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Notulen politieraad van woensdag 16 december 2020 om 19.30 uur 

Digitale vergadering (zonder aanwezigheid van pers en publiek) 

 

Aanwezig 

Graaf Leopold Lippens: Voorzitter. 

Joachim Coens: Burgemeester van Damme. 

Christel Bedert, Katrien Cauwels, Geert Cherlet, Neil Couhysder, 

Piet De Groote, Kelly De Plecker, Kris Demeyere, Lut Fockedey, 

Isabelle Goeminne, Katleen Lanckriet-Van Steen, Jos Millecam, 

Fabienne Pottier, Olivier Van Caeyzeele, Annie Vandenbussche, Els Vanneste, 

Anne Vervarcke-Pattyn, Philippe Vlietinck: Politieraadsleden. 

Steve Desmet: Korpschef. 

Stefan Lanckriet: Secretaris 

Verontschuldigd  

Afwezig: 

Neil Couhysder: Politieraadslid afwezig voor agendapunt D1, D2, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, V1. 

Anne Vervarcke-Pattyn: Politieraadslid afwezig voor agendapunt D1, D2, 1 

 

 

OPENBARE ZITTING 

D1. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Begrotingswijziging nr. 1 van het dienstjaar 2020 - Goedkeuring door de 

gouverneur in het kader van het specifiek bijzonder administratief toezicht - 

Aktename 
De politieraad stelde op 21 oktober 2020 de begrotingswijziging nr. 1 van het dienstjaar 2020 vast. 

 

De politieraad neemt kennis van de beslissing van de gouverneur van 7 december 2020 waarbij deze 

begrotingswijziging in het kader van het specifiek bijzonder toezicht wordt goedgekeurd. 

 

D2. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Begroting van het dienstjaar 2021 - Goedkeuring door de gouverneur in het kader 

van het specifiek bijzonder toezicht - Aktename 
De politieraad stelde op 21 oktober 2020 de begroting van het dienstjaar 2021 vast. 

 

De politieraad neemt kennis van de beslissing van de gouverneur van 7 december 2020 waarbij deze 

begroting en de daarin opgenomen gemeentelijke dotaties in het kader van het specifiek bijzonder 

toezicht worden goedgekeurd met volgende opmerkingen: 
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- Overwegende dat het bedrag van de index betreffende de jaarlijkse correctie inzake overdracht 

federale gebouwen niet in de begroting werd opgenomen; 

- Overwegende dat de officiële bedragen van de federale toelagen zoals vermeld in PLP 60 dienen 

toegepast te worden in de eerstvolgende begrotingswijziging. 

1. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Notulen politieraad 21 oktober 2020 - Goedkeuring 
Aan de politieraad worden de notulen van de politieraad van 21 oktober 2020 voor goedkeuring 

voorgelegd. 

 

Staande huidige vergadering geven deze notulen geen aanleiding tot opmerkingen of bezwaren. 

 

De notulen worden in overeenstemming met artikel 27/1 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie 

van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP) als goedgekeurd beschouwd en 

ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

2. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Politiezone Damme/Knokke-Heist - Zonaal veiligheidsplan 2020-2025 – 

Kennisgeving en goedkeuring 
De politieraad in openbare zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 

 

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

gestructureerd op twee niveaus, inz. op artikel 37; 

 

Gelet op de Interministeriële omzendbrief PLP 58 betreffende de procedure tot indiening van de 

zonale veiligheidsplannen 2020-2025 en de goedkeuring ervan door de ministers van Binnenlandse 

Zaken en Justitie; 

 

Gelet op het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 zoals goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad op 

19 september 2019; 

 

Gelet op de brief van de ministers van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en van Justitie, ontvangen 

op 19 maart 2020, houdende goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025; 

 

Overwegende dat de politieraadsleden tijdens de commissievergadering van 23 oktober 2019, 

aansluitend op de politieraad, een omstandige uiteenzetting hebben gekregen over het beeld van 

veiligheid en leefbaarheid in de politiezone en over het zonaal veiligheidsplan 2020-2025; 

 

Overwegende dat de gedeelten van het zonaal veiligheidsplan die een weerslag hebben op de 

aangelegenheden die onder de bevoegdheid vallen van de politieraad, door de politieraad moeten 

worden goedgekeurd; 

 

Op voorstel van de voorzitter van de zonale veiligheidsraad; 



Notulen politieraad van 16/12/2020 

 

3 

 

Op voorstel van het Politiecollege; 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel. 

De Politieraad neemt kennis van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025, goedgekeurd door de ministers 

van Binnenlandse Zaken en Justitie op 19 maart 2020, en keurt de gedeelten van het zonaal 

veiligheidsplan die een weerslag hebben op de aangelegenheden die onder haar bevoegdheid vallen 

goed. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Verkoop politiepost Middelburgsesteenweg 19 - 8340 Damme - Schattingsverslag 

'Stadim' - Probleem met verdeelsleutel 
 

4. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Overeenkomst tussen de politiezone Damme/Knokke-Heist en garagebedrijven 

m.b.t. het uitvoeren van takelopdrachten t.b.v. de lokale politie Damme/Knokke-

Heist van 7 mei 2002 en latere wijzigingen - Wijziging tarieven 
 

De politieraad in openbare zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 

 

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

gestructureerd op twee niveaus; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie 

van het wegverkeer, inzonderheid op artikel 4, 4, lid2; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit van 7 mei 2002 betreffende de overeenkomst tussen de politiezone 

Damme/Knokke-Heist en garagebedrijven m.b.t. het uitvoeren van takelopdrachten t.b.v. de lokale 

politie Damme/Knokke-Heist – Vaststelling; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit van 9 juni 2016 betreffende de takelovereenkomst tussen politiezone 

Damme/Knokke-Heist en de garagebedrijven van 7 mei 2002 – Wijziging tarieven; 

 

Overwegende dat de tarieven van de bestuurlijke takelingen sinds 2016 niet meer werden 

geïndexeerd of geactualiseerd; 
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Overwegende dat een kwaliteitsvolle dienstverlening vanwege de takeldiensten hen noodzaakt een 

blijvende investering uit te voeren om met nieuw en aangepast materiaal alle takelingen te kunnen 

(blijven) uitvoeren; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT : 

 

Artikel 1. 

De contractuele tarieven voor de bestuurlijke takelingen, zoals vermeld in bijlage 2 (takeltarieven) van 

de in artikel 1 bedoelde overeenkomst van 7 mei 2002, worden met ingang van 1 januari 2021 als volgt 

gewijzigd: 

 

Werkdag Prijs takelen 

(btw inbegrepen) 

Forfait verplaatsing zonder 

takeling (btw inbegrepen) 

08.00-20.00 uur 175 euro 100 euro 

20.00-08.00 uur 200 euro 100 euro 

 

Weekend & wettelijke feestdagen  

Dag voorafgaand aan weekend of 

wettelijke feestdag vanaf 20.00 

uur tot de dag volgend op het 

weekend of de wettelijke feestdag 

tot 08.00 uur 

200 euro 100 euro 

 

Voor voertuigen met een brutogewicht boven de 4 ton worden bovenstaande tarieven met 50% 

verhoogd. 

 

Afhalen voertuig 

Tussen 22.00-08 uur 25 euro 

 

Stallingskosten 

Vanaf 24 uur stalling na het optakelen wordt 8 euro stalgeld aangerekend per begonnen volgende 

schijf van 24 uur. 

 
Alle bedragen zijn btw inbegrepen. 

 

Art. 2. 

Het politieraadsbesluit van 9 juni 2016 betreffende de wijziging van de takeltarieven wordt 

opgeheven. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 
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5. - Directie Financiën & Logistiek - Dienst Logistiek Beheer: 

Overheidsopdrachten - Aankoop van slimme kasten voor de uitbreiding van het 

centrale knooppunt - Goedkeuring voorwaarden en wijze van gunnen en gunning 
 

De politieraad in openbare zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 

 

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

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33;  

 

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 de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de 

goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet), en inzonderheid artikels 2, 

6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een 

plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale; 

 

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, inzonderheid artikel 90, 1°; 

 

Overwegende dat deze leveringen kunnen gebeuren via afname van het raamcontract van de lokale 

politie Antwerpen LPA/2017/295 die werd gegund aan de firma Securitas nv, Sint-Lendriksborre 3 te 

1120 Neder-Over-Heembeek; 

 

Overwegende dat de uitgave voor de opdracht “Aankoop van slimme kasten voor de uitbreiding van 

het centrale knooppunt” wordt geraamd op € 96.799,97 excl. btw of € 117.127,96 incl. 21% btw; 

 

Overwegende dat Logistiek beheer voorstelt om, rekening houdende met het voorgaande, deze 

opdracht te gunnen aan SECURITAS NV, Sint-Lendriksborre 3 te 1120 Neder-Over-Heembeek tegen 

het nagerekende offertebedrag van € 96.799,97 excl. btw of € 117.127,96 incl. 21% btw; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2020, op artikel 

330/742-53 en artikel 330/744-51 van de buitengewone dienst; 

 

BESLUIT: 
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Artikel 1. 

Goedkeuring wordt verleend aan de voorwaarden en wijze van gunnen en gunning van de opdracht 

“Aankoop van slimme kasten voor de uitbreiding van het centrale knooppunt”, opgesteld door de 

dienst logistiek beheer. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals opgenomen in de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 96.799,97 excl. btw of € 

117.127,96 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3. 

Bovengenoemde opdracht gebeurt via afname van het raamcontract van de lokale politie Antwerpen 

LPA/2017/295, bij de firma Securitas, Sint-Lendriksborre 3 Font Saint-Landry te 1120 Brussel. 

 

Artikel 4. 

Deze opdracht wordt gegund aan SECURITAS NV, Sint-Lendriksborre 3 te 1120 Neder-Over-

Heembeek, tegen het nagerekende offertebedrag van € 96.799,97 excl. btw of € 117.127,96 incl. 21% 

btw. 

 

Artikel 5. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget van 2020, op artikel 330/742-53 en 

artikel 330/744-51 van de buitengewone dienst. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

6. - Directie Financiën & Logistiek - Dienst Logistiek Beheer: 

Overheidsopdrachten - Aankoop van een voertuig voor de directie Mobiliteit - 

Goedkeuring voorwaarden en wijze van gunnen en gunning 
 

De politieraad in openbare zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 

 

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

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33;  

 

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 de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de geraamde 

waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 niet) en inzonderheid artikels 2, 6° en 47 §2 die de 

aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren 

wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale; 
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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; 

 

Gelet op de beslissing van de politieraad van 18 december 2019 houdende Legislatuur 2019-2024 

(2020-2025) – Overheidsopdrachten – Delegatiebevoegdheid politieraad aan politiecollege voor het 

vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor opdrachten van de gewone en 

buitengewone dienst; 

 

Overwegende dat het nodig is de opdracht “Aankoop van een voertuig voor de directie Mobiliteit” te 

gunnen; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 25.248,33 excl. btw of 

€ 30.550,48 incl. 21% btw; 

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde 

factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde); 

 

Overwegende dat deze leveringen kunnen gebeuren via afname van de federale raamovereenkomst 

‘2016 R3 010 – DIETEREN’ die werd gegund aan de firma Volkswagen SA D'ieteren NV, Maliestraat 

50 te 1050 Brussel; 

 

Overwegende dat de dienst logistiek beheer voorstelt om, rekening houdende met het voorgaande, 

deze opdracht te gunnen aan de firma Volkswagen SA D'ieteren NV, Maliesstraat 50 te 1050  Brussel, 

tegen het nagerekende offertebedrag van € 25.248,33 excl. btw of € 30.550,48 incl. 21% btw; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2020, op artikel 

330/743-52 van de buitengewone dienst; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Goedkeuring wordt verleend aan de voorwaarden en wijze van gunnen en gunning van de opdracht 

“Aankoop van een voertuig voor de directie Mobiliteit”. De raming bedraagt € 25.248,33 excl. btw of 

€ 30.550,48 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2. 

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van 

beperkte waarde). 

 

Artikel 3. 

Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de dienst logistiek beheer.  
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Artikel 4. 

Bovengenoemde opdracht gebeurt via afname van de federale raamovereenkomst ‘2016 R3 010 – 

DIETEREN’ bij de firma Volkswagen SA D'ieteren NV, Maliestraat 50 te 1050 Brussel. 

 

Artikel 5. 

Deze opdracht wordt gegund aan de firma Volkswagen SA D'ieteren NV, Maliesstraat 50 te 1050  

Brussel, tegen het nagerekende offertebedrag van € 25.248,33 excl. btw of € 30.550,48 incl. 21% btw. 

 

Artikel 6. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet 

ingeschreven in het budget van 2020, op artikel 330/743-52 van de buitengewone dienst. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

7. - Directie Financiën & Logistiek - Dienst Logistiek Beheer: 

Overheidsopdrachten - Aankoop van vier motorfietsen voor de politiezone 

Damme/Knokke-Heist - Goedkeuring voorwaarden en wijze van gunnen 
 

De politieraad in openbare zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 

 

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

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33;  

 

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 de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de 

goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet); 

 

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, inzonderheid artikel 90, 1°; 

 

Gelet op het besluit van het politiecollege van 3 december 2020 betreffende de principiële goedkeuring 

van de opdracht “Aankoop van vier motorfietsen voor de politiezone Damme/Knokke-Heist” tegen 

een initieel geraamd bedrag van € 100.000,00 incl. btw; 

 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2020/32 werd opgesteld door de 

dienst logistiek beheer; 
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 82.644,63 excl. btw of 

€ 100.000,00 incl. 21% btw; 

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

 

Overwegende dat volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: 

- D'ieteren Sport NV, Parc Industriel de la vallée du Hain 37 te 1440 Wauthier-Braine 

- Honda Belgium nv, Doornveld 180-184, Sphere Business Park, Zoning 3 te 1731 Zellik 

- BMW Group Belux, Lodderstraat 16 te 2880 Bornem; 

 

Overwegende dat 25 januari 2021 om 14.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen 

van de offertes; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2020, op artikel 

330/743-51 van de buitengewone dienst en dat dit budget zal worden overgezet naar het budget van 

2021 voor de financiering van deze aankoop; 

 

 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/32 en de raming voor de opdracht “Aankoop 

van vier motorfietsen voor de politiezone Damme/Knokke-Heist”, opgesteld door de dienst logistiek 

beheer. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 

de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 82.644,63 excl. btw 

of € 100.000,00 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3. 

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking: 

- D'ieteren Sport NV, Parc Industriel de la vallée du Hain 37 te 1440 Wauthier-Braine; 

- Honda Belgium nv, Doornveld 180-184, Sphere Business Park, Zoning 3 te 1731 Zellik; 

- BMW Group Belux, Lodderstraat 16 te 2880 Bornem. 

 

Artikel 4. 

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 25 januari 2021 om 14.00 uur. 
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Artikel 5. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2020, op artikel 330/743-51 van de 

buitengewone dienst en zal worden overgezet naar het budget van 2021 voor de financiering van deze 

aankoop. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

8. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Politiecollegebesluit van 3 december 2020 betreffende het verzoek tot het 

verhogen van het minimaal personeelseffectief van het operationeel en 

administratief en logistiek kader van het politiekorps van de politiezone 

Damme/Knokke-Heist - Aktename 
 

9. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Veiligheid - Dienst Politiezorg - Team Interventiepolitie - 

Openverklaring van 2 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie 

(interventie) via mobiliteitscyclus 2020-05 - Samenstelling selectiecommissie 
 

De politieraad in openbare zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 

 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP), in het bijzonder op de artikelen 56 en 128; 

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder artikel VI.II.15 betreffende de procedurevoorschriften; 

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder de artikels VI.II.21 en VI.II.22 over de wijze van selectie; 

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder de artikels VI.II.61 en VI.II.62 over de samenstelling van de 

selectiecommissie; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie 

en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit van 13 december 2001 over de vaststelling van de personeelsformatie 

en het effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van het lokaal 

politiekorps van de politiezone Damme/Knokke-Heist en de latere aanvullingen en wijzigingen in de 

politieraad van 10 oktober 2002, 12 juni 2003, 29 oktober 2008, 10 december 2009, 8 december 2011, 14 

juni 2012, 24 juni 2014, 10 december 2014, 9 februari 2017 en 18 december 2019; 
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Gelet op de brief van 14 januari 2020 van de gouverneur betreffende de goedkeuring van het 

politieraadsbesluit van 18 december 2019 wijziging (nr. 9) van de personeelsformatie van het 

operationeel en van het administratief en logistiek personeel van het lokaal politiekorps van de 

politiezone Damme/Knokke-Heist en de toekenning van een klassebepaling aan de niveau A-functies, 

in het kader van het specifiek bijzonder toezicht; 

 

Overwegende dat er 2 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie (interventiepolitie) dienen te 

worden voorzien ter invulling van de personeelsformatie naar aanleiding van de uitbreiding van het 

basiskader (politieraad 18 december 2019); 

 

Overwegende dat de politieraad de leden van de plaatselijke selectiecommissie voor het basiskader 

van de lokale politie aanwijst; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1. 

2 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie bij de Directie Veiligheid – Dienst Politiezorg – 

Team Interventiepolitie worden open verklaard via mobiliteitscyclus 2020-05. 

 

Art. 2. 

De selectiecommissie bestaat uit: 

 

Voorzitter: 

= De korpschef of de door hem aangewezen officier 

Voorzitter 

Steve DESMET 

Hoofdcommissaris van politie 

Korpschef 

 

Plaatsvervanger 

Nog nader te bepalen 
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Twee bijzitters 

1. een officier van een korps van de lokale politie 

 

 

 

 

 

2. een personeelslid van het operationeel kader van een 

korps van de lokale politie dat ten minste bekleed is met 

de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking 

en die over de bekwaamheden beschikt die voor de te 

begeven betrekking vereist zijn.  

Bijzitter (1) 

Philippe VANDIERENDONCK 

Commissaris van politie 

Directie Veiligheid 

 

Plaatsvervanger (1) 

Nog nader te bepalen 

Bijzitter (2) 

Carolien TUYPENS 

Commissaris van politie 

Directie Veiligheid 

 

Plaatsvervanger (2) 

Bart HUNGENAERT 

Hoofdinspecteur van politie 

Directie Veiligheid 

 

Secretaris 

- aangewezen door de korpschef. 

Secretaris 

Magali VELTHOF 

Adviseur 

Directie Personeel & Organisatie 

 

Plaatsvervanger 

Medewerker Directie Personeel & 

Organisatie 

 

 

Art. 3 

Indien de mobiliteit 2020-05 geen of onvoldoende kandidaten oplevert, wordt deze betrekking 

opnieuw in een navolgende mobiliteitsronde openverklaard. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

10. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Veiligheid - Dienst Politiezorg - Team Hondenpolitie - Openverklaring 

van 1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie (hondengeleider) via 

mobiliteitscyclus 2020-05 - Samenstelling selectiecommissie 
 

De politieraad in openbare zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 

 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP), in het bijzonder op de artikelen 56 en 128; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 

van de politiediensten, in het bijzonder artikel VI.II.15 betreffende de procedurevoorschriften; 

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder de artikels VI.II.21 en VI.II.22 over de wijze van selectie; 

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder de artikels VI.II.61 en VI.II.62 over de samenstelling van de 

selectiecommissie; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie 

en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit van 13 december 2001 over de vaststelling van de personeelsformatie 

en het effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van het lokaal 

politiekorps van de politiezone Damme/Knokke-Heist en de latere aanvullingen en wijzigingen in de 

politieraad van 10 oktober 2002, 12 juni 2003, 29 oktober 2008, 10 december 2009, 8 december 2011, 14 

juni 2012, 24 juni 2014, 10 december 2014, 9 februari 2017 en 18 december 2019; 

 

Gelet op de brief van 14 januari 2020 van de gouverneur betreffende de goedkeuring van het 

politieraadsbesluit van 18 december 2019 wijziging (nr. 9) van de personeelsformatie van het 

operationeel en van het administratief en logistiek personeel van het lokaal politiekorps van de 

politiezone Damme/Knokke-Heist en de toekenning van een klassebepaling aan de niveau A-functies, 

in het kader van het specifiek bijzonder toezicht; 

 

Overwegende dat er 1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie (hondengeleider) dient te 

worden voorzien naar aanleiding van de uitgaande mobiliteit van operationeel personeelslid Henk 

DEFOORT in het voorjaar 2021; 

 

Overwegende dat de politieraad de leden van de plaatselijke selectiecommissie voor het basiskader 

van de lokale politie aanwijst; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1. 

1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie bij de Directie Veiligheid – Dienst Politiezorg – Team 

Hondenpolitie wordt open verklaard via mobiliteitscyclus 2020-05. 

 

Art. 2. 

De selectiecommissie bestaat uit: 



Notulen politieraad van 16/12/2020 

 

14 

 

Voorzitter: 

= De korpschef of de door hem aangewezen officier 

Voorzitter 

Steve DESMET 

Hoofdcommissaris van politie 

Korpschef 

 

Plaatsvervanger 

Nog nader te bepalen 

 

Twee bijzitters 

1. een officier van een korps van de lokale politie 

 

 

 

 

 

2. een personeelslid van het operationeel kader van een 

korps van de lokale politie dat ten minste bekleed is met 

de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking 

en die over de bekwaamheden beschikt die voor de te 

begeven betrekking vereist zijn.  

Bijzitter (1) 

Philippe VANDIERENDONCK 

Commissaris van politie 

Directie Veiligheid 

 

Plaatsvervanger (1) 

Nog nader te bepalen 

Bijzitter (2) 

Carolien TUYPENS 

Commissaris van politie 

Directie Veiligheid 

 

Plaatsvervanger (2) 

Bart HUNGENAERT 

Hoofdinspecteur van politie 

Directie Veiligheid 

 

Secretaris 

- aangewezen door de korpschef. 

Secretaris 

Magali VELTHOF 

Adviseur 

Directie Personeel & Organisatie 

 

Plaatsvervanger 

Medewerker Directie Personeel & 

Organisatie 

 

 

Art. 3 

Indien de mobiliteit 2020-05 geen of onvoldoende kandidaten oplevert, wordt deze betrekking 

opnieuw in een navolgende mobiliteitsronde openverklaard. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 
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11. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Veiligheid - Dienst Politiezorg - Team Verkeerspolitie - Openverklaring 

van 1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie (motorrijder) via 

mobiliteitscyclus 2020-05 - Samenstelling selectiecommissie 
 

De politieraad in openbare zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 

 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP), in het bijzonder op de artikelen 56 en 128; 

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder artikel VI.II.15 betreffende de procedurevoorschriften; 

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder de artikels VI.II.21 en VI.II.22 over de wijze van selectie; 

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder de artikels VI.II.61 en VI.II.62 over de samenstelling van de 

selectiecommissie; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie 

en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit van 13 december 2001 over de vaststelling van de personeelsformatie 

en het effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van het lokaal 

politiekorps van de politiezone Damme/Knokke-Heist en de latere aanvullingen en wijzigingen in de 

politieraad van 10 oktober 2002, 12 juni 2003, 29 oktober 2008, 10 december 2009, 8 december 2011, 14 

juni 2012, 24 juni 2014, 10 december 2014, 9 februari 2017 en 18 december 2019; 

 

Gelet op de brief van 14 januari 2020 van de gouverneur betreffende de goedkeuring van het 

politieraadsbesluit van 18 december 2019 wijziging (nr. 9) van de personeelsformatie van het 

operationeel en van het administratief en logistiek personeel van het lokaal politiekorps van de 

politiezone Damme/Knokke-Heist en de toekenning van een klassebepaling aan de niveau A-functies, 

in het kader van het specifiek bijzonder toezicht; 

 

Overwegende dat er 1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie (motorrijder) dient te worden 

voorzien in vervanging van inspecteur van politie (motorrijder) Steven BROUCKAERT die op 01 

oktober 2020 de opleiding tot middenkader heeft aangevat (afstudeerdatum: 01 juli 2021); 

 

Overwegende dat de politieraad de leden van de plaatselijke selectiecommissie voor het basiskader 

van de lokale politie aanwijst; 
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Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1. 

1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie bij de Directie Veiligheid – Dienst Politiezorg – Team 

Verkeerspolitie) wordt open verklaard via mobiliteitscyclus 2020-05. 

 

Art. 2. 

De selectiecommissie bestaat uit: 

 

Voorzitter: 

= De korpschef of de door hem aangewezen officier 

Voorzitter 

Steve DESMET 

Hoofdcommissaris van politie 

Korpschef 

 

Plaatsvervanger 

Nog nader te bepalen 

 

Twee bijzitters 

1. een officier van een korps van de lokale politie 

 

 

 

 

 

2. een personeelslid van het operationeel kader van een 

korps van de lokale politie dat ten minste bekleed is met 

de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking 

en die over de bekwaamheden beschikt die voor de te 

begeven betrekking vereist zijn.  

Bijzitter (1) 

Philippe VANDIERENDONCK 

Commissaris van politie 

Directie Veiligheid 

 

Plaatsvervanger (1) 

Nog nader te bepalen 

Bijzitter (2) 

Carolien TUYPENS 

Commissaris van politie 

Directie Veiligheid 

 

Plaatsvervanger (2) 

Bart HUNGENAERT 

Hoofdinspecteur van politie 

Directie Veiligheid 

 

Secretaris 

- aangewezen door de korpschef. 

Secretaris 

Magali VELTHOF 

Adviseur 

Directie Personeel & Organisatie 

 

Plaatsvervanger 

Medewerker Directie Personeel & 

Organisatie 
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Art. 3 

Indien de mobiliteit 2020-05 geen of onvoldoende kandidaten oplevert, wordt deze betrekking 

opnieuw in een navolgende mobiliteitsronde openverklaard. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

12. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Gebiedsgebonden Politie - Dienst Wijkteam  - Openverklaring van 1 

voltijdse betrekking van inspecteur van politie (wijk) via mobiliteitscyclus 2020-05 

- Samenstelling selectiecommissie 
 

De politieraad in openbare zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 

 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP), in het bijzonder op de artikelen 56 en 128; 

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder artikel VI.II.15 betreffende de procedurevoorschriften; 

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder de artikels VI.II.21 en VI.II.22 over de wijze van selectie; 

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder de artikels VI.II.61 en VI.II.62 over de samenstelling van de 

selectiecommissie; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie 

en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit van 13 december 2001 over de vaststelling van de personeelsformatie 

en het effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van het lokaal 

politiekorps van de politiezone Damme/Knokke-Heist en de latere aanvullingen en wijzigingen in de 

politieraad van 10 oktober 2002, 12 juni 2003, 29 oktober 2008, 10 december 2009, 8 december 2011, 14 

juni 2012, 24 juni 2014, 10 december 2014, 9 februari 2017 en 18 december 2019; 

 

Gelet op de brief van 14 januari 2020 van de gouverneur betreffende de goedkeuring van het 

politieraadsbesluit van 18 december 2019 wijziging (nr. 9) van de personeelsformatie van het 

operationeel en van het administratief en logistiek personeel van het lokaal politiekorps van de 

politiezone Damme/Knokke-Heist en de toekenning van een klassebepaling aan de niveau A-functies, 

in het kader van het specifiek bijzonder toezicht; 
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Overwegende dat er 1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie (wijk) dient te worden voorzien 

ter invulling van de personeelsformatie naar aanleiding van de uitbreiding van het basiskader 

(politieraad 18 december 2019); 

 

Overwegende dat de politieraad de leden van de plaatselijke selectiecommissie voor het basiskader 

van de lokale politie aanwijst; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1. 

1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie bij de Directie Gebiedsgebonden Politie – Dienst 

Wijkteam wordt open verklaard via mobiliteitscyclus 2020-05. 

 

Art. 2. 

De selectiecommissie bestaat uit: 

 

Voorzitter: 

= De korpschef of de door hem aangewezen officier 

Voorzitter 

Steve DESMET 

Hoofdcommissaris van politie 

Korpschef 

 

 

Plaatsvervanger 

Nog nader te bepalen 

 

Twee bijzitters 

1. een officier van een korps van de lokale politie 

 

 

 

 

 

2. een personeelslid van het operationeel kader van een 

korps van de lokale politie dat ten minste bekleed is met 

de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking 

en die over de bekwaamheden beschikt die voor de te 

begeven betrekking vereist zijn.  

Bijzitter (1) 

Frederic NEIRYNCK 

Commissaris van politie 

Directie Gebiedsgebonden Politie 

 

Plaatsvervanger (1) 

Nog nader te bepalen 

Bijzitter (2) 

Sofie DESPIEGELAERE 

Hoofdinspecteur van politie 

Directie Gebiedsgebonden Politie 

 

Plaatsvervanger (2) 

Nog nader te bepalen 
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Secretaris 

- aangewezen door de korpschef. 

Secretaris 

Magali VELTHOF 

Adviseur 

Directie Personeel & Organisatie 

 

Plaatsvervanger 

Medewerker Directie Personeel & 

Organisatie 

 

 

Art. 3 

Indien de mobiliteit 2020-05 geen of onvoldoende kandidaten oplevert, wordt deze betrekking 

opnieuw in een navolgende mobiliteitsronde openverklaard. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

13. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Opsporing - Dienst Lokale Recherche - Openverklaring van 1 voltijdse 

betrekking van hoofdinspecteur van politie (rechercheur) via mobiliteitscyclus 

2020-05 - Samenstelling selectiecommissie 
 

De politieraad in openbare zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 

 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP), in het bijzonder op de artikelen 56 en 128; 

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder artikel VI.II.15 betreffende de procedurevoorschriften; 

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder de artikels VI.II.21 en VI.II.22 over de wijze van selectie; 

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder de artikels VI.II.61 en VI.II.62 over de samenstelling van de 

selectiecommissie; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit van 13 december 2001 over de vaststelling van de personeelsformatie 

en het effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van het lokaal 

politiekorps van de politiezone Damme/Knokke-Heist en de latere aanvullingen en wijzigingen in de 

politieraad van 10 oktober 2002, 12 juni 2003, 29 oktober 2008, 10 december 2009, 8 december 2011, 14 

juni 2012, 24 juni 2014, 10 december 2014, 9 februari 2017 en 18 december 2019; 
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Gelet op de brief van 14 januari 2020 van de gouverneur betreffende de goedkeuring van het 

politieraadsbesluit van 18 december 2019 wijziging (nr. 9) van de personeelsformatie van het 

operationeel en van het administratief en logistiek personeel van het lokaal politiekorps van de 

politiezone Damme/Knokke-Heist en de toekenning van een klassebepaling aan de niveau A-functies, 

in het kader van het specifiek bijzonder toezicht; 

 

Overwegende dat er 1 voltijdse betrekking van hoofdinspecteur van politie (rechercheur) dient te 

worden voorzien om te anticiperen op de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering van 

hoofdinspecteur van politie (rechercheur) Eric CLAEYS op 01 juni 2021; 

 

Overwegende dat de politieraad de leden van de plaatselijke selectiecommissie voor het het 

middenkader van de lokale politie aanwijst; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1. 

1 voltijdse betrekking van hoofdinspecteur van politie bij de Directie Opsporing – Dienst Lokale 

Recherche wordt open verklaard via mobiliteitscyclus 2020-05. 

 

Art. 2. 

De selectiecommissie bestaat uit: 

 

Voorzitter: 

= De korpschef of de door hem aangewezen officier 

Voorzitter 

Steve DESMET 

Hoofdcommissaris van politie 

Korpschef 

 

Plaatsvervanger 

Nog nader te bepalen 
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Twee bijzitters 

1. een officier van een korps van de lokale politie 

 

 

 

 

 

2. een personeelslid van het operationeel kader van een 

korps van de lokale politie dat ten minste bekleed is met 

de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking 

en die over de bekwaamheden beschikt die voor de te 

begeven betrekking vereist zijn.  

Bijzitter (1) 

Marc BAERT 

Commissaris van politie 

Directie Opsporing 

 

Plaatsvervanger (1) 

Nog nader te bepalen 

Bijzitter (2) 

Johan VAN TORRE 

Hoofdinspecteur van politie 

Directie Opsporing 

 

Plaatsvervanger (2) 

Nog nader te bepalen 

 

Secretaris 

- aangewezen door de korpschef. 

Secretaris 

Magali VELTHOF 

Adviseur 

Directie Personeel & Organisatie 

 

Plaatsvervanger 

Medewerker Directie Personeel & 

Organisatie 

 

 

Art. 3 

Indien de mobiliteit 2020-05 geen of onvoldoende kandidaten oplevert, wordt deze betrekking 

opnieuw in een navolgende mobiliteitsronde openverklaard. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

14. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Opsporing - Dienst Lokale Recherche - Openverklaring van 2 voltijdse 

betrekkingen van inspecteur van politie (rechercheur) via mobiliteitscyclus 2021-

01 - Samenstelling selectiecommissie 
 

De politieraad in openbare zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 

 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP), in het bijzonder op de artikelen 56 en 128; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 

van de politiediensten, in het bijzonder artikel VI.II.15 betreffende de procedurevoorschriften; 

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder de artikels VI.II.21 en VI.II.22 over de wijze van selectie; 

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder de artikels VI.II.61 en VI.II.62 over de samenstelling van de 

selectiecommissie; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie 

en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit van 13 december 2001 over de vaststelling van de personeelsformatie 

en het effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van het lokaal 

politiekorps van de politiezone Damme/Knokke-Heist en de latere aanvullingen en wijzigingen in de 

politieraad van 10 oktober 2002, 12 juni 2003, 29 oktober 2008, 10 december 2009, 8 december 2011, 14 

juni 2012, 24 juni 2014, 10 december 2014, 9 februari 2017 en 18 december 2019; 

 

Gelet op de brief van 14 januari 2020 van de gouverneur betreffende de goedkeuring van het 

politieraadsbesluit van 18 december 2019 wijziging (nr. 9) van de personeelsformatie van het 

operationeel en van het administratief en logistiek personeel van het lokaal politiekorps van de 

politiezone Damme/Knokke-Heist en de toekenning van een klassebepaling aan de niveau A-functies, 

in het kader van het specifiek bijzonder toezicht; 

 

Overwegende dat er 2 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie (rechercheur) dienen te 

worden voorzien om te anticiperen op de pensionering van eerste inspecteur van politie (rechercheur) 

Jean VERPLANCKE & de sociale promotie van inspecteur van politie (rechercheur) Leander 

MORTIER naar het middenkader op 01 juli 2021; 

 

Overwegende dat de politieraad de leden van de plaatselijke selectiecommissie voor het basiskader 

van de lokale politie aanwijst; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1. 

2 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie bij de Directie Opsporing – Dienst Lokale 

Recherche wordt open verklaard via mobiliteitscyclus 2021-01. 

 

Art. 2. 

De selectiecommissie bestaat uit: 
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Voorzitter: 

= De korpschef of de door hem aangewezen officier 

Voorzitter 

Steve DESMET 

Hoofdcommissaris van politie 

Korpschef 

 

Plaatsvervanger 

Nog nader te bepalen 

 

Twee bijzitters 

1. een officier van een korps van de lokale politie 

 

 

 

 

 

2. een personeelslid van het operationeel kader van een 

korps van de lokale politie dat ten minste bekleed is met 

de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking 

en die over de bekwaamheden beschikt die voor de te 

begeven betrekking vereist zijn.  

Bijzitter (1) 

Marc BAERT 

Commissaris van politie 

Directie Opsporing 

 

Plaatsvervanger (1) 

Nog nader te bepalen 

Bijzitter (2) 

Johan VAN TORRE 

Hoofdinspecteur van politie 

Directie Opsporing 

 

Plaatsvervanger (2) 

Nog nader te bepalen 

 

Secretaris 

- aangewezen door de korpschef. 

Secretaris 

Magali VELTHOF 

Adviseur 

Directie Personeel & Organisatie 

 

Plaatsvervanger 

Medewerker Directie Personeel & 

Organisatie 

 

 

Art. 3 

Indien de mobiliteit 2021-01 geen of onvoldoende kandidaten oplevert, wordt deze betrekking 

opnieuw in een navolgende mobiliteitsronde openverklaard. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 
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15. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Operatie - Dienst Evenementenbeheer - Openverklaring van 1 voltijdse 

betrekking van hoofdinspecteur van politie (evenementenbeheer) via 

mobiliteitscyclus 2020-05 - Samenstelling selectiecommissie 
 

De politieraad in openbare zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 

 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP), in het bijzonder op de artikelen 56 en 128; 

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder artikel VI.II.15 betreffende de procedurevoorschriften; 

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder de artikels VI.II.21 en VI.II.22 over de wijze van selectie; 

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder de artikels VI.II.61 en VI.II.62 over de samenstelling van de 

selectiecommissie; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit van 13 december 2001 over de vaststelling van de personeelsformatie 

en het effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van het lokaal 

politiekorps van de politiezone Damme/Knokke-Heist en de latere aanvullingen en wijzigingen in de 

politieraad van 10 oktober 2002, 12 juni 2003, 29 oktober 2008, 10 december 2009, 8 december 2011, 14 

juni 2012, 24 juni 2014, 10 december 2014, 9 februari 2017 en 18 december 2019; 

 

Gelet op de brief van 14 januari 2020 van de gouverneur betreffende de goedkeuring van het 

politieraadsbesluit van 18 december 2019 wijziging (nr. 9) van de personeelsformatie van het 

operationeel en van het administratief en logistiek personeel van het lokaal politiekorps van de 

politiezone Damme/Knokke-Heist en de toekenning van een klassebepaling aan de niveau A-functies, 

in het kader van het specifiek bijzonder toezicht; 

 

Overwegende dat er 1 voltijdse betrekking van hoofdinspecteur van politie (evenementenbeheer) 

dient te worden voorzien om te anticiperen op de uitgaande mobiliteit hoofdinspecteur van politie 

Aldo VERVAECKE in het voorjaar van 2021; 

 

Overwegende dat de politieraad de leden van de plaatselijke selectiecommissie voor het  

middenkader van de lokale politie aanwijst; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 
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Artikel 1. 

1 voltijdse betrekking van hoofdinspecteur van politie bij de Directie Operatie – Dienst 

Evenementenbeheer wordt open verklaard via mobiliteitscyclus 2020-05. 

 

Art. 2. 

De selectiecommissie bestaat uit: 

 

Voorzitter: 

= De korpschef of de door hem aangewezen officier 

Voorzitter 

Steve DESMET 

Hoofdcommissaris van politie 

Korpschef 

 

Plaatsvervanger 

Nog nader te bepalen 

 

Twee bijzitters 

1. een officier van een korps van de lokale politie 

 

 

 

 

 

2. een personeelslid van het operationeel kader van een 

korps van de lokale politie dat ten minste bekleed is met 

de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking 

en die over de bekwaamheden beschikt die voor de te 

begeven betrekking vereist zijn.  

Bijzitter (1) 

Gregory DESMIDT 

Commissaris van politie 

Directie Operatie 

 

Plaatsvervanger (1) 

Nog nader te bepalen 

Bijzitter (2) 

Nog nader te bepalen 

 

Plaatsvervanger (2) 

Nog nader te bepalen 

 

Secretaris 

- aangewezen door de korpschef. 

Secretaris 

Magali VELTHOF 

Adviseur 

Directie Personeel & Organisatie 

 

Plaatsvervanger 

Medewerker Directie Personeel & 

Organisatie 

 

 

Art. 3 

Indien de mobiliteit 2020-05 geen of onvoldoende kandidaten oplevert, wordt deze betrekking 

opnieuw in een navolgende mobiliteitsronde openverklaard. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 
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16. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Informatie - Dienst Technologisch Beheer - Openverklaring van 1 

voltijdse betrekking van inspecteur van politie (technologisch beheer) via 

mobiliteitscyclus 2020-05 - Samenstelling selectiecommissie 
 

De politieraad in openbare zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 

 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP), in het bijzonder op de artikelen 56 en 128; 

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder artikel VI.II.15 betreffende de procedurevoorschriften; 

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder de artikels VI.II.21 en VI.II.22 over de wijze van selectie; 

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder de artikels VI.II.61 en VI.II.62 over de samenstelling van de 

selectiecommissie; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie 

en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit van 13 december 2001 over de vaststelling van de personeelsformatie 

en het effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van het lokaal 

politiekorps van de politiezone Damme/Knokke-Heist en de latere aanvullingen en wijzigingen in de 

politieraad van 10 oktober 2002, 12 juni 2003, 29 oktober 2008, 10 december 2009, 8 december 2011, 14 

juni 2012, 24 juni 2014, 10 december 2014, 9 februari 2017 en 18 december 2019; 

 

Gelet op de brief van 14 januari 2020 van de gouverneur betreffende de goedkeuring van het 

politieraadsbesluit van 18 december 2019 wijziging (nr. 9) van de personeelsformatie van het 

operationeel en van het administratief en logistiek personeel van het lokaal politiekorps van de 

politiezone Damme/Knokke-Heist en de toekenning van een klassebepaling aan de niveau A-functies, 

in het kader van het specifiek bijzonder toezicht; 

 

Overwegende dat er 1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie (technologisch beheer) dient te 

worden voorzien naar aanleiding van de uitbreiding van het basiskader in de personeelsformatie 

(politieraad 18 december 2019); 

 

Overwegende dat de politieraad de leden van de plaatselijke selectiecommissie voor het basiskader 

van de lokale politie aanwijst; 
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Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1. 

1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie bij de Directie Informatie – Technologisch Beheer 

wordt open verklaard via mobiliteitscyclus 2020-05. 

 

Art. 2. 

De selectiecommissie bestaat uit: 

 

Voorzitter: 

= De korpschef of de door hem aangewezen officier 

Voorzitter 

Steve DESMET 

Hoofdcommissaris van politie 

Korpschef 

 

Plaatsvervanger 

Nog nader te bepalen 

 

Twee bijzitters 

1. een officier van een korps van de lokale politie 

 

 

 

 

 

2. een personeelslid van het operationeel kader van een 

korps van de lokale politie dat ten minste bekleed is met 

de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking 

en die over de bekwaamheden beschikt die voor de te 

begeven betrekking vereist zijn.  

Bijzitter (1) 

Patrick ROELS 

Commissaris van politie 

Directie Informatie 

 

Plaatsvervanger (1) 

Nog nader te bepalen 

Bijzitter (2) 

Marnix SNAUWAERT 

Inspecteur van politie 

Directie Informatie 

 

Plaatsvervanger (2) 

Nog nader te bepalen 

 

Secretaris 

- aangewezen door de korpschef. 

Secretaris 

Magali VELTHOF 

Adviseur 

Directie Personeel & Organisatie 

 

Plaatsvervanger 

Medewerker Directie Personeel & 

Organisatie 
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Art. 3 

Indien de mobiliteit 2020-05 geen of onvoldoende kandidaten oplevert, wordt deze betrekking 

opnieuw in een navolgende mobiliteitsronde open verklaard. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

17. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Informatie - Dienst Systeembeheer - Openverklaring van 1 (voltijdse) 

betrekking van assistent ICT (niveau C - bijzondere graad) via contractuele 

werving buiten de personeelsformatie - Samenstelling selectiecommissie 
 

De politieraad in openbare zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 

 

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

gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder op het artikel 118, tweede lid;  

 

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, in het bijzonder art. 26; 

 

Overwegende dat om de continuïteit van de dienst te verzekeren n.a.v. de voltijdse 

loopbaanonderbreking van contractueel assistent ICT, Aaron DESMEDT, vanaf 15 december 2020, het 

noodzakelijk is dat er 1 voltijds contractueel assistent ICT (niveau C – bijzondere graad) ter 

vervanging buiten de personeelsformatie wordt aangeworven voor de Directie Informatie – Dienst 

Systeembeheer; 

 

Overwegende dat deze betrekking wordt gefinancierd door tijdelijke en wisselende middelen; 

 

Overwegende dat de kandidaten zullen onderworpen worden aan een selectie-interview met een 

selectiecommissie; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1. 

Eén voltijdse betrekking van contractueel assistent ICT (niveau C – bijzondere graad)  bij de Directie 

Informatie – Dienst Systeembeheer wordt vacant verklaard via de procedure van contractuele 

werving buiten de personeelsformatie 

 

Art. 2. 

Het aangeworven personeelslid ontvangt een contract van onbepaalde duur. 
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Art. 3. 

De selectiemodaliteit zal bestaan uit een selectie-interview met de plaatselijke selectiecommissie: 

 

Effectief lid Plaatsvervanger 

Steve DESMET, 

Hoofdcommissaris van politie, 

Korpschef 

 

Nog te bepalen 

Patrick ROELS 

Commissaris van politie 

Directie Informatie 

 

Nog te bepalen 

Steven DEVOOGT 

Eerste ICT-consulent 

Directie Informatie 

 

Nog te bepalen 

 

Art. 4. 

In de plaatsaanbieding wordt vermeld dat: 

- de plaatsaanbieding wordt afgesloten wanneer het quotum 10 kandidaten wordt bereikt. 

- het inwinnen van het advies van een plaatselijke selectiesommissie is voorzien. 

- een wervingsreserve wordt aangelegd met een geldigheidsduur van 24 maanden vanaf de dag 

waarop het proces-verbaal van selectie is opgesteld 

- het aangeworven CALog-personeelslid maximum negen gewerkte jaren in de privésector, in 

andere overheidsdiensten of als zelfstandige (type 3), bij delegatiebeslissing door het 

politiecollege kan laten erkennen als geldelijke anciënniteit indien deze professionele ervaring 

binnen de 12 maanden nà de indiensttreding kan worden bewezen aan de hand van 

stavingsstukken.  

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

18. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Kabinet van de korpschef - Dienst Communicatie - Openverklaring van 1 voltijdse 

betrekking van consulent (niveau B - bijzondere graad) via mobiliteitscyclus 2020-

05 - Samenstelling selectiecommissie 
 

De politieraad in openbare zitting, 

(punt dat onder normale omstandigheden openbaar zou worden geagendeerd) 

 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP), in het bijzonder op de artikelen 56, 118, tweede lid en 128; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 

van de politiediensten (RPPol), in het bijzonder op de artikelen IV.I. 37, VI.II.15, VI.II.21, VI.II.63, 

VI.II.64,  

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder artikel VI.II.15 betreffende de procedurevoorschriften; 

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder de artikels VI.II.21 en VI.II.22 over de wijze van selectie; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit van 13 december 2001 over de vaststelling van de personeelsformatie 

en het effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van het lokaal 

politiekorps van de politiezone Damme/Knokke-Heist en de latere aanvullingen en wijzigingen in de 

politieraad van 10 oktober 2002, 12 juni 2003, 29 oktober 2008, 10 december 2009, 8 december 2011, 14 

juni 2012, 24 juni 2014, 10 december 2014, 9 februari 2017 en 18 december 2019; 

 

Gelet op de brief van 14 januari 2020 van de gouverneur betreffende de goedkeuring van het 

politieraadsbesluit van 18 december 2019 wijziging (nr. 9) van de personeelsformatie van het 

operationeel en van het administratief en logistiek personeel van het lokaal politiekorps van de 

politiezone Damme/Knokke-Heist en de toekenning van een klassebepaling aan de niveau A-functies, 

in het kader van het specifiek bijzonder toezicht; 

 

Overwegende dat er 1 voltijdse betrekking van consulent (niveau B – bijzondere graad) bij de Kabinet 

van de Korpschef – Dienst Communicatie bij mobiliteit kan openverklaard worden in uitvoering van 

de personeelsformatie;  

 

Overwegende dat de politieraad de leden van de plaatselijke selectiecommissie voor  niveau B van de 

lokale politie aanwijst; 

 

Overwegende dat de procedure van externe statutaire werving kan worden opgestart wanneer de 

aanwerving via de mobiliteitscyclus onsuccesvol blijkt te zijn; 

 

Overwegende dat de politieraad bij een externe statutaire werving bevoegd is om te bepalen of: 

- de plaatsaanbieding wordt afgesloten wanneer een bepaald aantal kandidaten wordt bereikt; 

- er een werfreserve wordt aangelegd voor een volstrekt identieke functionaliteit zonder de 

geldigheidsduur van twee jaar te overschrijden; 

- het aangeworven CALog-personeelslid een aantal jaren nuttige ervaring dat in de privésector 

werd gewerkt, in andere overheidsdiensten of als zelfstandige (type 3) kan laten erkennen als 

geldelijke anciënniteit. 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

BESLUIT: 
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Mobiliteitsprocedure 

Artikel 1.  

1 voltijdse betrekking van voltijds communicatieconsulent (niveau B – bijzondere graad) bij het 

Kabinet van de Korpschef – Dienst Communicatie wordt via mobiliteit 2020-05 vacant verklaard. 

 

Art. 2. 

De plaatselijke selectiecommissie bestaat uit: 

 

Voorzitter: 

= De korpschef 

OF de door hem aangewezen: 

officier of lid van niveau A van het CALog 

Voorzitter 

Steve DESMET 

Hoofdcommissaris van politie 

Korpschef 

 

Plaatsvervanger 

Nog nader te bepalen 

 

Twee bijzitters 

1. een officier of lid van het niveau A van het CALog van 

een korps van de lokale politie 

 

 

 

 

 

2. een personeelslid van het CALog van een korps van de 

lokale politie dat ten minste bekleed is met de graad die 

overeenstemt met de te begeven betrekking en die over 

de bekwaamheden beschikt die voor de te begeven 

betrekking vereist zijn. 

 

(Bij gebrek, een personeelslid van het CALog (zelfde 

graadvereiste) of een operationeel personeelslid van het 

middenkader van het eigen korps, onder wiens gezag de 

kandidaat zijn ambt zal uitoefenen. 

Bijzitter (1). 

Isolde VAN EENOOGHE 

Adviseur 

Dienst communicatie 

Plaatsvervanger (1) 

Nog nader te bepalen 

 

 

Bijzitter (2) 

Nog nader te bepalen 

Plaatsvervanger (2) 

Nog nader te bepalen 

 

Een secretaris, aangewezen door de korpschef, staat de 

plaatselijke selectiecommissie voor lokale politie bij. 
Secretaris 

Magali Velthof 

Adviseur 

Directie Personeel & Organisatie 

Plaatsvervanger 

Nog nader te bepalen 
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Externe statutaire werving 

Art. 3. 

De procedure van externe statutaire werving wordt opgestart wanneer de aanwerving via de 

mobiliteitsprocedure onsuccesvol blijkt te zijn. 

 

Art. 4. 

De plaatsaanbieding via externe statutaire werving wordt afgesloten wanneer het quotum van 5 

kandidaten wordt bereikt. 

 

Art. 5. 

In het kader van de externe statutaire werving wordt een wervingsreserve aangelegd met een 

geldigheidsduur van 24 maanden vanaf de dag waarop het proces-verbaal van de selectiecommissie 

werd opgesteld. 

 

Art. 6 

Het aangeworven CALog-personeelslid kan maximum 9 jaren nuttige ervaring dat in de privésector 

werd gewerkt, in andere overheidsdiensten of als zelfstandige (type 3), door de politieraad of bij 

delegatiebeslissing door het politiecollege, kan laten erkennen als geldelijke anciënniteit. 

 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

V1. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Varia 
 

GEHEIME ZITTING 

19. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Politiecollegebesluit van 03 december 2020 betreffende Directie Financiën & 

Logistiek - Dienst Logistiek Beheer- Vrijwillig ontslag statutair bediende (niveau 

D) met ingang van 01 januari 2021  - Aktename 
 

V2. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

 
De vergadering wordt gesloten om 20.20 uur 

 

 

Secretaris, Voorzitter, 

 


