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OPENBARE ZITTING 

 
 
01 ONTSLAG VAN MEVROUW N. SMINATE EN AANSTELLING VAN DE 

HEER K. MOEYERSONS ALS POLITIERAADSLID 
 
De voorzitter verwelkomt mevrouw Else De Wachter als burgemeester van Kapelle-op-den-
Bos. 
 
De politieraad neemt kennis van het ontslag van mevrouw Nadia Sminate en van de 
aanstelling van de heer Koen Moeyersons.   
 
 
02 EEDAFLEGGING EN INSTALLATIE VAN DE HEER KOEN MOEYERSONS 
 
Door het ontslag van mevrouw Nadia Sminate wordt de heer Koen Moeyersons, tweede 
opvolger, aangeduid als politieraadslid. 
 
Dit voornoemde aanwezige politieraadslid legt in handen van de voorzitter de door artikel 
20bis van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, voorgeschreven eed af, te weten : “Ik zweer getrouwheid aan 
de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk”. 
 
 

BESLUIT : 

 

Artikel 1 - Er wordt akte genomen van de eedaflegging als lid van de politieraad van de heer Koen 
Moeyersons.  Hij wordt aangesteld als politieraadslid na het ontslag van mevrouw Nadia 
Sminate. 
 

Artikel 2 - Van het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijk en individueel proces-verbaal 
opgesteld. 

 
Artikel 3 - De in artikel 1 vermelde persoon wordt aangesteld verklaard in zijn functie van lid van de 

politieraad vanaf 8 december 2011. 
 

  

POLITIEZONE K-L-M 

Naamcode 5409 

 

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 8 december 2011 



Artikel 4 - Een afschrift van deze beslissing wordt aan de Gouverneur overgemaakt. 
 
 
03 VASTSTELLING VAN DE RANGORDE VAN DE LEDEN VAN DE 

POLITIERAAD 
 
Omdat er geen enkele wetsbepaling voorziet in het opmaken van een ranglijst van 
politieraadsleden, zal de rangorde bepaald worden overeenkomstig artikel 17 van de wet van 
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus. 
De politieraadsleden nemen kennis van de nieuwe rangorde. 
 

NAAM VOORNAAM 

VERBELEN Maurice 

VAN SCHEL Louis 

SNAUWAERT Dirk 

VAN DEN BRANDE Jan 

CARLEER Bert 

LANGBEEN Veerle 

VAN DEN BERGH Katrien 

VAN HOOREBEECK Maria 

BRIOEN Paul 

AERTS Paul 

VAN DEN TROOST Jozef 

DE VOS Ria 

KERREMANS Willy 

LATHOUWERS Jan 

VANDEN BROECK Else 

NOENS Jörgen 

MOEYERSONS Koen 

 
 

Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Kapelle-op-den-Bos d.d. 02.01.2007 houdende 
verkiezing van de leden van de politieraad; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Londerzeel d.d. 02.01.2007 houdende verkiezing 
van de leden van de politieraad; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Meise d.d. 02.01.2007 houdende verkiezing van de 
leden van de politieraad; 
 
Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie van de provincieraad van de provincie Vlaams-
Brabant d.d. 25 januari 2007 waarbij de in de gemeente Kapelle-op-den-Bos gehouden verkiezing 
van de leden van de politieraad op datum van 2 januari 2007, geldig verklaard werden; 
 
Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie van de provincieraad van de provincie Vlaams-
Brabant d.d. 25 januari 2007 waarbij de in de gemeente Londerzeel gehouden verkiezing van de 
leden van de politieraad op datum van 2 januari 2007, geldig verklaard werden; 
 
Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie van de provincieraad van de provincie Vlaams-
Brabant d.d. 25 januari 2007 waarbij de in de gemeente Meise gehouden verkiezing van de leden 
van de politieraad op datum van 2 januari 2007, geldig verklaard werden; 
 



Gelet op artikel 17 van de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus; 
 
Gelet op de nieuwsbrief PZ nr.9 van 23.03.2001 waarin gestipuleerd wordt dat de leeftijd in 
aanmerking genomen wordt voor het bepalen van de rangorde van de politieraadsleden; 
 
Overwegende de kennisgeving aan de politieraad van het ontslag als politieraadslid van mevrouw 
Nadia Sminate op 28 september 2011; 
 
Overwegende dat in de beslissing van de gemeenteraad van Londerzeel d.d. 02.01.2007 houdende 
verkiezing van de leden van de politieraad de heer Koen Moeyersons als tweede kandidaat opvolger 
voorgedragen werd van de heer Marc Verbruggen; 
 
In openbare zitting; 
 
Met algeheelheid van stemmen. 

 
BESLUIT : 

 

Artikel 1 - De rangorde van de leden van de Politieraad wordt als volgt vastgesteld : 
 

AANSPREKING NAAM VOORNAAM Functie 

de heer VERBELEN Maurice Politieraadslid 

de heer VAN SCHEL Louis Politieraadslid 

de heer SNAUWAERT Dirk Politieraadslid 

de heer VAN DEN BRANDE Jan Politieraadslid 

de heer CARLEER Bert Politieraadslid 

mevrouw LANGBEEN Veerle Politieraadslid 

mevrouw VAN DEN BERGH Katrien Politieraadslid 

mevrouw VAN HOOREBEECK Maria Politieraadslid 

de heer BRIOEN Paul Politieraadslid 

de heer AERTS Paul Politieraadslid 

de heer VAN DEN TROOST Jozef Politieraadslid 

mevrouw DE VOS Ria Politieraadslid 

de heer KERREMANS Willy Politieraadslid 

de heer LATHOUWERS Jan Politieraadslid 

mevrouw VANDEN BROECK Else Politieraadslid 

de heer NOENS Jörgen Politieraadslid 

de heer MOEYERSONS Koen Politieraadslid 

 
Artikel 2 - Een afschrift van deze beslissing wordt aan de Gouverneur overgemaakt. 
 
 
04 GOEDKEURING VERSLAG POLITIERAAD VAN 28 SEPTEMBER 2011 
 
Het verslag van de politieraad van 28 september 2011 wordt goedgekeurd met 16 stemmen 
voor en één onthouding (de heer K. Moeyersons). 
 
 
05 ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 2013 - 2016 
 
De politieraad neemt kennis van het resultaat van de gedachteoefening gedaan door de 
praktijkgroep voor optimale bedrijfsvoering rond het opmaken van het nieuwe Zonale 
Veiligheidsplan. 
Raadslid B. Carleer gaat met een aantal argumenten akkoord.  De nieuwe politieraad moet 
inderdaad de kans krijgen om zelf accenten te kunnen leggen, maar het verlengen van de 



geldigheid van het Zonaal Veiligheidsplan (ZVP) vindt hij geen goed idee.  De bevraging van 
de sleutelfiguren is een beperkte bevraging en is een foute basis voor het volgende ZVP.  
Deze bevraging zorgt enkel voor de vastlegging van de operationele doelstellingen van het 
huidige ZVP. 
 
De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad een voortgaan is op de vorige enquête, maar er zijn 
aanpassingen gebeurd. 
De politie kon inderdaad gebruik maken van een opgemaakte enquête van FOD Binnenlandse 
Zaken, maar er was onvoldoende tijd om alles goed te organiseren.  Ook was aan deze 
bevraging een prijskaartje verbonden, vandaar dat er beslist is om zelf een bevraging van de 
sleutelfiguren te organiseren. 
 
Er wordt, met eenparigheid van stemmen, akkoord gegaan met volgende voorstel: 
 
� Einde ZVP laten samenvallen met einde legislatuur 
� Geen te lange geldigheidsperiode voor het ZVP 
� Deelname aan een algemene bevraging is te duur 
 
 
06 BEGROTINGSWIJZIGING 1/2011 - KENNISGEVING GOEDKEURING 
 
De politieraad neemt kennis van de goedkeuring door de provinciegouverneur van de 
begrotingswijziging nr. 1 van de begroting van de lokale politie van de politiezone K-L-M 
voor het dienstjaar 2011. 
 
 
07 BEGROTING 2012 
 
Er wordt een korte toelichting gegeven door de Bijzonder Rekenplichtige.  De uitkomst van 
de begroting is: geen verhoging van de gemeentelijke dotaties, wel een uitputting van de 
reservefondsen.  Zij meldt dat op 6 december het Staatsblad de bedragen die de lokale 
politiezones ontvangen uit het verkeersveiligheidsfonds in 2011 publiceerde.  Onze 
politiezone zal € 11.000 minder ontvangen dan voorzien.  Hiermee zal dus rekening gehouden 
worden tijdens de opmaak van begrotingswijziging 1/2012. 
 
Raadslid P. Aerts wijst op het verschil tussen de werkingskosten die € 748.115,54 bedragen 
en de personeelskosten die € 5.773.986,29 bedragen.  De Bijzonder Rekenplichtige bevestigt 
dat de personeelskosten ongeveer 90% van de totale kosten bedragen. 
 
De begroting 2012 wordt goedgekeurd met 16 stemmen voor en 1 onthouding (raadslid J. 
Noens). 
 

Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus; 
 
Gelet op de omzendbrief ZPZ 11 van 21.12.2000 betreffende de instelling van de lokale politie, 
bestuurlijke aspecten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28.04.2000 houdende de indeling van het grondgebied van de 
provincie Vlaams-Brabant in politiezones; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 20.12.2000 betreffende de berekeningswijze van het aantal 
stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege; 
 



Overwegende dat in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28.04.2000 de gemeenten Kapelle-op-
den-Bos, Londerzeel en Meise gedefinieerd worden als politiezone; 
 
Gelet op de omzendbrief ZPZ 8 van 18.10.2000 houdende richtlijnen inzake de gemeentebegroting 
en –boekhouding m.b.t. de politiehervorming; 
 
Gelet op de omzendbrief PLP 9 van 18.07.2001 houdende richtlijnen voor het opstellen van de 
beginbalans van de politiezones; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 05.09.2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie; 
 
Gelet op de omzendbrieven PLP 13 dd. 26.10.2001, PLP 13 bis dd. 6.12.2001, PLP 13 ter dd. 
23.1.2002, PLP 34 dd. 05.12.2003, PLP 36 dd. 16.12.2004, PLP 39 dd. 19.08.2005, PLP 39 bis dd. 
27.01.2006, PLP 43 dd. 12.10.2007, PLP 46, PLP 47 d.d. 23.12.2010 betreffende de onderrichtingen 
voor het opstellen van de politiebegroting ten behoeve van de politiezones; 
 
Overwegende dat een ontwerp van begroting door het Politiecollege werd voorbereid in de zitting 
van 17.08.2011, 05.09.2011 en 17.09.2011; 
 
Overwegende dat het politiecollege dit voorstel goedkeurde op 17.09.2011; 
 
Overwegende het verslag van de begrotingscommissie d.d. 05.10.2011; 
 
Gelet op het gunstig advies van de begrotingscommissie; 
 
In openbare zitting; 
 
Met 16 stemmen voor en 1 onthouding. 

 
BESLUIT: 

 

Artikel 1 - De begroting 2012, gewone en buitengewone dienst, wordt goedgekeurd (zie de 
begrotingstabellen in bijlage). 

 
Artikel 2 - Een afschrift van deze beslissing wordt in drievoud aan de provinciegouverneur 

overgemaakt. 
 
 
08 DESAFFECTATIE VAN ÉÉN OUD POLITIEVOERTUIG VAN DE LOKALE 

POLITIE, BMW X5 
 
De desaffectatie en de openbare verkoop van het politievoertuig BMW X5 via contactname 
met de gebruikelijke autohandelaars uit de streek wordt goedgekeurd met algemeenheid van 
stemmen. 
 
 

Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus; 
 
Gelet op de omzendbrief ZPZ 11 van 21.12.2000 betreffende de instelling van de lokale politie, 
bestuurlijke aspecten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28.04.2000 houdende de indeling van het grondgebied van de 
provincie Vlaams-Brabant in politiezones; 
 
Overwegende dat in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28.04.2000 de gemeenten Kapelle-op-
den-Bos, Londerzeel en Meise gedefinieerd worden als politiezone; 
 
Gelet op de meerjarenplanning 2007-2012 van het wagenpark van de politiezone K-L-M, 
goedgekeurd door de politieraad van 14.06.2007; 



 
Overwegende dat de politiewagen BMW X5 (nummerplaat KDD055, (bouwjaar 2006) 
afgeschreven is en in uitvoering van hogervermelde meerjarenplanning buiten dienst wordt 
gesteld; 

 
Overwegende dat hogervernoemd voertuig definitief buiten gebruik wordt gesteld en derhalve 
dient te worden geschrapt uit het patrimonium; 
 
Gelet op het gunstig advies van het politiecollege dd. 03 november 2011; 
 
In openbare zitting; 
 
Met eenparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT : 

 

Artikel 1 - Hiernavolgend politievoertuig wordt buiten gebruik gesteld en dient derhalve te 
worden gedesaffecteerd : 
- BMW X5 (bouwjaar 2006) 

 
Artikel 2 - Het voertuig zal ontdaan worden van radioapparatuur en “striping” en vervolgens 

worden verkocht via aanschrijven van de gebruikelijke autohandelaars. 
 
Artikel 3 - Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur overgemaakt. 

 
 
09 AANKOOP VAN EEN NIEUW ANONIEM VOERTUIG VOOR DE 

KORPSCHEF, GEBRUIK MAKEND VAN DE RAAMOVEREENKOMST VAN 
DE FEDERALE POLITIE 

 
De politieraad gaat akkoord met de aankoop van een nieuw anoniem voertuig voor de 
korpschef gebruik makend van de overheidsopdracht DSA 2009 R3 800 van de Federale 
Politie voor een totaal bedrag van € 22.772,08 BTW incl. en dit met algemeenheid van 
stemmen. 
 

Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus; 
 
Gelet op de omzendbrief ZPZ 11 van 21.12.2000 betreffende de instelling van de lokale politie, 
bestuurlijke aspecten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28.04.2000 houdende de indeling van het grondgebied van de 
provincie Vlaams-Brabant in politiezones; 
 
Overwegende dat in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28.04.2000 de gemeenten Kapelle-op-
den-Bos, Londerzeel en Meise gedefinieerd worden als politiezone; 
 
Overwegende dat in een meergemeentezone de bevoegdheden van het college van burgemeester en 
schepenen inzake de organisatie en beheer van de politiezone, worden uitgeoefend door het 
politiecollege; 
 
Gelet op de wet d.d. 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; 
 
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 
 



Overwegende dat het voertuig Renault Megane met nummerplaat PHL415 reeds sinds 2003 in 
gebruik is; 
 
Overwegende dat aan het voertuig Renault Megane grote onderhoudskosten komen; 

 
Overwegende dat in de begrotingswijziging 1/2011 werd voorzien in het aankopen van een 
nieuw voertuig ten behoeve van de korpschef; 
  
Gelet op de overheidsopdracht DSA 2009 R3 800 perceel 19B,van de Federale Politie; 
 
Overwegende dat dit voertuig voldoet aan de vooropgestelde eisen van de korpschef voor dit 
voertuig; 
 
Overwegende dat dit voertuig voldoet aan de EURO 5 milieu-norm; 
 
Overwegende de “Bluemotion-technologie” waardoor dit voertuig slechts een CO² uitstoot van 
109 g/km heeft; 
 
Overwegende de positieve reacties vanuit de medewerkers van de recherche die eenzelfde 
voertuig gebruiken sinds 2010; 
 
Gelet op de Gemeentewet; 
 
In openbare zitting; 
 
Met algeheelheid van stemmen. 
 

BESLUIT : 

 

Artikel 1 -  De levering van 1 anoniem voertuig VW Jetta , voor de Politiezone KLM wordt obv 
de overheidsopdracht DGS/DSA 2009R3 800 voor de prijs van  € 22.772,08 (BTW inbegrepen) 
toegewezen aan D’Ieteren, Leuvensesteenweg, 639 - B-3071 Kortenberg. 
 
Artikel 2 -Het bedrag van € 22.772,08 is voorzien in de begrotingswijziging 1/2011 onder 

begrotingsartikel 330/743-52. 
 
Artikel 3 -Een afschrift van deze beslissing wordt aan D’Ieteren, Leuvensesteenweg, 639 - B-

3071 Kortenberg overgemaakt. 
 
 
10 UITRUSTING BORSTVOEDINGSLOKAAL 
 
Raadslid B. Carleer vraagt waarom er beroep wordt gedaan op een firma uit Roeselare.  De 
korpschef antwoordt dat deze firma de initiële sanitaire installatie heeft geplaatst en dus ook 
zeer goed op de hoogte is van de ligging en mogelijkheidsuitbreiding van de leidingen. 
 
De politieraad gaat akkoord met de voorgestelde werken voor het inrichten van een 
borstvoedingslokaal door de firma Sanitair Vandenweghe bvba, Ardooisesteenweg 264, 8800 
Roeselare, voor het totaal bedrag van € 2.418,55 (incl. BTW).  Zij gaat akkoord met 
algemeenheid van stemmen. 
 

Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus; 
 
Gelet op de omzendbrief ZPZ 11 van 21.12.2000 betreffende de instelling van de lokale politie, 
bestuurlijke aspecten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28.04.2000 houdende de indeling van het grondgebied van de 
provincie Vlaams-Brabant in politiezones; 
 



Overwegende dat in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28.04.2000 de gemeenten Kapelle-op-
den-Bos, Londerzeel en Meise gedefinieerd worden als politiezone; 
 
Overwegende dat in een meergemeentezone de bevoegdheden van het college van burgemeester en 
schepenen inzake de organisatie en beheer van de politiezone, worden uitgeoefend door het 
politiecollege; 
 
Gelet op de wet d.d. 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; 
 
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 
 
Overwegende dat een personeelslid de vraag heeft gesteld naar de mogelijkheid naar het nemen 
van borstvoedingsverlof; 
 
Overwegende dat de werkgever moet voorzien in een borstvoedingslokaal dat aan de wettelijke 
normen moet voldoen; 
 
Overwegende dat de politiezone hiervoor over een geschikt lokaal beschikt mits enkele 
aanpassingen; 
 
Overwegende dat deze aanpassing het plaatsen van een lavabo met warm en koud stromend 
water behelst; 
 
Overwegende dat de firma Sanitair Vandenweghe de initiële sanitaire installatie heeft geplaatst 
en dus ook zeer goed op de hoogte is van de ligging en mogelijkse uitbreiding van deze 
leidingen; 
 
Overwegende de ontvangen offerte van de firma Sanitair Vandenweghe; 
 
Gelet op de Gemeentewet; 
 
In openbare  zitting; 
 
Met algeheelheid van stemmen. 
 

BESLUIT : 

 

Artikel 1 -  De levering en plaatsing van een lavabo en pompgroep zoals beschreven in de offerte, 
wordt op aangenomen factuur toegewezen aan Sanitair Vandenweghe bvba gevestigd 
Ardooisesteenweg 264 te 8800 Roeselare  en dit voor een totaalbedrag van € 2.418,55 (BTW 
inbegrepen). 
 
Artikel 2 -Het bedrag van € 2.418,55 is voorzien via interne kredietaanpassing onder 

begrotingsartikel 330/723-51. 
 
Artikel 3 -Een afschrift van deze beslissing wordt  aan de leverancier overgemaakt. 

 
 
11 MOBILITEITSBEHOEFTE 2011-05 
 

De politiraad gaat met algemeenheid van stemmen akkoord met de openstelling van 
volgende plaatsen in mobiliteit 2011/05: 
- 1 plaats HINP/OGP Coördinator Verkeer  
- 1 plaats HINP/OGP voor wijkteam Londerzeel  
- 1 plaats van polyvalent INP Interventie 

 



Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus; 
 
Gelet op de omzendbrief ZPZ 11 van 21.12.2000 betreffende de instelling van de lokale politie, 
bestuurlijke aspecten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28.04.2000 houdende de indeling van het grondgebied van de 
provincie Vlaams-Brabant in politiezones; 
 
Overwegende dat in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28.04.2000 de gemeenten Kapelle-op-
den-Bos, Londerzeel en Meise gedefinieerd worden als politiezone; 
 
Overwegende dat in een meergemeentezone de bevoegdheden van het college van burgemeester en 
schepenen inzake de organisatie en beheer van de politiezone, worden uitgeoefend door het 
politiecollege; 

 
Gelet op de politieraadsbeslissing d.d. 05.02.2002 houdende de vaststelling van de 
personeelsformatie van de lokale politie van de politiezone K-L-M; 
 
Gelet op de politieraadsbeslissing d.d. 14.04.2005 houdende de vaststelling van de nieuwe 
personeelsformatie van de lokale politie van de politiezone K-L-M; 

 
Gelet op het koninklijk besluit van 17.02.2002 waarbij de lokale politie van de politiezone van 
Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise wordt ingesteld op datum van 01.01.2002; 
 
Gelet op omzendbrief GPI 15 d.d. 24.01.2001 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 omzendbrief GPI 15 d.d. 24.01.2002 betreffende de toepassing van de 
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van 
de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones – errata; 
 
Gelet op omzendbrief GPI 15bis d.d. 25.06.2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid 
de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende 
verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe 
werving van CALOG-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en 
betreffende bepaalde interne verschuivingen; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 20 december 2006 tot wijziging van verschillende teksten 
betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 
 
Overwegende dat in de vorige mobiliteitscyclus geen geschikte kandidaten waren voor volgende 
plaatsen: 

- 1 HINP Coördinator Wijkteam  
- 1 HINP Coördinator verkeerscel  
 

Overwegende dat INP Bart Buys op 01.03.2012 mobiliteit zal maken naar politiezone Antwerpen 
 

In openbare zitting; 
 
Met eenparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT : 

 

Artikel 1 -  De politieraad verklaart volgende functies vacant: 
- 1 functie van HINP-OGP voor de wijkteams 
- 1 functie van HINP – OGP Coördinator Verkeer 
- 1 functie van polyvalent INP interventie  

 
Artikel 2 -  Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur en de Federale 

Politie (DGS-DSP) overgemaakt. 



12 EEDAFLEGGING VAN POLITIEAMBTENAREN EN STATUTAIR CALOG-
PERSONEEL 

 
Volgende personeelsleden leggen de eed af in de handen van de voorzitter: 
 
Puttemans Ruben 
Van Beneden Dieter 
Hemmerechts Wendy 
 
 
Van het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijk en individueel proces-verbaal 
opgesteld. 
 

Gelet op de artikelen 59 en 137 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 
 

BESLUIT : 

 

Enig artikel – Er wordt akte genomen van de eedaflegging van: 
 
 

Puttemans Ruben 
Van Beneden Dieter 
Hemmerechts Wendy 

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

 
 
GEHEIME ZITTING 

 
 

 
Namens de Politieraad : 

Op bevel :  
Secretaris Burgemeester-Voorzitter 
 
 
 
Vanessa VAN DESSEL Jozef DE BORGER 
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 
 
 


