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Gerechtelijk arrondissement 

BRUGGE 

 

Politiezone 
BLANKENBERGE-ZUIENKERKE 

- 5445 - 

PROCES-VERBAAL POLITIERAAD 
van 11 januari 2022 

 

 

Aanwezig: Björn Prasse, voorzitter; 
Alain De Vlieghe, Jeannine Puype, Daphné Dumery, Jill Broos, Michèle Pauwels, 
Eddy Goethals, Sandy Buysschaert, Dennis Monte, Anneke Crevits, Sandra Storme, 
Patrick M.M. De Meulenaere, Christine Jonckheere, Philip Konings, 
Kathleen Haegeman, Norbert Wallaert, politieraadsleden; 
Hans Quaghebeur, korpschef; 
Wouter Lapeirre, secretaris; 
Dirk Plompen, bijzonder rekenplichtige 

Verontschuldigd:   

Extra 
genodigden: 

 

De voorzitter opent de vergadering om 18:30 uur. 

 

Het openbaar gedeelte van de zitting kan herbekeken worden via het YouTube kanaal van de Lokale 
Politie Blankenberge-Zuienkerke. 

OPENBARE ZITTING 

1 Mededelingen van de voorzitter. 

Zie de audiovisuele opname van de openbare zitting van de politieraad: 
https://www.youtube.com/watch?v=DV5ZMbaZBFk 

2 Vervanging en eedaflegging politieraadslid. Kennisname. 

Dit punt werd uitgesteld, gezien de verkiezing van het politieraadslid in de gemeenteraad van 
Blankenberge nog niet geldig werd verklaard door de Deputatie van West-Vlaanderen. 

3 Proces-verbaal politieraad dd. 14 december 2021. Goedkeuring. Stemming. 

Het proces-verbaal van 14 december 2021 wordt goedgekeurd. 

4 Personeel - Vacant verklaren van 2 functies inspecteur interventie via 
aspirantenmobiliteit. Goedkeuring. Stemming. 

DE POLITIERAAD: 

De raad in openbare zitting; 

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

https://www.youtube.com/channel/UCoQaG0TasvZOBwrZGrwgEvQ
https://www.youtube.com/channel/UCoQaG0TasvZOBwrZGrwgEvQ
https://www.youtube.com/watch?v=DV5ZMbaZBFk
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Gelet op het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten; 

Gelet op het KB 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 24 januari 2002 betreffende de mobiliteitsregeling in de 
geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale 
verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

Gelet op KB RPPol deel VI-Titel II; 

Gelet op Art. VI.II.4ter RPPol; 

Gelet op de Ministeriële omzendbrief GPI73 betreffende de aanwerving, de selectie en de 
opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten – inzameling van 
de behoeften 2022-A1; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 16 maart 2021 houdende de vacantverklaring van 

één betrekking inspecteur Interventie; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 21 september 2021 houdende de vacantverklaring 

van twee betrekkingen inspecteur Interventie; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 9 november 2021 houdende de vacantverklaring van 
één betrekking inspecteur Interventie; 

Gelet op het feit dat er twee opeenvolgende mobiliteitscycli geen voldoende kandidaten waren 
voor het invullen van de vacante plaatsen;  

Overwegende dat de mogelijkheid wordt geboden om de niet ingevulde functies van een 
inspecteur-interventie via aspiranten-mobiliteit in te vullen; 

Overwegende dat het noodzakelijk is een bijkomende aanwerving te doen voor de goede 
werking van de interventiedienst; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Stemming: 

Met eenparigheid van stemmen 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

De politieraad verklaart in het raam van de aspirantenmobiliteit 2022-A1, twee functies 
inspecteur-interventie vacant. 

Artikel 2:  

Afschriften van dit besluit zullen ter kennisgeving opgestuurd worden naar 
- SSGPI , Kroonlaan 145A , 1050 Brussel. 
- Federale Politie, Directie van het personeel, Kroonlaan 145A, 1050 Brussel 
- De heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Federale Dienst Politionele 

Veiligheid FAC Kamgebouw K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge. 

GEHEIME ZITTING 

5 Personeel. Aanvraag geldelijke anciënniteit CALog C. Goedkeuring. Stemming. 
6 Personeel. Aanvraag geldelijke anciënniteit. CALog B. Goedkeuring. Stemming. 
7 Personeel. Benoeming 1 inspecteur Interventie. Goedkeuring. Stemming. 

  



 Politieraad 11 januari 2022 3 

OPENBARE ZITTING 

8 Verscheidene 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 18:43uur. 

Gezien en goedgekeurd in zitting van 15 februari 2022. 

 

 


