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POLITIEZONE MEETJESLAND CENTRUM 
code 5417 

 
 

 
POLITIERAAD 

 
Zitting van 12 april 2022 

Aanwezig: 
Luc Vandevelde, burgemeester-voorzitter Eeklo, 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; 
Peter Willaert, korpschef wnd. 
 
Verontschuldigd: Raadsleden Filip Gijssels, Luc De Meyere, Michel De Sutter en burgemeester 
Franki Van de Moere 
 
Raadsleden Kelly De Vlamynck en Danny Plaetinck vervoegen de zitting tijdens de behandeling 
van punt 4 van de openbare zitting 
 
Door de heer burgemeester-voorzitter Luc Vandevelde wordt medegedeeld dat Peter Willaert de 
Korpschef vervangt daar deze middag de mama van de Korpschef overleden is. Het Politiecollege 
heeft dan ook beslist om de lentereceptie uit te stellen naar een nader te bepalen datum. 
 

OPENBARE ZITTING 
 

1. Goedkeuring verslag politieraad dd. 08 februari 2022 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Kennisgeving door de Minister van Binnenlandse Zaken van de hernieuwing van 
het van mandaat van Korpschef van de lokale politie 

De politieraad neemt kennis van de hernieuwing van het mandaat van de Korpschef. 
 

3. Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie gestructureerd 
op twee niveaus - Vacantverklaring 1 inspecteur van politie interventie 

Door de heer Peter Willaert wordt een toelichting gegeven. 
Daarna gaat de raad over tot de stemming. 
De Raad, 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus; 
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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. 10 maart 2020 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 inspecteur Ellen Goetmaeker met ingang van 1 september 2022 door het 
Politiecollege in zitting van 8 februari 2022 werd aangesteld voor de zone Meetjesland Centrum – 
LRD via mobiliteit 2021 05 
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 inspecteur van politie voor de directie operaties meer bepaald de dienst 
interventie - onthaal – dispatching wordt vacant verklaard via mobiliteit. 
Artikel 2 
De functiebeschrijving en het gewenste profiel van de in artikel 1 vacant verklaarde plaats worden 
als bijlage bij deze beslissing gevoegd en goedgekeurd. 
Artikel 3: 
De selectiemodaliteiten voor de kandidaten inspecteur van politie interventie voor mobiliteit 
worden als volgt vastgesteld: 

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

De selectiemodaliteiten worden goedgekeurd. 
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Artikel 4: 
Conform art. VI.II.41 t.e.m. VI.II.43 RPPol wordt de selectiecommissie voor de personeelsleden 
van inspecteur van politie interventie voor de in artikel 1 vacant verklaarde plaats samengesteld 
uit: 

- Korpschef – voorzitter of haar vervanger 
- Bijzitters: 1 officier lokale politie 
 1 middenkader lokale politie 
- 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: 
Deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan de Gouverneur via de lijst bedoeld in artikel 86 
van de WGP. 
 
PZ – 5417 : EEKLO/KAPRIJKE/SINT-LAUREINS 
 

ReeksNr Ambt Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 
 Inspecteur NEEN 1 (5)  

1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven :  
Inspecteur voor de Directie Operaties - dienst Interventie - onthaal – dispatching 
Het gaat om een betrekking waaraan geen voorrang is gekoppeld voor de “oud- Brusselaars” (art. 6 van het K.B. 
30/01/2006). 

2. Functiebeschrijving : 
• Inspecteur voor de Directie Operaties dienst Interventie - onthaal - dispatching 
• uitvoering van de wettelijke taken zoals omschreven in de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en omschreven 

in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;  
• uitvoering van het takenpakket behorende bij de directie Operaties  meer bepaald in de interventiedienst gericht op de 

uitvoering van de basispolitiezorg; 
• uitvoering van doelgerichte patrouilles, preventieve acties en ondernemen van repressieve acties in functie van de 

prioriteiten; 
• uitvoering van bijstands- en ondersteuningsopdrachten in het kader van de openbare orde en veiligheid, lokale 

recherche, projectwerking, verkeersproblemen en het uitoefenen van een signaalfunctie betreffende de 
maatschappelijke fenomenen welke zich manifesteren; 

• uitvoering van de bovenvermelde opdrachten en taken op autonome wijze, onder de leiding van de verantwoordelijke en 
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. 

3. Gewenst profiel : 
a. Lichamelijke geschiktheid 
Blijk geven van een goede fysieke conditie en kunnen werken in een dienstrooster zoals hierboven beschreven. 
b. Supplementaire diplomavereisten 
Geen. 
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 voldoende kennis van de rechtswetenschappen; 
• Een voldoende kennis van de basisbegrippen inzake slachtofferbejegening en het gebruik van de sociale kaart; 
• Een voldoende kennis van de politietechnieken; 
• Ervaring in het aanwenden van verschillende verhoortechnieken; 
• Een goede kennis van de interne organisatie en de korpsrichtlijnen; 
• Een vlotte dactylografie, tekstverwerking en 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. 
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d. Persoonlijkheidskenmerken 
Is creatief, neemt initiatief en kan zelfstandig keuzes maken naargelang de omstandigheden waarin hij verkeert.  
Kan dus zelfstandig werken binnen de beleidslijnen van het korps, de directie en de dienst. 
Kan binnen zijn 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. 
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.  
g. Samenwerking 
Moet zoals hierboven beschreven zelfstandig kunnen werken maar moet evengoed in teamverband kunnen werken en 
functioneren. Hij staat open voor het onderhouden van contacten met de andere diensten; zowel in als buiten het korps. Hij 
is bereid een collega te raadplegen en staat open voor zijn 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. 

4. Gewone plaats van het werk : Raverschootstraat 67, 9900 Eeklo (Hoofdpost). 
5. Bijkomende inlichtingen betreffende vacature : Directie HRM/BBO, dhr. Nick Piepers, Raverschootstraat 67 - 9900 

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

- Korpschef – voorzitter of haar vervanger 
- Bijzitters: 1 officier lokale politie 
 1 middenkader lokale politie 
- De secretaris wordt aangeduid door de Korpschef 

9. Kennistest : nihil 

 
4. Aankoop van een interventievoertuig, type kantoorwagen – Goedkeuring aankoop 

via raamcontract van de federale politie en wijze van gunnen – Toewijs 
Door de heer Peter Willaert wordt een toelichting gegeven. 
Tussenkomst van raadsleden Patrick Hugaert, Gertjan Blomme en Koen Loete  
Door de heer Peter Willaert en burgemeester-voorzitter Luc Vandevelde werd antwoord gegeven 
op de vragen van de raadsleden. 
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 we overschakelen van benzine naar diesel omwille van : 

- dat de laatste studies hebben aangetoond dat dieselvoertuigen met de laatste nieuwe 
roetfilters minder schadelijk zijn dan benzine- en CNG-motoren; 

- dat kantoorwagens uitgerust met een benzine motor meer brandstof verbruiken dan 
kantoorwagens met een dieselmotor; 

Overwegende dat het te vervangen voertuig VW Combi met kentekenplaat 1NAS272 (datum 



 5 

eerste ingebruikname 13/01/2016) op 16/02/2022 reeds 191.451 km had; 
Gelet op het verslag begroting 2022 gevoegd in bijlage aan de begroting 2022;  
Overwegende dat de aankoop via kaderovereenkomsten mogelijk is; 
Overwegende dat de aankoop van een interventievoertuig, type kantoorwagen - combi via 
kaderovereenkomsten DSA 2021 R3 026 – Perceel 53 aan de firma Mercedes-Benz Belgium 
Luxembourg, Tollaan 68, 1200 Brussel, is toegewezen; 
Overwegende dat het aangeboden voertuig via Mercedes-Benz Eeklo, Gentsesteenweg 78 te 
9900 Eeklo, aan de politiezone geleverd wordt; 
Overwegende dat de kostprijs voor de aankoop van de Combi – Vito Tourer L2 diesel wordt 
geraamd op 67.927,17 euro, incl. BTW; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2022, 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 2021 R3 026 – Perceel 53, 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 2021 R3 026 – 
Perceel 53 wordt de aankoop van een interventievoertuig, type kantoorwagen toegewezen aan 
de firma Mercedes-Benz Belgium Luxembourg, Tollaan 68, 1200 Brussel,tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 67.927,17 incl. 21% BTW. 
 
Artikel 3: de uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2022, op artikel 330/743-98 
van de buitengewone dienst. 
 
Artikel 4 afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden. 
 
 

5. Deelname proefproject Battenburg en aankoop bijhorende bestickering via 
raamovereenkomst PZ Antwerpen 

Door de heer Peter Willaert wordt een toelichting gegeven. 
Daarna gaat de raad over tot de stemming. 
De Raad, 
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Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten, meer bepaald artikels 2 en 47 
m.b.t. decentraliseerde aankoopactiviteiten en aankoopcentrales; 
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 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Overwegende dat het CCGPI eind augustus een schrijven van minister van Binnenlandse Zaken 
Annelies Verlinden ontving waarin zij aangeeft het belangrijk te vinden om de zichtbaarheid van 
het personeel en politievoertuigen te verbeteren om het risico op ongevallen te verminderen, 
zolang ze herkenbaar blijven voor de bevolking. Zij steunt het voorstel van het CCGPI om een 
werkgroep op te richten en een proefproject op te starten waarin de voertuigmarkering, en in het 
bijzonder het Battenburgpatroon, zal worden onderzocht; 
Gelet dat de politiezone Meetjesland Centrum graag wil bijdragen aan innoverende initiatieven 
om de zichtbaarheid van het personeel en politievoertuigen te verbeteren; 
Overwegende dat de politiezone Meetjesland Centrum is geselecteerd voor het proefproject; 
Gelet op het gunningsbesluit van het College van Burgemeester en Schepenen van de stad 
Antwerpen van 15 december 2017 houdende goedkeuring onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking LPA/2016/219 - aanstelling integrator – gunning; 
Overwegende dat de geselecteerde zones voor de bestelling van de bestickering een beroep 
kunnen doen op het integratorcontract van PZ Antwerpen, dat toegankelijk is voor alle lokale 
politiezones; 
Op voorstel van het politiecollege; 
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen 

Artikel 1: de deelname aan het proefproject Battenburg en aankoop bijhorende bestickering via de 
raamovereenkomst met referentie LPA/2016/219 van de politiezone Antwerpen bij de firma 
Terberg Specials Belgium nv, GZ-zone 8, Oosterring 23 te 3600 Genk wordt goedgekeurd. 
Artikel 2:  het Politiecollege wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
Artikel 3: afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden. 
 

6. Cijfers 2021 
Door de heer Peter Willaert wordt een toelichting gegeven via een PowerPointpresentatie die op 
de zitting van de Raad is uitgedeeld. 
Tussenkomst van raadsleden Odette Van Hamme en Koen Loete.  
Door de heer Peter Willaert werd antwoord gegeven op de vragen van de raadsleden. 
 

GEHEIME ZITTING 
 

1. Consolidatie arbeidsongevallen 
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Raadslid Koen Loete deelt op het einde van de vergadering mee dat hij na 15 jaar in de politieaad 
te hebben gezeten zijn plaats afstaat aan mevrouw Marieke Van Den Bulke cf. art. 19 van de 
WGP. Hierbij bedankt hij iedereen voor de goede samenwerking de afgelopen jaren. 
 
De heer burgemeester-voorzitter Luc Vandevelde deelt mee dat er voorafgaand aan de politieraad 
een persvoorstelling was van het scholenteam met het preventiespel iPanic; Via mail zal aan de 
politieraadsleden verdere informatie hierover overgemaakt worden. 
 
Hier eindigt de zitting 
 

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