobiliteitscyclus zal de betrekking extern vacant verklaard worden volgens de 

bepalingen van RPPol deel IV – titel I – hoofdstuk II en de volgende modaliteiten:  

a) Profiel: zie mobiliteit 

b) Diplomavereisten: houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste 

evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving 

in de betrekkingen van niveau B – bacheloropleiding of gelijkgesteld in een 

informaticarichting 

c) Publicatie: via jobpol.be en website politiezone gedurende 3 weken 

d) Selectie: de kandidaten van wie de kandidatuur ontvankelijk wordt verklaard 

worden eerst onderworpen aan een praktische uitsluitende proef. De geslaagde 

kandidaten (behalen van minimum 50%) van deze proef worden vervolgens 

gehoord waarbij de selectiecommissie de kandidaten zal toetsen aan het gewenste 

profiel. 

e) Selectiecommissie: zie mobiliteit 

f) Kennistest: Voorafgaand aan het interview een praktische uitsluitende proef 

(behalen van minimum 50%). 

g) Wervingsreserve: Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een 

geldigheidsduur van één jaar vanaf de datum van het proces-verbaal van selectie. 

 


