
          ZITTING VAN 05.12.2019 

 

AANWEZIG. 

Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, voorzitter 

Christophe De Graef, burgemeester Diest, raadslid  

Buttiens, Claes, Dirix, Gybels, Jennes, 

Lambrechts, Nijs, Sannen,  

Schuyten, Meyssen, Vancauwenbergh, Versavel, raadsleden  

Jan Vanhauwere, korpschef 

An Claes, secretaris 

 

VERONTSCHULDIGD. 

Ursula Bervoets, Murat Celik, Anne-Sophie Weckx, Koen Vranken, raadsleden 

 

AFWEZIG. 

 

DAGORDE. 

 

Openbare zitting 

1) Goedkeuring verslag van de zitting van 22 oktober 2019 

2) Goedkeuring begroting gewone en buitengewone dienst 2020 

3) Delegatie vacantverklaring aan het politiecollege 

4) Vacantverklaring van het mandaat van korpschef en samenstelling 

plaatselijke selectiecommissie 

5) Zonaal veiligheidsplan 2020-2025 

Gesloten zitting 

6) Kennisneming collegebeslissing d.d. 22.10.2019 houdende de benoeming van een 

hoofdinspecteur van politie – recherche (Pieter Vandermeulen) 

7) Ontslag van een personeelslid – inspecteur Nele Carrein 

8) Tijdelijke pensionering omwille van medische redenen van een hoofdinspecteur  

9) Opruststelling en toelating tot het rustpensioen van assistent Marina Van den 

Bulck 

 

DE POLITIERAAD. 

OPENBARE ZITTING 

 

1) GOEDKEURING VERSLAG VAN DE ZITTING VAN 22 OKTOBER 2019 

Het verslag van de zitting van 22 oktober 2019 wordt goedgekeurd. 

 

Raadslid Schoolmeesters voegt zich bij de zitting. 

 

2) GOEDKEURING BEGROTING GEWONE EN BUITENGEWONE DIENST 2020 

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

gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 39, 40 en de artikelen 71 tot en met 

76;  

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

boekhouding van de lokale politie, in het bijzonder de artikelen 5 tot en met 13; 

Overwegende dat er op het moment van de opmaak van begroting 2020 nog geen 

begrotingsonderrichtingen beschikbaar zijn; 

Gelet op begroting van de politiezone voor het dienstjaar 2020, die als bijlage bij dit besluit is 

gevoegd; 

Gelet op de bespreking; 

Met 80,2 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 



Besluit : 

Enig artikel De begroting 2020 van de politiezone, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, 

wordt goedgekeurd.  

 

3) DELEGATIE VACANTVERKLARING AAN HET POLITIECOLLEGE 

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

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid art. 85; 

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

politiediensten (RPPol), inzonderheid deel VI, titel II - hoofdstuk II; 

Gelet op het koninklijk besluit van 07 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen 

van de personeelsleden van de lokale politie; 

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 het koninklijk besluit van 09 november 2015 houdende bepalingen inzake het 

eindeloopbaanregime van het operationeel kader van de geïntegreerde politie; 

Gelet op de omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 24.01.2002 - GPI 15 

betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, 

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

politiezones; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI85 van 22 februari 2016 betreffende het 

eindeloopbaanregime voor de personeelsleden van het operationeel kader van de 

geïntegreerde politie; 

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

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; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 4 april 2019 houdende de wijziging van de 

personeelsformatie van het operationeel personeel van de politiezone Demerdal-DSZ, 

goedgekeurd door de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant op 23 juli 2019; 

Overwegende dat de politiezone om allerlei redenen geconfronteerd wordt met een 

personeelsverloop (mobiliteit – oppensioenstellingen) dat de operationaliteit van het korps 

beïnvloedt en dat waar mogelijk snel gereageerd moet worden; 

Overwegende dat de mobiliteit wordt geregeld door bepalingen in het mammoetbesluit die de 

politieraad aanduiden als de overheid die de vacante bedieningen bepaalt en de kandidaten 

benoemt; 

Overwegende dat tijdens de voorgaande jaren met succes een procedure toegepast werd 

waarbij de politieraad het politiecollege mandaat verleende om bedieningen in het 

operationeel kader vacant te verklaren en dit voor een door de raad vastgesteld aantal VTE; 

Overwegende dat het wenselijk is dat de politieraad het politiecollege mandaat verleent om, 

met het oog op de goede werking van de dienst, betrekkingen vacant te verklaren binnen de 

goedgekeurde personeelsformatie en de begroting in 2020; 

Gelet op het zonaal veiligheidsplan en de goedkeuring van de begroting 2020 waarin 

voldoende middelen werden voorzien; 

Gelet op de bespreking; 

Met 15 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen;  

 

Besluit: 

 

Art. 1 Met als doel het behoud van de operationaliteit van het korps, wordt het politiecollege 

gemachtigd om bij elke mobiliteitscyclus de nodige betrekkingen vacant te verklaren.  



 Het politiecollege bepaalt o.a. de concrete samenstelling van de selectiecommissie die 

bestaat uit de korpschef, een secretaris, een officier en naargelang de vacature een 

officier, middenkader- of basiskaderlid. 

 Het politiecollege wordt eveneens belast met het bepalen van het profiel. 

Art. 2 Alle beslissingen door het politiecollege genomen in uitvoering van artikel 1, worden 

ter bekrachtiging aan de politieraad voorgelegd. 

Art. 3  Bij alle vacantverklaringen wordt er rekening gehouden met de goedgekeurde 

personeelsformatie en de in de begroting opgenomen kredieten voor de bezoldiging 

van het personeel. 

Art. 4 Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams-

Brabant. 

 

4) VACANTVERKLARING VAN HET MANDAAT VAN KORPSCHEF EN 

SAMENSTELLING PLAATSELIJKE SELECTIECOMMISSIE 

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

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op de artikelen 48, 50 en 52 (WGP);  

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, inzonderheid op de artikelen 65 tot 73 (Exodus);  

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

personeel van de politiediensten, inzonderheid op de artikelen VII.III.1 tot VII.III.21, 

VII.III.28, VII.III.33 tot VII.III.59, VII.III.69 tot VII.III.77, XI.II.17 tot XI.II.18 en XI.III.27 

(RPPol);  

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

bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van 

het personeel van de politiediensten;  

Gelet op het ministerieel besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de 

functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van een korpschef;  

Gelet op de aanvraag van eerste hoofdcommissaris Jan Vanhauwere, korpschef, om op rust 

gesteld te worden met ingang van 1 juni 2020; 

Overwegende dat het mandaat van korpschef van rechtswege beëindigd wordt op de dag dat 

de definitieve ambtsneerlegging van het personeelslid uitwerking heeft; 

Overwegende dat HCP Jan Vanhauwere vanaf 01 juni 2020 niet langer het mandaat van 

korpschef van de politiezone Demerdal-DSZ zal uitoefenen; 

Overwegende dat men, voor de goede werking van de politiezone, dient te beschikken over 

een korpschef binnen de politiezone Demerdal-DSZ;  

Overwegende dat men dus een oproep tot kandidaatstelling dient te lanceren met het oog op 

de aanwijzing «en régime» tot korpschef van de politiezone Demerdal-DSZ;  

Gelet op de wettelijke bepalingen hieromtrent;  

Gelet op de bespreking; 

Met 15 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit : 

Art. 1 Het bij mandaat te begeven ambt van korpschef van de politiezone Demerdal-DSZ 

(categorie 2) wordt vacant verklaard met ingang van 01 juni 2020.  

Art. 2 De uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen wordt vastgelegd op 

31 januari 2020 inbegrepen. 

Art. 3 De selectie geschiedt door een plaatselijke selectiecommissie, conform RPPol artikel 

VII.III.58 samengesteld als volgt: 

Samenstelling Lid Plaatsvervanger 

Voorzitter 

Voorzitter van het 

politiecollege 

De heer Manu Claes, 

burgemeester 

Scherpenheuvel-Zichem  

De heer Christophe De Graef, 

burgemeester Diest 



Bijzitters 

Een korpschef die een 

mandaat uitoefent van ten 

minste dezelfde categorie 

(Cat. 2) 

HCP Mark Crispel, 

Korpschef Zennevallei 

 

HCP Frank Mulleners,  

Korpschef PZ CARMA 

Een bestuurlijke directeur-

coördinator of een 

gerechtelijke directeur, uit 

een ander ambtsgebied 

HCP Liesbeth Van 

Isterbeek,  

Directeur-Coördinator 

Halle-Vilvoorde 

HCP Robin Minten 

Directeur-Coördinator 

Limburg 

Een deskundige die niet 

behoort tot het betrokken 

lokaal politiekorps 

Dr. Maud Stinckens  

Diensthoofd dienst 

Preventie & Veiligheid Stad 

Sint-Truiden 

De heer Koen Van Heddeghem  

Diensthoofd lokale politie en 

veiligheid VVSG 

De gouverneur of 

arrondissementscommissaris 

De gouverneur van de 

provincie Vlaams-Brabant 

of zijn plaatsvervanger, 

arrondissementscommissaris 

Kaat Boon 

De door de gouverneur 

aangewezen 

arrondissementscommissaris 

De procureur des Konings 

van het gerechtelijk 

arrondissement 

De heer Patrick Vits, 

Procureur des Konings 

Leuven 

De door de procureur des 

Konings aangewezen 

substituut 

De inspecteur-generaal of de 

adjunct-inspecteur-generaal 

De heer Thierry Gillis, 

inspecteur-generaal 

De door de inspecteur-generaal 

aangewezen plaatsvervanger 

Secretaris – staat de commissie bij 

 Mevrouw An Claes, 

politiesecretaris 

De door de voorzitter 

aangewezen vervanger 

Art. 4 Deze beslissing wordt meegedeeld aan de Algemene Directie van het middelenbeheer 

en de informatie (DGR) – Directie van het personeel (DRP) met het oog op de oproep 

tot kandidaatstelling, aan de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant, en 

aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheids- 

en Preventiebeleid, Directie Politiebeheer.  

 

5) ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 2020-2025 

De politieraad neemt kennis van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 van PZ Demerdal-DSZ 

en gaat hiermee unaniem akkoord. 

 


