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POLITIEZONE MEETJESLAND CENTRUM 
code 5417 

 
 

 
POLITIERAAD 

 
Zitting van 02 april 2019 

Aanwezig: 
Luc Vandevelde, burgemeester-voorzitter, Pieter Claeys, burgemeester Kaprijke, Franki Van de 
Moere, burgemeester Sint-Laureins; 
Blanckaert Mátyás, Blomme Gertjan, Bruyninckx Sylvie, Buyck Stefaan, Buysse Janvier, 
Coremans Sandra, De Greve Patrick, Gijssels Filip, De Meyere Luc, De Munter Nicole, De 
Sutter Michel, De Vlamynck Kelly, Hugaert Patrick, Loete Koen, Plaetinck Danny, Van Hamme 
Odette en Verstraete Paul verkozen raadsleden; 
Carine Ginneberge, secretaris; 
Antoinette Vanden Bossche, korpschef. 
 
De heer Paul Verstraete vervoegt de openbare zitting tijdens behandeling van punt 3. 
 
Verontschuldigd: 
De heer Janvier Buysser 
 

OPENBARE ZITTING 
 
1. Eedaflegging en aanstelling van raadsleden Janvier Buysse en Michel De Sutter 
De heer burgemeester-voorzitter Luc Vandevelde deelt mee dat raadslid Janvier Buysse 
verontschuldigd is. 
Raadslid Koen Loete vraagt of de wet dit toelaat. 
Mevrouw Antoinette Vanden Bosssche deelt het volgende mee: 
Kennisname afwezigheid 
• In geval een verkozen politieraadslid niet aanwezig is tijdens de installatievergadering van de 
nieuwe politieraad, dan zal hij of zij de eed moeten afleggen op de eerstvolgende vergadering 
van de politieraad 
• De stem van het verkozen raadslid zal op deze vergadering verloren gaan  
• Het mandaat vangt immers pas aan op het moment dat het raadslid de eed heeft afgelegd 
Decreet over het Lokaal Bestuur (ter vergelijking) 
• Art. 6, §5. De verkozen gemeenteraadsleden die niet aanwezig zijn op de 
installatievergadering en die, nadat ze daarvoor uitdrukkelijk zijn opgeroepen, zonder geldige 
reden afwezig zijn op de eerste daaropvolgende vergadering, worden geacht afstand te hebben 
gedaan van hun mandaat 

Daarna gaat men over tot de eedaflegging en aanstelling van de heer Michel De Sutter 
Eedaflegging en aanstelling van een raadslid 

De Raad, 
Overwegende dat de heer Michel De Sutter, geboren te Tielt op 7 april 1955 en wonende te 
9900 Eeklo, Tieltsesteenweg 36, overeenkomstig het proces-verbaal van de verkiezingen d.d. 
02 januari 2019 door de gemeenteraad van Eeklo als politieraadslid in aanmerking komt; 
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Gelet op het proces-verbaal d.d. 12 februari 2019 houdende de samenstelling van de 
politieraad, de eedaflegging van de leden in handen van de burgemeester-voorzitter en de 
installatie van de politieraad; 
Gelet dat de heer Michel De Sutter verontschuldigd was op de politieraad van 12 februari 2019 
en door afwezigheid de eed niet heeft kunnen afleggen; 
Gelet op de WGP; 
BESLUIT:  
De heer Michel De Sutter wordt onmiddellijk ter zitting uitgenodigd en verzocht, in deze 
openbare vergadering en in handen van de burgemeester-voorzitter de voorgeschreven eed af 
te leggen, waaraan hij voldoet, als volgt: 
“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van 
het Belgische volk.” 
De heer Michel De Sutter wordt tot politieraadslid-titularis aangesteld. 
Afschrift hiervan zal aan de gouverneur toegezonden worden. 
 
2. Goedkeuring verslag politieraad dd. 12 februari 2019 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
3. Aankoop van radio’s - Goedkeuring aankoop via raamcontract van de federale politie 

en wijze van gunnen – Toewijs 
Door mevrouw Antoinette Vanden Bossche wordt een toelichting gegeven. 
Tussenkomsten van  

- raadslid Gertjan Blomme: aantal radio’s?; 
- raadslid Michel De Sutter: wanneer zijn de radio’s operationeel? 

Op de vragen werd geantwoord door mevrouw Antoinette Vanden Bossche. 
Daarna gaat de raad over tot de stemming. 
De Raad, 
Overwegende dat de huidige ASTRID radio’s tussen de 10 en 15 jaar oud zijn. Sommige zijn 
dringend aan vervanging toe: 

- diverse radio’s kunnen niet meer worden geüpgraded en niet meer ondersteund worden 
door ASTRID NV ; 

- de batterijen zijn versleten en kunnen niet vervangen worden daar de batterijen voor de 
oude type radio’s niet meer beschikbaar zijn, alsook alle andere hulpstukken zijn niet 
meer beschikbaar; 

- uitzend- en ontvangstbereik (aantal Watt) is te laag in bepaalde regio’s in onze 
politiezone, bijgevolg zijn de ploegen onbereikbaar; 

- nieuwe manier van werken (technologie) is niet mogelijk met de oude types; 
Overwegend dat het aangewezen is om de draagbare radio’s te vervangen om de veiligheid van 
het politiepersoneel te garanderen; 
Overwegende dat de radio’s kunnen aangekocht worden via een raamcontract; 
Overwegende dat de firma Astrid NV een raamovereenkomst onderhandelde nl. 
overheidsopdracht CP-MP-OO-60 van 26 maart 2018 betreffende het leveren van TETRA radio 
eindapparatuur en het verlenen van bijkomende diensten; 
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Overwegende dat de vervanging van de radio’s, batterijen, clipsen, oortjes, opladers wordt 
geraamd op 51.732,90 € inclusief BTW; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019, op artikel 
330/744-51 van de buitengewone dienst en bijkomend zal voorzien worden bij 
begrotingswijziging 1&2 (te ontvangen bedrag verkeersveiligeidsfonds), de financiering gebeurt 
door overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen; 
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 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; 
Op voorstel van het politiecollege; 
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen 
Artikel 1: de aankoop van radio’s en eindapparatuur wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: bij wijze van onderhandelingsprocedure via overheidsopdracht CP-MP-OO-60 van 26 
maart 2018 wordt de aankoop van radio’s en eindapparatuur toegewezen aan de firma Abiom 
Communication Systems bvba, Oostjachtpark 18, 9100 Sint-Niklaas, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 51.732,90 incl. 21% BTW. 
Artikel 3: de uitgave voor deze opdracht is voorzien in de begroting 2019 en bijkomend zal 
voorzien worden bij begrotingswijziging 1&2 van 2019, op artikel 330/744-51 van de 
buitengewone dienst. 
Artikel 4: afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden. 
 
4. Aankoop van 1 interventievoertuig, type kantoorwagen - Goedkeuring aankoop via 

raamcontract van de federale politie en wijze van gunnen – Toewijs 
Door mevrouw Antoinette Vanden Bossche wordt een toelichting gegeven. 
Daarna gaat de raad over tot de stemming. 
De Raad, 
Overwegende dat van bij de opstart van de politiezone gekozen is om over een beperkt aantal 
interventievoertuigen, type kantoorwagen te beschikken; 
Overwegende dat de 7 interventievoertuigen, type kantoorwagen intensief worden gebruikt. 
Hetzelfde voertuig kan niet 24u/24u 7d/7d in gebruik zijn. Per shift zijn er 2 à 3 voertuigen in 
gebruik;  
Overwegende dat het te vervangen voertuig VW Combi met kentekenplaat 1EIV459 (datum 
eerste ingebruikname 28/12/2012) op 20/03/2019 reeds 183.066 km had; 
Overwegende dat we overschakelen van diesel naar benzine en dit tot kantoorwagens ook met 
CNG kunnen uitgerust worden; 
Gelet op het verslag begroting 2019 gevoegd in bijlage aan de begroting 2019;  
Overwegende dat de aankoop via kaderovereenkomsten mogelijk is; 
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Overwegende dat de aankoop van een interventievoertuig, type kantoorwagen via 
kaderovereenkomsten DSA 2016 R3 007 – Perceel 38 aan de firma D’Ieteren Auto, 
Industriezone Guldendelle, Arthur De Coninckstraat 3 te 3070 Kortenberg, is toegewezen; 
Overwegende dat het aangeboden voertuig via MIG Motors, Watermolenstraat 1 te 9880 Aalter, 
aan de politiezone geleverd wordt; 
Overwegende dat de kostprijs voor de aankoop van de VW Transporter benzine wordt geraamd 
op 61.205,43 euro, incl. BTW; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019, op artikel 
330/743-98 van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt door overboeking van de 
gewone naar de buitengewone dienst; 
Gelet op de kaderovereenkomst DSA 2016 R3 007 – Perceel 38 , waarbij door hen de wet op de 
overheidsopdrachten werd gerespecteerd en toegepast voor de aankoop van de geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen; 
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 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; 
Op voorstel van het politiecollege; 
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen 
Artikel 1: de aankoop van een interventievoertuig, type kantoorwagen wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: bij wijze van onderhandelingsprocedure via kaderovereenkomsten DSA 2016 R3 007 – 
Perceel 38 wordt de aankoop van een interventievoertuig, type kantoorwagen toegewezen aan 
de firma zijnde D’Ieteren Auto, Industriezone Guldendelle, Arthur De Coninckstraat 3 te 3070 
Kortenberg, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 61.205,43 incl. 21% BTW. 
Artikel 3: de uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/743-
98 van de buitengewone dienst. 
Artikel 4 afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden. 
 
5. Aankoop van een gebanaliseerd voertuig - Goedkeuring aankoop via raamcontract van 

de federale politie en wijze van gunnen – Toewijs 
Door mevrouw Antoinette Vanden Bossche wordt een toelichting gegeven. 
Tussenkomsten van  

- raadslid Michel De Sutter in verband met de prijs; 
- raadslid Filip Gijssels in verband met de brandstof CNG. 

Op de vragen werd geantwoord door mevrouw Antoinette Vanden Bossche. 
Daarna gaat de raad over tot de stemming. 
De Raad, 
Overwegende dat het huidig anoniem voertuig maatschappelijke recherche Skoda Yeti met 
nummerplaat 1BWY788 aan vervanging toe is als anoniem voertuig; 
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Overwegende dat deze wagen nog kan gebruikt/omgebouwd worden tot een bemande 
flitswagen, dit ter vervanging van de flitswagen Skoda Octavia met nummerplaat KLR049 
(datum eerste ingebruikname 31 augustus 2006 en 170.626 km) 
Overwegende dat de dienst maatschappelijke recherche hierdoor een nieuw anoniem voertuig 
nodig heeft; 
Gelet op het verslag begroting 2019 gevoegd in bijlage aan de begroting 2019;  
Overwegende dat de aankoop via kaderovereenkomsten mogelijk is; 
Overwegende dat de aankoop van een gebanaliseerd voertuig via kaderovereenkomsten DSA 
2016 R3 010 perceel 26 aan de firma D’Ieteren Auto, Industriezone Guldendelle, Arthur De 
Coninckstraat 3 te 3070 Kortenberg, is toegewezen; 
Overwegende dat het aangeboden voertuig via MIG Motors, Watermolenstraat 1 te 9880 Aalter, 
aan de politiezone geleverd wordt; 
Overwegende dat de kostprijs voor de aankoop van de Skoda Octavia Ambition GTEC 
(benzine/CNG) wordt geraamd op 31.965,33 euro, incl. BTW; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019, op artikel 
330/743-98 van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt door overboeking van de 
gewone naar de buitengewone dienst; 
Gelet op de kaderovereenkomst  DSA 2016 R3 010 perceel 26, waarbij door hen de wet op de 
overheidsopdrachten werd gerespecteerd en toegepast voor de aankoop van de geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen; 
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 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; 
Op voorstel van het politiecollege; 
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen 
Artikel 1: de aankoop van een gebanaliseerd voertuig wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: bij wijze van onderhandelingsprocedure kaderovereenkomst DSA 2016 R3 010 perceel 
26 wordt de aankoop van een gebanaliseerd voertuig toegewezen aan de firma zijnde D’Ieteren 
Auto, Industriezone Guldendelle, Arthur De Coninckstraat 3 te 3070 Kortenberg, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 31.965,33 incl. 21% BTW. 
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/743-
98 van de buitengewone dienst. 
Artikel 4: afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden. 
 
6. Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie gestructureerd op 

twee niveaus - Vacantverklaring 1 hoofdinspecteur van politie - recherche 
Door mevrouw Antoinette Vanden Bossche wordt een toelichting gegeven. 
Daarna gaat de raad over tot de stemming. 
De Raad, 
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Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten, dat voorziet in een regeling voor de inplaatsstelling van het 
personeel van zodra de politiezone in navolging van art. 248 van de WGP; 
Gelet op het Politieraadsbesluit dd. 13 juni 2006 houdende vaststellen van de formatie van het 
operationeel personeel; 
Gelet op het Politieraadsbesluit dd. 6 april 2011 houdende wijziging formatie van het 
operationeel kader en het administratief en logistiek kader; 
Gelet op het KB van 29 januari 2002 waarbij de lokale politie van de zone Eeklo/ Kaprijke /Sint-
Laureins wordt ingesteld op datum van 1 januari 2002; 
Gelet op het KB dd. 20 november 2001 houdende vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief GPI 15 dd. 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 politiezone; 
Overwegende dat buiten de vacature die in de eerste mobiliteit 2019 is vacant verklaard er nog 
één plaats van hoofdinspecteur van politie niet ingevuld is en daar één hoofdinspecteur met 
ingang van 1 maart 2019 begonnen is aan de opleiding commissaris van politie is een 
bijkomende vacantverklaring noodzakelijk; 
Gelet op het politieraadsbesluit d.d. 12 februari 2019 houdende vacantverklaring één 
hoofdinspecteur van politie waarbij een wervingsreserve is voorzien; 
Overwegende dat de goedgekeurde formatie van het operationeel kader niet volzet is; 
Overwegende dat het Koninklijk Besluit inzake de vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten en de ministeriële omzendbrief betreffende 
de toepassing van de mobiliteitsregeling pas op 31 januari 2002 in het Belgisch Staatsblad zijn 
verschenen; 
Gelet op de omzendbrief van 7 september 2001 BA/2001/13 – nieuwe lokale politie – 
eengemeentezone en meergemeentezones – administratief toezicht – specifiek en gewoon 
toezicht; 
Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in 
het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de WGP; 
Gelet op de omzendbrief van 18 oktober 2001 van de heer gouverneur betreffende het toezicht 
op politiemateries; 
Gelet op de omzendbrief van 13 januari 2006 BA/2006/01 – Gemeente- en Provinciedecreet – 
inwerkingtreding van de bepalingen inzake het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op artikel 67 van de WGP; 
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen 
Artikel 1:  
Eén betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de directie operaties meer bepaald de 
dienst lokale recherche wordt vacant verklaard via mobiliteit. Conform het KB dd. 20 december 
2005 een wervingsreserve te voorzien tot de volgende mobiliteitscyclus voor een gelijkwaardige 
functionaliteit. 
Artikel 2 
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De functiebeschrijving en het gewenste profiel van de in artikel 1 vacant verklaarde plaats wordt 
als bijlage bij deze beslissing gevoegd en goedgekeurd. 
Artikel 3: 
De selectiemodaliteiten voor de kandidaten hoofdinspecteur van politie voor mobiliteit worden 
als volgt vastgesteld: 

• in navolging van punt 3.1.6. 5) en 6) van de GPI 15 wordt het advies in aanmerking genomen 
van de selectiecommissie. 

De selectiemodaliteiten worden goedgekeurd. 
Artikel 4: 
Conform art. VI.II.41 t.e. m. VI.II.43 RPPol wordt de selectiecommissie voor de personeelsleden 
van hoofdinspecteur van politie voor de in artikel 1 vacant verklaarde plaats, samengesteld uit: 
- Korpschef – voorzitter of haar vervanger 
- Bijzitters: 1 officier van een korps van de lokale politie en 1 personeelslid van het 

operationeel kader van een korps van de lokale politie dat ten minste bekleed is met de te 
begeven betrekking en die over de bekwaamheden beschikt die voor de te begeven 
betrekking vereist zijn 

- De secretaris wordt aangeduid door de Korpschef 
Artikel 5: 
Conform bijlage 1 van het Koninklijk Besluit dd. 20 november 2001 houdende vaststelling van de 
nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten zullen de dossiers 
van de vacatures aan de directie van de mobiliteit en loopbaanbeheer worden overgemaakt. 

Artikel 6: 
Afschrift van deze beslissing wordt aan de Minister van Binnenlandse Zaken gestuurd.  

Artikel 7: 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden. 
 
PZ – 5417 : EEKLO/KAPRIJKE/SINT-LAUREINS 
 

ReeksNr Ambt Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 
 Hoofdinspecteur LRD JA 1 (5) EN (6)  

1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven :  
- Ops-personeel – middenkader 
- Brevethouders die geschikt worden bevonden genieten voorrang; 
- Niet-brevet-houders mogen zich ook kandidaat stellen. 

2. Functiebeschrijving : 
• Uitvoering van de wettelijke taken zoals omschreven in de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, omschreven in 

titel IV van de nieuwe gemeentewet en omschreven in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 

• Uitoefenen van de bevoegdheden gekoppeld aan de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de 
Procureur des Konings; 

• Uitvoering van het takenpakket behorende bij de dienst Lokale Recherche; 
• Als dossierverantwoordelijke de nodige contacten leggen met de gerechtelijke overheden om overleg te plegen met 

betrekking tot de afhandeling van het gerechtelijk onderzoek; 
• Stelt het actieplan op binnen zijn projectveld om dit te laten opnemen in het ZVP; 
• Pakt de problemen aan in het projectveld door te zoeken naar structurele oplossingen (uitwerken van netwerken, maken 

van blijvende afspraken, …) met alle externe partners; 
• Organiseert en coördineert terreinacties; 
• Geeft ondersteuning aan de overige interne diensten in de uitoefening van hun opdrachten; 
• Volgt op en evalueert projectfenomenen en neemt ten allen tijde de nodige initiatieven; 
• Geeft adviezen, inlichtingen, uiteenzettingen, … 
• Toepassen van elementaire recherhceprocessen en -technieken (tactische recherche en buitgerichte recherche) 
• Uitvoering van de vermelde opdrachten en taken onder de leiding van de hiërarchisch hoger geplaatsten; 
• Is bereid te werken in een variabel dienstrooster/uurschema, volgens een ploegenstelsel dat een 24-uur permanentie 

verzekert. Dit dienstrooster zal worden opgesteld in overeenstemming met de ter zake geldende normen; 
• Is bereid te werken in een systeem waarin hij/zij bereikbaar en terugroepbaar is. 
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3. Gewenst profiel : 
a. Lichamelijke geschiktheid 
Blijk geven van een goede fysieke conditie die beantwoordt aan de veriesten van de functie. 
b. Supplementaire (diploma)vereisten 
In bezit zijn van het brevet “rechercheur” (kopie te voegen aan het mobiliteitsdossier) of bereid zijn dit brevet via opleiding te 
verwerven. 
Mimimum drie jaar ervaring hebben als Hoofdinspecteur Interventie of deel uitmaken van een recherchedienst. 
c. Vaktechnische kennis 
Goede praktische en theoretische kennis van de vaktechnische werkmethodes door opleiding voor de functie en het kunnen 
gebruiken van gespecialiseerde werkmiddelen.  
Dit vereist onder meer: 
• Een goede kennis van de rechtswetenschappen (inzonderheid het algemeen en bijzonder strafrecht, het strafprocesrecht 

en de wet op het politieambt, BOM-wetgeing, SALDUZ …); 
• Een goede kennis van de interne organisatie en de onderrichtingen; 
• Een voldoende kennis van de basisbegrippen inzake slachtofferbejegening; 
• Beschikken over een analytisch denkvermogen; 
• Projectmatig kunnen werken; 
• Ervaring en kennis kunnen overdragen op derden; 
• Een vlotte dactylografie, tekstverwerking en het gebruik van de informaticasystemen eigen aan de dienst; 
• Het openstaan voor technologische vernieuwingen en de aanleg om nieuwe toepassingen snel aan te leren; 
• Bereidheid tot volgen van interne/externe voor de dienst relevante vormingssessies. 
d. Persoonlijkheidskenmerken 
Is creatief, neemt initiatief en kan zelfstandig keuzes maken naargelang de omstandigheden waarin hij/zij verkeert.  
Kan dus zelfstandig werken binnen de beleidslijnen van het korps, de directie en de dienst. 
Kan binnen zijn/haar bevoegdheid tot beslissingen komen en daarvoor de verantwoordelijkheid dragen. Communiceert actief 
en duidelijk inzake die beslissingen. 
Kenmerkt zich door: 
• Zin voor administratief werk; 
• Punctualiteit, orde en netheid; 
• Een nauwgezette uitvoering van de opgedragen taken; 
• Discretie, integriteit, onpartijdigheid, betrouwbaarheid en loyaliteit; 
• Flexibiliteit en stressbestendigheid. 
Beschikt over een flexibele mens- en resultaatgerichte persoonlijkheid. 
e. Handelsvrijheid 
Werkt binnen de door de hiërarchische oversten gestelde limieten. Handelt conform de bestaande korpsrichtlijnen. 
f. Sociale vaardigheden 
Beschikt over goede sociale vaardigheden waaronder assertiviteit, conflicthantering, goede contactuele en communicatieve 
vaardigheden. 
Bevordert de goede verstandhouding en de samenwerking in het team.  
Is in staat de medewerkers te motiveren en te stimuleren. 
g. Samenwerking 
Moet zoals hierboven beschreven zelfstandig kunnen werken maar moet evengoed in teamverband kunnen werken en 
functioneren. Hij/zij staat open voor het onderhouden van contacten met de andere diensten van het korps. Hij/zij is bereid 
een collega te raadplegen en staat open voor ideeën. 
h. Verbale uitdrukkingsvaardigheid 
Beschikt over een goede verbale uitdrukkingsvaardigheid, ook in soms zeer moeilijke omstandigheden. 
i. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
Beschikt over een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid die tot uiting komt in het administratief en gerechtelijk werk. 
Heeft een goede kennis van de Nederlandse taal. 
j. Bestuursvaardigheid 
Beschikt over de vereiste organisatorische kwaliteiten om een vlotte manier van werken te garanderen.  
Kan verschillende situaties terzelfdertijd juist inschatten zodat de beschikbare middelen op een verantwoorde wijze ingezet 
worden. 
Is bereid knelpunten te signaleren bij zijn hiërarchische oversten en deze daarin te adviseren. 
k. Leidinggeven 
Is bekwaam om in diverse situaties een aan de situatie aangepast leiderschap uit te oefenen over een middelgrote groep 
medewerkers. 
l. Beoordelingsvermogen 
Kan medewerkers evalueren en met hen functionerings- en evaluatiegesprekken voeren. 
Verschaft zijn/haar medewerkers permanent feedback inzake hun functioneren. De feedback bevat zowel de positieve 
aspecten van hun functioneren als de verbeterpunten. 

4. Gewone plaats van het werk : Tieltsesteenweg 18, 9900 Eeklo (Hoofdpost). 
5. Bijkomende inlichtingen betreffende vacature : Johan Speckman, commissaris van politie, Tieltsesteenweg 18 - 9900 

Eeklo. 
6. Vereiste bijzondere bekwaamheden : nihil 
7. Vacant ambt. 
8. Samenstelling van de selectiecommissie :  

- Korpschef – voorzitter of haar vervanger 
- Bijzitters: 1 officier van een korps van de lokale politie en 1 personeelslid van het operationeel kader van een korps van de 
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lokale politie dat ten minste bekleed is met de te begeven betrekking en die over de bekwaamheden beschikt die voor de 
te begeven betrekking vereist zijn 

- De secretaris wordt aangeduid door de Korpschef 
9. Kennistest :  

- Gestructureerd interview/gesprek waarin wordt gepeild naar kennis, inzichten, ervaringen, affiniteiten met het werkterrein, 
motivatie, vaardigheden en attitudes cf. het functieprofiel; 

- Voorafgaand aan het gesprek met de selectiecommissie kan er een uitsluitende schriftelijke en/of praktische proef 
georganiseerd worden waarin gepeild wordt naar de vereiste kennis cf. dit functieprofiel 

 
7. Nieuwe technologie bij het beheer van evenementen - Presentatie 
Door mevrouw Antoinette Vanden Bossche en de heer Johan Verschaeve wordt een toelichting 
gegeven via een PowerPointpresentatie, die als bijlage wordt toegevoegd aan de notulen. 
 

GEHEIME ZITTING 

1. Definitieve opruststelling wegens lichamelijke ongeschiktheid  assistent niveau C 
2. Lokale politie - aanvaarding ontslag van een contractueel personeelslid calog niveau D  

- gunstig advies op ruststelling 
Hier eindigt de zitting 
 

Namens de politieraad: 
 
 
 
 
 
 
 
Carine Ginneberge Luc Vandevelde 
Secretaris Burgemeester-Voorzitter 



02/04/2019

1

Evenementen – Openbare Orde
Politieraad 2 april 2019

PZ Meetjesland Centrum

1e HCP Antoinette Vanden Bossche

Genegotieerd beheer

31 maart 2014. ‐ Ministeriële omzendbrief 
OOP41 betreffende de operationalisering van 

het referentiekader CP 4 over het 
genegotieerd beheer van de publieke ruimte 
n.a.v. gebeurtenissen die de openbare orde 

aanbelangen. (B.S. 15.05.2014)

Verantwoordelijkheden

• Van de bestuurlijke overheden

• Van de politiediensten
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Overleg en coördinatie

• Afstemming met andere politiedomeinen
• Bijz. bestuurlijke politie en gerechtelijke politie

• Coördinatieplatformen
• Veiligheidscel – evenementencel

• De algemene coördinatievergadering

• De operationele coördinatievergadering

• De geïntegreerde commandostructuur

• De evaluatievergaderingen

• Afspraken met de organisator

Informatie – risicoanalyse ‐ beheer

• Het informatiebeheer: 

Het tijdig kunnen beschikken over de nuttige informatie 
is cruciaal voor alle partners in de veiligheidsketen, in 
het bijzonder in het kader van een gecoördineerde, 
geïntegreerde en integrale aanpak van evenementen.

Informatie – risicoanalyse ‐ beheer

• De politionele risicoanalyse

• De risicoanalyse m.b.t. arbeidsveiligheid en 
welzijn van het personeel

• De risicoanalyse m.b.t. collectieve uitbarstingen 
van geweld

• De maatschappelijke aanpak van geweldsfenomenen

• De inzet van geconstitueerde eenheden
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Informatie – risicoanalyse ‐ beheer

• Een legitieme en deëscalerende aanpak

• De politionele maatregelen 

• Het gebruik van bijzondere middelen:

• De mobiele en vaste camerabewaking, politie te 
paard, patrouillehondenteams, de collectieve spray, …

• Het gebruik van dwang en geweld … cf de 
principes : van wettelijkheid, subsidiariteit, 
proportionaliteit en opportuniteit.

Het genegotieerd beheer van de publieke ruimte

Wordt in België, maar ook in een aantal 
Europese landen, beschouwd als het meest 
democratische en effectieve middel voor 

het beheren van evenementen. 

Het genegotieerd beheer van de publieke ruimte

Deze aanpak beoogt volgende doelstellingen :

• Een democratische 

• Een deëscalerende 

• Een capacitaire

• Een informatieve

• Een lerende
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Het gebruik van bijzondere middelen

Vaste en mobiele camera’s, …..

Johan Verschaeve

Tom Roeygens

Hartelijk dank 
voor jullie aandacht!
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Nieuwe technologie bij het beheer 
van evenementen

02/04/2019

Nieuwe technologie en innovatie …

02/04/2019

06/2014
Werkgroep Verplaatsbare Camera’s
Mons
Federale & Lokale Politie
Werkgroep/Jury aankoop Mobiele Camera’s voor inzet op 
evenementen en calamiteiten.
+/‐ 10 dagen

06/2015
Werkgroep Microsoft Office 365
Brussel & Zaventem 
Federale & Lokale Politie
Bepaling Microsoft Office 365 licentie 5 lic./user voor ieder lid 
van de geïntegreerde politie.
+/‐ 5 dagen

06/2015
Werkgroep Microsoft SAM
Zaventem & Eeklo
Federale & Lokale Politie
Vrijwillige Microsoft Software Asset Management Audit als 
voorbeeld voor alle zones en afdelingen van de geïntegreerde 
politie.
+/‐ 4 dagen02/04/2019
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12/2017
Werkgroep Astrid VAAS
Brussel
Federale & Lokale Politie + Winkels & Burgers.
Werkgroep rond een nieuw nationaal Video As A 
Service platform voor bewakingscamera’s.
+/‐ 2 dagen

06/2018
Werkgroep CIDDS Cluster for Innovation in Defense, 
Safety & Security
Brussel & Den Haag
Federale & Lokale Politie, Min. Binnenlandse zaken B & 
NL
Werkgroep Innovatie ( Satelliet toepassingen, GIS, 
BodyCams, Cameratechnologie … ) Aanzet tot 
Innovatiedagen NiveauS
19 & 20/12 Brussel naar Nederlands model.
+/‐ 5 dagen tot op heden.

02/04/2019

Snel inzetbaar tijdelijk cameratoezicht …

02/04/2019

02/04/2019
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02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019
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02/04/2019

02/04/2019

De toekomst …

02/04/2019
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De toekomst …

02/04/2019

02/04/2019
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