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Notulen politieraad van woensdag 18 december 2019 om 19.30 uur 

Politiecentrum – Van Steenestraat 10 – 8300 Knokke-Heist 

 

Aanwezig 

Graaf Leopold Lippens: Voorzitter. 

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 
Joachim Coens: Burgemeester van Damme. 

Christel Bedert, Katrien Cauwels: Politieraadsleden 

Afwezig: 

Katleen Lanckriet-Van Steen: Politieraadslid afwezig voor agendapunt 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 

raadslid: Burgemeester van Damme 

 

OPENBARE ZITTING 

1. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Notulen politieraad 23 oktober 2019 - Goedkeuring 
 

Aan de politieraad worden de notulen van de politieraad van 23 oktober 2019 voor goedkeuring 

voorgelegd. 

 

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

 

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

van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), en artikel 89 van de Nieuwe 

Gemeentewet, als goedgekeurd beschouwd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

 

2. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Legislatuur 2019-2024 (2020-2025) - Overheidsopdrachten - Delegatie bevoegdheid 

politieraad aan politiecollege voor het vaststellen van de voorwaarden en wijze 

van gunnen voor opdrachten van de gewone en buitengewone dienst 
 

De politieraad in openbare zitting, 
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Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus (WGP), in het bijzonder op het artikel 33; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het bericht van 17 januari 2018 over de mededeling van statistische gegevens omtrent de 

overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels voor de Europese 

bekendmaking; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit van 19 december 2018 betreffende Overheidsopdrachten – 

Delegatiebeslissing voor opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer en overdracht van 

bevoegdheden aan het politiecollege – Gewone dienst dienstjaar 2019; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit van 19 december 2018 betreffende Overheidsopdrachten – 

Delegatiebeslissing voor buitengewone investeringen voorzien op de begroting 2019 waarvan de uitgaven niet 

hoger liggen dan het wettelijk bepaald bedrag van 30.000 euro, btw niet inbegrepen – Voorwaarden en wijze van 

gunnen – Vaststelling; 

 

Overwegende dat in principe de politieraad bevoegd is om in het kader van overheidsopdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten de voorwaarden en wijze van gunnen vast te 

stellen; 

 

Overwegende dat de politieraad haar bevoegdheid voor het vaststellen van de voorwaarden en de 

wijze van gunnen voor de aanneming van werken, leveringen en diensten kan delegeren aan: 

- het politiecollege binnen de perken van de begrotingskredieten van de gewone dienst, 

- het politiecollege binnen de perken van de begrotingskredieten van de buitengewone dienst, 

begrensd tot het door de Koning vastgestelde bedrag, 

- de korpschef of een andere personeelslid van de politiezone binnen de perken van de 

begrotingskredieten van de gewone dienst, begrensd tot het bedrag voor opdrachten die 

vastgesteld worden met eenvoudig aangenomen factuur; 

 

Overwegende dat er ieder dienstjaar naar verwachting slechts een vijftal politieraden zullen gehouden 

worden en het voor een soepelere en efficiënte werking van de politiezone niet wenselijk is dat voor 

ieder dossier i.v.m. overheidsopdrachten de politieraad moet worden afgewacht voor het vaststellen 

van de voorwaarden en wijze van gunnen; 

 

Overwegende dat de begroting jaarlijks door de politieraad wordt vastgesteld; 
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Overwegende dat het politiecollege aan de politieraad voorstelt om haar bevoegdheid voor het 

vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen te delegeren aan het politiecollege voor: 

- de gewone dienst: binnen de perken van de begrotingskredieten van het betrokken dienstjaar 

- buitengewone dienst: binnen de perken van de begrotingskredieten van het betrokken dienstjaar, 

en waarvan het geraamde bedrag van de opdracht het drempelbedrag voor opdrachten met 

eenvoudig aangenomen factuur (i.p.v. begrensd tot het door de Koning vastgestelde bedrag) niet 

overschrijdt; 

 

Overwegende dat bij voormelde delegaties van de bevoegdheid van de politieraad aan het 

politiecollege de verplichting tot kennisgeving aan de politieraad niet van toepassing is. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1. – Gewone dienst 

De politieraad delegeert haar bevoegdheid aan het politiecollege om met betrekking tot 

overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten de voorwaarden en wijze van gunnen vast 

te stellen, en dit binnen de perken van de ingeschreven begrotingskredieten van de gewone dienst van 

het betrokken dienstjaar. 

 

Art. 2. – Buitengewone dienst 

De politieraad delegeert haar bevoegdheid aan het politiecollege om met betrekking tot 

overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten de voorwaarden en wijze van gunnen vast 

te stellen, en dit binnen de perken van de ingeschreven begrotingskredieten van de buitengewone 

dienst van het betrokken dienstjaar voor opdrachten waarvan het geraamde bedrag het 

drempelbedrag voor opdrachten met eenvoudig aangenomen factuur niet overschrijdt. 

 

Art. 3. 

Deze beslissing heeft uitwerking voor de verdere duur van de legislatuur 2019-2024 en voor het eerste 

jaar van de volgende legislatuur (2025). 

 

Art. 4. 

Een uittreksel van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 

- de gouverneur in het kader van het administratief toezicht 

- de dienst Financieel beheer en de bijzondere rekenplichtige van de politiezone. 
 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Verkoop ex-politiepost Oosthoek, Rijkswachtlaan 42, 8300 Knokke-Heist - 

Vaststelling voorwaarden - Definitieve goedkeuring 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP); 
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Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder op het artikel 117; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit van 10 december 2014 betreffende ‘Kabinet van de Korpschef – Proces-

verbaal van afpaling na eigendomsoverdracht voormalige rijkswachtgebouwen – Middelburgsesteenweg 19 te 

8340 Damme en Rijkswachtlaan 42 te 8300 Knokke-Heist – Goedkeuring en ondertekening’; 

 

Overwegende dat het onroerend goed gelegen is Rijkswachtlaan 42, 8300 Knokke-Heist, eigendom 

van de politiezone Damme/Knokke-Heist met een oppervlakte van 14a26, 39; 

 

Gelet op het schattingsverslag van 29 april 2019, opgemaakt door nv GudrunXpert nv, Kunstlaan 50, 

1000 Brussel, waarbij aan het onroerend goed gelegen Rijkswachtlaan 42, 8300 Knokke-Heist een 

schattingswaarde van 1.275.000,00 euro werd toegekend bij een onderhandse verkoop; 

 

Gelet op de brief van 15 mei 2019 van de politiezone Damme/Knokke-Heist waarbij bij het Autonoom 

Gemeentebedrijf ‘Stadsontwikkeling Knokke-Heist’ (AGSO Knokke-Heist), met maatschappelijke 

zetel Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist (contactadres: ‘t Walletje 104, bus 101 (Zone E) 8300 

Knokke-Heist) wordt gepolst naar de interesse voor een eventuele onderhandse aankoop van het 

onroerend goed, Rijkswachtlaan 42, 8300 Knokke-Heist; 

 

Overwegende dat: 

- het te verkopen onroerend goed gelegen is in Knokke-Heist; 

- AGSO Knokke-Heist werd opgericht door, en voor 100% in handen is van de gemeente Knokke-Heist met 

het doel vastgoedtransacties en concrete stadsontwikkelingsprojecten uit te voeren, en dankzij haar 

bedrijfsmatige organisatie snel en soepel kan inspelen op marktontwikkelingen; 

- AGSO Knokke-Heist dus verantwoordelijk is voor de stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten 

van de gemeente Knokke-Heist en bijgevolg het algemeen belang dient; 

- AGSO Knokke-Heist reeds eigenaar is van de naastliggende woningen en garages gelegen Rijkswachtlaan-

Hazepolderdijk nrs 1 tot en met 11, vroeger eigendom van de Federale Staat, waardoor beide percelen in 1 

hand komen en ten volle kan worden ingezet op de ontwikkeling van het volledig perceel; 

 

Overwegende dat het directiecomité van AGSO Knokke-Heist in vergadering van 27 mei 2019 een 

onderhandse aankoop van de ex-politiepost, Rijkswachtlaan 42, 8300 Knokke-Heist tegen de 

schattingswaarde van 1.275.000 euro principieel heeft goedgekeurd en dit door de raad van bestuur 

werd goedgekeurd op 9 september 2019; 

 

Gelet op het politiecollegebesluit van 9 januari 2019 betreffende ‘Legislatuur 2019-2024 – Aanstelling 

voorzitter politiecollege en vervanging voorzitter politiecollege bij afwezigheid of verhindering – Vaststelling 

rangorde handtekenbevoegdheid’; 

 

Gelet op het politiecollegebesluit van 21 februari 2019 betreffende Kabinet van de korpschef – Secretarie – 

Legislatuur 2019-2024 – Tijdelijke vervanging secretaris politiecollege’; 

 

Overwegende dat de gevolmachtigde ambtenaren voor de ondertekening van de documenten n.a.v. 

voormelde onderhandse verkoop moeten worden aangeduid; 
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Gelet op het gunstig advies van de bijzondere rekenplichtige van de politiezone Damme/Knokke-

Heist, Tom GEVAERT; 

 

Overwegende dat de ontvangst van de verkoop zal opgenomen worden in een eerstvolgende 

begrotingswijziging van het dienstjaar 2020; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

De politieraad gaat akkoord met de verkoop van het eigendom van de politiezone Damme/Knokke-

Heist, gelegen Rijkswachtlaan 42, 8300 Knokke-Heist met een oppervlakte van 14a26,39, waarvan de 

grens werd vastgelegd in het proces-verbaal van afpaling van 10 december 2014. 

 

Art. 2. 

De politieraad keurt de onderhandse verkoop van het onroerend goed gelegen Rijkswachtlaan 42, 

8300 Knokke-Heist aan het Autonoom Gemeentebedrijf ‘Stadsontwikkeling Knokke-Heist’ in het 

kader van het algemeen belang goed, mits de verkoopprijs van 1.275.000,00 euro. 

 

Art.3. 

De voorzitter van het politiecollege, Graaf Leopold LIPPENS, en de secretaris van de politieraad, 

Stefan LANCKRIET, zijn bevoegd voor de ondertekening van de documenten n.a.v. voormelde 

onderhandse verkoop. 

 

Bij afwezigheid of verhindering van de burgemeester van Knokke-Heist, Graaf Leopold LIPPENS, 

wordt de burgemeester van Damme, Joachim COENS, en bij diens afwezigheid of verhindering de 

waarnemend burgemeester van Knokke-Heist aangesteld als gemachtigde ambtenaar. 

 

Bij afwezigheid of verhindering van de secretaris van de politieraad, Stefan LANCKRIET, wordt 

consulent Martine HAZEBROUCK, gemachtigd om de documenten te ondertekenen n.a.v. deze 

onderhandse verkoop. 

 

Art. 4. 

De akte van kwijting wordt door de bijzondere rekenplichtige van de politiezone Damme/Knokke-

Heist, Tom GEVAERT, ondertekend. 

 

Art. 5. 

Het ontwerp van notariële akte wordt in de eerstvolgende vergadering aan de politieraad voorgelegd 

voor goedkeuring. 

 

Art. 6. 

Het politiecollege wordt gelast met de verdere uitvoering van dit dossier. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 
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4. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Personeelsformatie van het operationeel en van het administratief en logistiek 

personeel van het lokaal politiekorps van de politiezone Damme/Knokke-Heist - 

Wijziging nr. 9 - Nieuw organogram en toekenning klassebepaling aan functies 

van niveau A 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

Wijziging personeelsformatie 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP), in het bijzonder de artikelen 38 en 47; 

 

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

van de politiediensten; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende  het minimaal effectief van het 

operationeel en van het administratief en logistiek kader van de lokale politie; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 

personeelsleden van de lokale politie; 

 

Gelet op de omzendbrief BA/2001/16 van 7 december 2001 betreffende de vaststelling van de 

personeelsformaties en van de gemeentelijke dotaties inzake de lokale politie; 

 

Gelet op de omzendbrief PLP 25 van 8 mei 2002 van de Minister van Binnenlandse Zaken inzake 

politiehervorming personeelsformaties; 

 

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 en 9 februari 2017; 

 

Overwegende dat de wijziging van de personeelsformatie een expliciete vraag van de bestuurlijke 

overheid betreft om te voorzien in extra politiecapaciteit om wederkerende problemen op het terrein 

daadkrachtig te kunnen aanpakken; dit wordt het best gerealiseerd door in te zetten op een modern 

HR-beleid waarbij competentiebeheer en loopbaanontwikkeling centraal staan en alle statutaire tools 

ten volle benut worden; 
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Overwegende dat de voorgestelde aanpassingen aan de personeelsformatie en het bijhorende 

organogram geen trendbreuk zijn met het verleden, maar verder bouwen op eerder genomen 

beslissingen zoals weergegeven in de goedgekeurde personeelsformatie van 9 februari 2017 waarbij 

een verdere professionalisering van het korps wordt nagestreefd en er wordt ingezet op een modern 

HR-beleid door het verder ontwikkelen van de interne bedrijfsvoering; 

 

Overwegende dat de rode draad doorheen de verdere organisatieontwikkeling de 

gemeenschapsgerichte politiezorg en de digitale transformatie met de informatiegestuurde politiezorg 

en procesgerichte werking als leidende principes zijn en in het licht hiervan doelbewust wordt 

gekozen voor een strategie die: 

- het functioneel en intelligent gericht blauw op straat realiseert; 

- de operationele en rechercheslagkracht verhoogt; 

- de digitale transformatie begeleidt en 

- de ingezette calogiseringbeweging van eerdere administratieve en ondersteunende functies ondersteunt; 

 

Overwegende dat het daarom nodig is de bestaande personeelsformatie te wijzigen; 

 

Gelet op de omstandige motivering van de wijziging van de personeelsformatie (wijziging nr. 9) in de 

beleidsnota ‘Personeelsformatie 18 december 2019 – Nieuwe antwoorden op nieuwe uitdagingen’; 

 

Weging nieuwe niveau A-functies 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP); 

 

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

van de politiediensten; 

 

Gelet op de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (III) (B.S. 14 maart 2007); 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 5 juni 2007 betreffende de weging van de functies van het niveau 

A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 60 van 5 juni 2007 betreffende de weging van de functies 

van niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten; 

 

Gelet op de omzendbrief van 21 oktober 2008 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen 

betreffende de indeling van CALog-personeelsleden van niveau A in functieklassen; 

 

Gelet op de wijziging (nr. 9) 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 zoals voorgelegd aan de politieraad in huidige vergadering; 
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Overwegende dat er 2 nieuwe niveau A-functies voorzien in deze wijziging van de 

personeelsformatie: 

- Adviseur – kabinet van de korpschef – dienst communicatie 

- Adviseur – directie informatie – dienst systeembeheer; 

 

Overwegende dat de personeelsformatie de klasse moet vermelden waartoe de in het personeelskader 

voorziene functies van niveau A behoren en bijgevolg deze twee nieuwe niveau A functies moeten 

worden gewogen; 

 

Gelet op het wegingsvoorstel van de korpschef van 6 oktober 2019 voor deze twee niveau A-functies; 

 

Gelet op het (niet-bindend) advies van Directie DRP, de zgn. wegingscommissie, van 15 oktober 2019 

op het voorstel van de korpschef van 6 oktober 2019 betreffende de weging van de niveau A-functies; 

 

Gelet op het gemotiveerd voorstel van de korpschef nà kennisname van het advies van de 

wegingscommissie, waarbij de korpschef voorstelt om als volgt af te wijken van dit advies: 

Wat de functie van adviseur systeembeheer betreft: 

Overwegende dat DRP als opleidingsniveau vereist voor de uitoefening van de functie adviseert om voor 

deze functie een specifiek universitair diploma te vereisen (waarde 2 x coëfficiënt 2 = 4); 

 

Overwegende daarentegen dat de korpschef, in het kader van interne loopbaanplanning binnen de 

eigen organisatie, medewerkers uitdrukkelijk de kans wil bieden om door te stromen naar het hogere 

A-niveau, ook al beschikken die niet over een universitair diploma; 

 

Overwegende dat ICT-functies bovendien knelpuntberoepen zijn op de arbeidsmarkt, en uit 

herhaalde vruchteloze rekruteringspogingen blijkt dat het voor de politie in het algemeen, en in het 

bijzonder ook voor de eigen politiezone bijzonder moeilijk blijkt om geschikte ICT-profielen aan te 

werven; 

 

Overwegende dat het dus van belang is om alle rekruteringskanalen, zowel bij aanwerving als bij 

mobiliteit, maximaal open te houden voor geschikte kandidaten; 

 

Overwegende dat de korpschef daarom aan de overheid voorstelt dat voor deze functie als 

opleidingsniveau vereist voor de uitoefening van de functie een universitair diploma vereist is bij de aanwerving 

maar niet verplicht is bij mobiliteit, en dat bijgevolg voor dit wegingscriterium de waarde 0 wordt 

toegekend (x coëfficiënt 2 = 0); 

 

Overwegende dat het totaal van de criteria op de as “bijdrage” hierdoor behouden blijft op 10 punten 

(tegenover 14 volgens DRP), en de functie dient te worden gewogen als een klasse 1; 

 

Overwegende dat de functie adviseur systeembeheer dan ook een gemene graad van adviseur is, en 

geen bijzondere graad van ICT-adviseur; 
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Wat de functie van adviseur communicatie betreft: 

Overwegende dat voor de functie van adviseur communicatie het advies van DRP identiek is aan het 

initieel wegingsvoorstel van de korpschef; 

 

Gelet op de nota ‘CALog-statuut – Weging van de functies niveau A – Voorstel – Overleg’ ten behoeve 

van het BasisOverlegComité van 7 november 2019; 

 

Gelet op het uittreksel uit de notulen van het BasisOverlegComité (BOC POL 71) van de politiezone 

Damme/Knokke-Heist van 7 november 2019 betreffende de nieuwe personeelsformatie, de 

functieprofielen van de twee niveau A-functies en de weging van deze functies; 

 

Overwegende dat de twee wegingsdossiers werden voorgelegd aan het BasisOverlegComité op 7 

november 2019 en alle aanwezige vakbonden aangegeven hebben geen opmerkingen te hebben bij 

deze dossiers; 

 

Overwegende dat het politiecollege voorstelt om volgende klassebepaling toe te kennen aan de  

niveau A-functie: 

- Adviseur – kabinet van de korpschef – dienst communicatie (klasse A1) 

- Adviseur – directie informatie – dienst systeembeheer (klasse A1); 

 

Overwegende dat wat de financiering betreft van huidig voorstel van formatieaanpassing:  

- de gefaseerde uitbreiding in het CALog-kader wordt verrekend in het bestaande budget en geen 

aanpassing van de dotatie vergt 

- de gefaseerde uitbreiding in het operationeel kader op een dubbele wijze wordt geregeld 

o 1 HINP en 10 INP via de gewone gemeentelijke dotaties en dit volgens de afgesproken 

verdeelsleutel (Damme:8,96% en Knokke-Heist: 91,04 %) 

o 5 INP via een aanvullende dotatie van de gemeente Knokke-Heist; 

 

Overwegende dat de gemeente Knokke-Heist en de stad Damme akkoord gaan met deze financiering; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Artikel 1 van het besluit van de politieraad van 13 december 2001 houdende 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, aangevuld met het 

politieraadsbesluit van 10 oktober 2002 en vervangen bij politieraadsbesluiten van 12 juni 2003, 10 

december 2009, 8 december 2011, 14 juni 2012, 24 juni 2014, 10 december 2014 en 9 februari 2017 wordt 

als volgt gewijzigd: 
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“Artikel 1. 

De formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van het lokaal 

politiekorps van de politiezone Damme/Knokke-Heist wordt als volgt vastgesteld: 

 

Operationeel kader (OPS) 

 

Hoofdcommissaris van politie (HCP) 1 

Commissaris van politie (CP) 8 

Hoofdinspecteur van politie (HINP) 31 

Hoofdinspecteur van politie, politieassistent (HINP/PA) 3 

Inspecteur van politie (INP) 130 

Agent van politie (AP) 10* 

 183 

* uitdovend karakter 

 

Administratief & logistiek kader (CALog) 
 

Niveau A - Adviseur (Adv) (gemene graad) 6 

Adviseur klasse A2 (politiesecretaris-jurist) 1 

Adviseur klasse A2 (directeur Personeel en organisatie) 1 

Adviseur klasse A2 (directeur Financiën en logistiek) 1 

Adviseur klasse A1 (Strategisch analist) 1 

Adviseur klasse A1 (directeur Communicatie) 1 

Adviseur klasse A1 (directeur Systeembeheer 1 

 

Niveau B - Consulent (Con) (gemene graad) 5 

Niveau B - ICT—consulent (bijzondere graad) 2 

Niveau B - Consulent-boekhouder (bijzondere graad) 1 

Niveau B - Communicatieconsulent (bijzondere graad) 2 

Niveau C - Assistent (Ass) 15 

Niveau D - Bediende (Bed) 0 

Niveau D Vakman (Vak) 3 

 34 
 

Totaal statutair personeel (OPS + CAlog) 217 

 

Art. 2 

De politieraad kent aan de twee nieuwe  niveau A-functies volgende klassebepaling toe: 

- Adviseur – kabinet van de korpschef – dienst communicatie (klasse A1) 

- Adviseur – directie informatie – dienst systeembeheer (klasse A1). 
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Art. 3. 

Deze beslissing wordt overgemaakt aan: 

- de toezichthoudende overheid, samen met het voorstel van de wegingscommissie 

- de wegingscommissie (Federale Politie, Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer, Directie 

van de mobiliteit en het personeelsbeheer, Kroonlaan 145 A – 1050 Brussel. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

5. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Veiligheid - Dienst Politiezorg - Team Interventiepolitie - 

Openverklaring van 7 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie 

(interventie) via mobiliteitscyclus 2019-05 - Samenstelling selectiecommissie 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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 en 9 februari 2017; 

 

Overwegende dat de personeelsformatie in de zitting van vandaag opnieuw wordt vastgesteld door 

de politieraad; 

 

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

worden voorzien om te anticiperen op toekomstige uitdagingen en de onzekerheid inzake de nakende 

pensioen- en eindeloopbaanmaatregelen; 

 

Overwegende dat er 5 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie (interventiepolitie) dienen te 

worden voorzien in het kader van de uitrol van de nieuwe personeelsformatie en onder voorbehoud 

van de goedkeuring van de formatie door het administratief toezicht; 
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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. 

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

Team Interventiepolitie worden open verklaard via mobiliteitscyclus 2019-05. 

 

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 VANIDERENDONCK 

Commissaris van politie 

Directie Veiligheid 

 

Plaatsvervanger (1) 

Nog nader te bepalen 

Bijzitter (2) 

Bart HUNGENAERT 

Hoofdinspecteur van politie 

Directie Veiligheid 

 

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 2019-05 geen of onvoldoende kandidaten oplevert, wordt deze betrekking 

opnieuw in een navolgende mobiliteitsronde openverklaard. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

6. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Gebiedsgebonden Politie - Dienst Wijkteam - Openverklaring van 2 

voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie (wijk) via mobiliteitscyclus 

2019-05 - Samenstelling selectiecommissie 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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 en 9 februari 2017; 

 

Gelet op de brief van 28 februari 2017 van de gouverneur betreffende de goedkeuring van het 

politieraadsbesluit van 9 februari 2017 wijziging (nr. 8) 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 2 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie (wijk) dienen te worden 

voorzien om te anticiperen op de interne verschuiving van inspecteur van politie Serge DEGRANDE 

op 01 januari 2020 van Directie Gebiedsgebonden Politie – Dienst Wijkteam – Team Heist naar de 

directie gebiedsgebonden politie – dienst vreemdelingenpolitie & de interne mobiliteit van inspecteur 

van politie Arne DE BLAUWE op 01 maart 2020 van Directie Gebiedsgebonden Politie – Dienst 

Wijkteam – Team Knokke naar Directie Veiligheid – Dienst Politiezorg – Team Interventiepolitie; 

 

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 Gebiedsgebonden Politie – Dienst 

Wijkteam worden open verklaard via mobiliteitscyclus 2019-05. 

 

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 2019-05 geen of onvoldoende kandidaten oplevert, wordt deze betrekking 

opnieuw in een navolgende mobiliteitsronde openverklaard. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

7. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Veiligheid - Dienst Politiezorg - Team Verkeerspolitie - Openverklaring 

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

mobiliteitscyclus 2019-05 - Samenstelling selectiecommissie 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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 en 9 februari 2017; 

 

Overwegende dat de personeelsformatie in de zitting van vandaag opnieuw wordt vastgesteld door 

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

voorzien in het kader van de uitrol van de nieuwe personeelsformatie en onder voorbehoud van de 

goedkeuring van de formatie door het administratief toezicht; 

 

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 

Verkeerspolitie wordt open verklaard via mobiliteitscyclus 2019-05 

 

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 VANIDERENDONCK 

Commissaris van politie 

Directie Veiligheid 

 

Plaatsvervanger (1) 

Nog nader te bepalen 

Bijzitter (2) 

Bart HUNGENAERT 

Hoofdinspecteur van politie 

Directie Veiligheid 

 

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 2019-05 geen of onvoldoende kandidaten oplevert, wordt deze betrekking 

opnieuw in een navolgende mobiliteitsronde openverklaard. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

8. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Opsporing - Dienst Lokale Recherche -  Openverklaring van 2 voltijdse 

betrekkingen van inspecteur van politie (rechercheur) via mobiliteitscyclus 2019-

05 - Samenstelling selectiecommissie 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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 en 9 februari 2017; 
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Overwegende dat de personeelsformatie in de zitting van vandaag opnieuw wordt vastgesteld door 

de politieraad; 

 

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

worden voorzien in het kader van de uitrol van de nieuwe personeelsformatie en onder voorbehoud 

van de goedkeuring van de formatie door het administratief toezicht; 

 

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 worden open verklaard via mobiliteitscyclus 2019-05. 

 

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) 

Marc BAERT 

Commissaris van politie 

Directie Opsporing 

 

Plaatsvervanger (1) 

Nog nader te bepalen 

Bijzitter (2) 

Johan VANTORRE 

Hoofdinspecteur van politie 

Directie Opsporing 

 

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 2019-05 geen of onvoldoende kandidaten oplevert, wordt deze betrekking 

opnieuw in een navolgende mobiliteitsronde openverklaard. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

9. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Personeel & Organisatie - Dienst Organisatie - Openverklaring van 1 

voltijdse betrekking van inspecteur van politie (planning) via mobiliteitscyclus 

2019-05 - Samenstelling selectiecommissie 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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 en 9 februari 2017; 

 

Overwegende dat de personeelsformatie in de zitting van vandaag opnieuw wordt vastgesteld door 

de politieraad; 
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Overwegende dat er 1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie (planning) dient te worden 

voorzien in het kader van de uitrol van de nieuwe personeelsformatie en onder voorbehoud van de 

goedkeuring van de formatie door het administratief toezicht; 

 

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 Personeel & Organisatie – Dienst 

Organisatie wordt open verklaard via mobiliteitscyclus 2019-05. 

 

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 VANIDERENDONCK 

Commissaris van politie 

Directie Veiligheid 

 

Plaatsvervanger (1) 

Nog nader te bepalen 

Bijzitter (2) 

Stefaan BOONE 

Hoofdinspecteur van politie 

Directie Personeel & Organisatie  

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 2019-05 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 Verkeerspolitie  - Openverklaring 

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

mobiliteitscyclus 2019-05- Samenstelling selectiecommissie 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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 en 9 februari 2017; 

 

Overwegende dat de personeelsformatie in de zitting van vandaag opnieuw wordt vastgesteld door 

de politieraad; 



Notulen politieraad van 18/12/2019 

 

22 

 

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

voorzien in het kader van de uitrol van de nieuwe personeelsformatie en onder voorbehoud van de 

goedkeuring van de formatie door het administratief toezicht; 

 

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 

Verkeerspolitie wordt open verklaard via mobiliteitscyclus 2019-05. 

 

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 VANIDERENDONCK 

Commissaris van politie 

Directie Veiligheid 

 

Plaatsvervanger (1) 

Nog nader te bepalen 

Bijzitter (2) 

Bart HUNGENAERT 

Hoofdinspecteur van politie 

Directie Veiligheid 

 

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 2019-05 geen of onvoldoende kandidaten oplevert, wordt deze betrekking 

opnieuw in een navolgende mobiliteitsronde openverklaard. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

11. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Veiligheid - Dienst Politiezorg - Team Interventiepolitie - 

Openverklaring van 1 voltijdse betrekking van hoofdinspecteur van politie 

(wachtofficier) via mobiliteitscyclus 2019-05 - Samenstelling selectiecommissie 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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 en 9 februari 2017; 
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Gelet op de brief van 28 februari 2017 van de gouverneur betreffende de goedkeuring van het 

politieraadsbesluit van 9 februari 2017 wijziging (nr. 8) 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 hoofdinspecteur van politie 

dient te worden voorzien om te anticiperen op toekomstige uitdagingen en de onzekerheid inzake de 

nakende pensioen- en eindeloopbaanmaatregelen; 

 

Overwegende dat de politieraad de leden van de plaatselijke selectiecommissie voor 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 Veiligheid – Dienst Politiezorg – 

Team Interventiepolitie wordt open verklaard via mobiliteitscyclus 2019-05. 

 

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) 

Bart HUNGENAERT 

Hoofdinspecteur van politie 

Directie Veiligheid 

 

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 2019-05 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 Opsporing - Dienst Lokale Recherche - Openverklaring van 1 voltijdse 

betrekking van hoofdinspecteur van politie (rechercheur) via mobiliteitscyclus 

2019-05 - Samenstelling selectiecommissie 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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 en 9 februari 2017; 

 

Gelet op de brief van 28 februari 2017 van de gouverneur betreffende de goedkeuring van het 

politieraadsbesluit van 9 februari 2017 wijziging (nr. 8) van de personeelsformatie van het 
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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 de personeelsformatie in de zitting van vandaag opnieuw wordt vastgesteld door 

de politieraad; 

 

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

worden voorzien in het kader van de uitrol van de nieuwe personeelsformatie en onder voorbehoud 

van de goedkeuring van de formatie door het administratief toezicht; 

 

Overwegende dat de politieraad de leden van de plaatselijke selectiecommissie voor 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 2019-05. 

 

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) 

Marc BAERT 

Commissaris van politie 

Directie Opsporing 

 

Plaatsvervanger (1) 

Nog nader te bepalen 

Bijzitter (2) 

Johan VANTORRE 

Hoofdinspecteur van politie 

Directie Opsporing 
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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 2019-05 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 Informatie - Dienst Informatiebeheer  - Openverklaring van 1 voltijdse 

betrekking van hoofdinspecteur van politie (functioneel beheer) via 

mobiliteitscyclus 2019-05 - Samenstelling selectiecommissie 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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 en 9 februari 2017; 
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Gelet op de brief van 28 februari 2017 van de gouverneur betreffende de goedkeuring van het 

politieraadsbesluit van 9 februari 2017 wijziging (nr. 8) 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 dient te worden voorzien 

om te anticiperen op toekomstige uitdagingen en de onzekerheid inzake de nakende pensioen- en 

eindeloopbaanmaatregelen; 

 

Overwegende dat de politieraad de leden van de plaatselijke selectiecommissie voor 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 Informatie – Dienst 

Informatiebeheer wordt open verklaard via mobiliteitscyclus 2019-05. 

 

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) 

Nog nader te bepalen 

 

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 2019-05 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 Veiligheid - Openverklaring van 1 voltijdse betrekking van commissaris 

van politie via mobiliteitscyclus 2019-05 - Samenstelling selectiecommissie 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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 (RPPol) 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 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten, in het bijzonder de artikels VI.II.21, 3° 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.41 tot en met  VI.II.43 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 en 9 februari 2017; 

 

Overwegende dat de personeelsformatie in de zitting van vandaag opnieuw wordt vastgesteld door 

de politieraad; 
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Overwegende dat er 1 voltijdse betrekking van commissaris van politie (adjunct) dient te worden 

voorzien in het kader van de uitrol van de nieuwe personeelsformatie en onder voorbehoud van de 

goedkeuring van de formatie door het administratief toezicht; 

 

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

politie bij de lokale politie aanwijst; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1. 

1 voltijdse betrekking van commissaris van politie bij de Directie Veiligheid  wordt open verklaard via 

mobiliteitscyclus 2019-05. 

 

Art. 2. 

De selectiecommissie bestaat uit: 

 

Voorzitter: 

= De korpschef  

OF de door hem aangewezen officier die ten minste bekleed 

is met de graad die overeenstemt met de te begeven 

betrekking 

 

Voorzitter 

Steve DESMET 

Hoofdcommissaris van politie 

Korpschef 

Plaatsvervanger 

Nog nader te bepalen 

 

Leden: twee OF vier bijzitters 

 

minstens één officier van een korps van de lokale politie, die 

ten minste bekleed is met de graad die overeenstemt met de 

te begeven betrekking van officier. 

 

De aangewezen bijzitters moeten blijk geven van een 

relevante beroepservaring ter zake. 

Bijzitter (1) 

Philippe VANDIERENDONCK 

Commissaris van politie 

Directie Veiligheid 

Plaatsvervanger (1) 

Nog nader te bepalen 

Bijzitter (2) 

Nog nader te bepalen 

 

Plaatsvervanger (2) 

Nog nader te bepalen 
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Een secretaris, aangewezen door de korpschef. Magali VELTHOF 

Adviseur 

Directie Personeel & Organisatie 

Plaatsvervanger 

Medewerker Directie Personeel & 

Organisatie 

De plaatselijke commissie voor officieren KAN een beroep doen op 

aan de politiediensten externe deskundigen die: 

- beslagen zijn in één of meer aangelegenheden die verband 

houden met de bij mobiliteit te begeven betrekking 

- tenminste 5 jaar ervaring kunnen aantonen in de door de 

functiebeschrijving van de te begeven betrekking bedoelde 

domeinen. 

Nog nader te bepalen 

 

 

Art. 3 

De selectiemodaliteiten bestaan uit: 

- het organiseren van één of meer geschiktheidsproeven, waaronder een assessment-test 

- het in aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie. 

 

Art. 4 

Indien de mobiliteit 2019-05 geen of onvoldoende kandidaten oplevert, wordt deze betrekking 

opnieuw in een navolgende mobiliteitsronde openverklaard. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

15. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

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

contractuele betrekking van communicatieconsulent buiten de personeelsformatie 

via de werfreserve 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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; 

 

Gelet op het politieraadbesluit van 24 april 2019  betreffende Kabinet van de korpschef - Dienst 

Communicatie - Openverklaring van 1 voltijdse betrekking van communicatieconsulent (niveau B - bijzondere 

graad) via contractuele werving buiten de personeelsformatie - Samenstelling selectiecommissie 
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Gelet op het politiecollegebesluit van 19 juni 2019 betreffende Kabinet van de korpschef - Dienst 

Communicatie - 1 communicatieconsulent (niveau B - bijzondere graad) via contractuele werving buiten de 

personeelsformatie - Kennisname evaluatie en rangschikking - Aanstelling - Arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde duur 

 

Overwegende dat om de continuïteit van de dienst n.a.v. oa. de gestegen en verschoven werklast te 

blijven verzekeren het noodzakelijk is dat er 1 voltijds contractueel communicatieconsulent (niveau B 

– bijzondere graad) buiten de personeelsformatie wordt aangeworven voor  het Kabinet van de 

korpschef - Dienst Communicatie 

 

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

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1. 

Werfreserve: 

Eén voltijdse betrekking van contractueel communicatieconsulent (niveau B) bij het Kabinet van de 

Korpschef - Dienst Communicatie wordt vacant verklaard buiten de personeelsformatie via de 

werfreserve. 

 

Art. 2. 

Indien de geschikt bevonden kandidaten uit de werfreserve om een of andere reden niet kunnen 

aangewezen worden, wordt de openverklaring van deze betrekking verdergezet op dezelfde wijze als 

de initiële procedure voor de aanwerving van een vakman buiten de personeelsformatie; 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

16. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel - Openverklaring van 1 

(voltijdse) betrekking van consulent personeel via contractuele werving buiten de 

personeelsformatie - Samenstelling selectiecommissie 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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; 
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Overwegende dat als gevolg van de herschikking van consulent Phil CARDINAEL als intern 

preventieadviseur niveau 2 (nav het ontslag van huidig intern preventieadviseur niveau 2 Jill 

WITTESAELE) de functie van consulent personeel terug openverklaard moet worden.  

 

Overwegende dat het aangeworven personeelslid een contract van onbepaalde duur bekomt; 

 

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 consulent personeel (niveau B) bij de Directie Personeel & 

Organisatie - Dienst Personeel wordt vacant verklaard via de procedure van contractuele werving 

buiten de personeelsformatie. 

 

Art. 2. 

Het aangeworven personeelslid ontvangt een contract van onbepaalde duur. 

 

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 

Magali Velthof 

Adviseur 

Directie Personeel & Organisatie 

 

Nog te bepalen 

Stefan LANCKRIET 

Adviseur 

Kabinet van de korpschef 

Nog te bepalen 

 

Art. 4. 

In de plaatsaanbieding wordt vermeld dat: 

- het inwinnen van het advies van een plaatselijke selectiesommissie is voorzien en eventuele 

selectieproeven/rondes kunnen plaatsvinden. 

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

waarop het proces-verbaal van selectie is opgesteld 
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- 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. 

17. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Mobiliteit - Dienst Mobiliteitsadvies & Educatie - Openverklaring van 1 

(voltijdse) betrekking van consulent verkeer via contractuele werving buiten de 

personeelsformatie - Samenstelling selectiecommissie 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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 n.a.v. oa. de gestegen en verschoven werklast 

(afwezigheden) te blijven verzekeren het noodzakelijk is dat er 1 voltijds contractueel consulent 

verkeer (niveau B) buiten de personeelsformatie wordt aangeworven voor de Directie Mobiliteit - 

Dienst Mobiliteitsadvies & Educatie; 

 

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 consulent verkeer (niveau B) bij de Directie Mobiliteit - 

Dienst Mobiliteitsadvies & Educatie 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 

Johan LECLUYSE 

Commissaris van politie 

Directie Mobiliteit 

 

Nog te bepalen 

Nog te bepalen Nog te bepalen 

 

Art. 4. 

In de plaatsaanbieding wordt vermeld dat: 

- de plaatsaanbieding wordt afgesloten wanneer het quotum 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: 

Directie Informatie - Dienst Systeembeheer - Openverklaring van 1 voltijdse 

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

2019-05 - Samenstelling selectiecommissie 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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; 

 

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; 
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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 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 en 9 februari 2017; 

 

Gelet op de brief van 28 februari 2017 van de gouverneur betreffende de goedkeuring van het 

politieraadsbesluit van 9 februari 2017 wijziging (nr. 8) 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 ICT-consulent (niveau B –bijzondere graad) bij de 

Directie Informatie – Dienst Systeembeheer bij mobiliteit kan openverklaard worden in uitvoering van 

de personeelsformatie;  

 

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

de lokale politie aanwijst; 

 

Overwegende dat de uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen voor de mobiliteit 

2019-05 door de Algemene Directie Personeel van de federale politie wordt bepaald; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

BESLUIT: 

 

Mobiliteitsprocedure 

1 voltijdse betrekking van ICT-consulent (niveau B – bijzondere graad) bij de Directie Informatie – 

Dienst Systeembeheer wordt via  mobiliteit 2019-05 vacant verklaard. 

 

Art. 2. 

De plaatselijke 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 

 een officier van een korps van de lokale politie 

 

 

 

 

 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) 

Steven DE VOOGT 

ICT-Consulent 

Plaatsvervanger (2) 

Nog nader te bepalen 

 

Secretaris - aangewezen door de korpschef Secretaris 

Magali VELTHOF 

Adviseur 

Directie Personeel & Organisatie 

Plaatsvervanger 

Medewerker Directie Personeel & Organisatie 

 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

19. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

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

betrekking van adviseur communicatie (niveau A - klasse 1) via mobiliteitscyclus 

2020-01 en externe statutaire werving - Samenstelling selectiecommissie 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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; 

 

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

van de politiediensten, Hoofdstuk II. De regeling van de mobiliteit 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 artikelen IV.I.37 , VI.II.21 1°, 2°, 5°en VI.II.22; 

 

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

van de politiediensten, in het bijzonder de artikelen VI.II.42 tot en met VI.II.45 betreffende de 
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procedure van de plaatselijke selectiecommissie voor personeelsleden van niveau A van de lokale 

politie; 

 

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 en 9 februari 2017; 

 

Overwegende dat de personeelsformatie in de zitting van vandaag opnieuw wordt vastgesteld door 

de politieraad; 

 

Overwegende dat er 1 voltijdse betrekking van adviseur communicatie dient te worden voorzien in 

het kader van de uitrol van de nieuwe personeelsformatie en onder voorbehoud van de goedkeuring 

van de formatie door het administratief toezicht; 

 

Overwegende dat voor de selectie van de CALog-personeelsleden niveau A steeds het advies wordt 

ingewonnen van een selectiecommissie; 

 

Overwegende dat de politieraad de leden van de plaatselijke selectiecommissie niveau A van de 

lokale politie aanwijst; 

 

Overwegende dat de uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen voor de mobiliteit 

2020-01 door de Algemene Directie Personeel van de federale politie wordt bepaald; 

 

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: 

Mobiliteitsprocedure 

Artikel 1. 

1 voltijdse betrekking van Adviseur – Communicatie (niveau A – klasse 1) wordt vacant verklaard via 

de mobiliteitsprocedure 2020-01.  
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Art. 2.  

De selectiemodaliteit bestaat uit het inwinnen van het advies van de plaatselijke selectiecommissie 

zoals samengesteld voor CALog-personeelsleden van niveau A. 

 

De plaatselijke selectiecommissie wordt als volgt samengesteld: 

 

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 

 

Leden: twee OF vier bijzitters 

 

Deze commissie omvat minstens één lid van het CALog van 

de lokale politie, dat ten minste bekleed is met de graad die 

overeenstemt met de te begeven betrekking van officier. 

 

Alle aangewezen bijzitters moeten blijk geven van een 

relevante beroepservaring ter zake. 

Bijzitter (1). 

Nog nader te bepalen 

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 

 

 

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 5 

kandidaten wordt bereikt. 
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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. 

20. - Directie Financiën & Logistiek - Dienst Financieel Beheer: 

Vernieuwing verzekeringsportefeuille politiezone Damme/Knokke-Heist - 

Gezamenlijke overheidsopdracht met de gemeente Knokke-Heist - Gunning - 

Kennisname 
 

De politieraad neemt kennis van het politiecollegebesluit van 7 november 2019 i.v.m. de gunning van 

de opdracht voor de vernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de politiezone 

Damme/Knokke-Heist in het kader van de gezamenlijke overheidsopdracht met de gemeente Knokke-

Heist. Deze opdracht gaat in vanaf 1 januari 2020 om 00:00 uur voor een periode van 3 jaar met 

eventueel een stilzwijgende verlenging van 1 jaar tot een totale duur van vier jaar, nl. tot 31 december 

2023. 

 

21. - Directie Financiën & Logistiek - Dienst Financieel Beheer: 

Proces-verbaal van het driemaandelijks onderzoek van de kas van de bijzondere 

rekenplichtige - 3de kwartaal van het dienstjaar 2019 - Aktename 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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

gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder op artikel 34; 

 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder op artikel 131, §1; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de lokale politie (ARPC), in het bijzonder op artikel 74; 

 

Gelet op het proces-verbaal van 30 september 2019 van het onderzoek van de kastoestand op 30 

september 2019; 

 

NEEMT AKTE: 
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Enig artikel. 

Van het proces-verbaal van 30 september 2019 van het onderzoek van de kastoestand van 30 

september 2019, waaruit een verantwoord vermogen van 3 miljoen zevenhonderd en zesduizend 

zeshonderdnegenenvijftig euro en vijfenveertig eurocent (3.706.659,45 euro) blijkt. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

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

Politiecollegebesluit van 5 december 2019 betreffende verbouwingswerken aan 

het hoofdcommissariaat fase 3 - Aanstelling extern deskundige - Kennisname 
 

De politieraad in geheime zitting, 

 

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

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33;  

 

Gelet op het politiecollegebesluit van 5 december 2019 betreffende “Verbouwingswerken 

hoofdcommissariaat fase 3 - aanstelling extern deskundige”; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel. 

De politieraad neemt akte van het politiecollegebesluit van 5 december 2019 betreffende 

“Verbouwingswerken hoofdcommissariaat fase 3 - aanstelling extern deskundige”. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

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

Overheidsopdrachten - Vervangen en uitbreiden van de bewakingscamera's in het 

politiecentrum met een integratie in het recent uitgebouwde 

videomanagementsysteem via het raamcontract LPA/2017/295 - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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; 
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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 € 144.000,00 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 en artikel 43; 

 

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 5 december 2019 betreffende de principiële goedkeuring 

van de opdracht “Vervangen en uitbreiden van de bewakingscamera's in het politiecentrum met een 

integratie in het recent uigebouwde videomanagementsysteem via het raamcontract LPA/2017/295” 

tegen een initieel geraamd bedrag van € 89.537,57 excl. btw of € 108.340,46 incl. 21% btw; 

 

Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp: “Vervangen en uitbreiden 

van de bewakingscamera's in het politiecentrum met een integratie in het recent uigebouwde 

videomanagementsysteem via het raamcontract LPA/2017/295”; 

 

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 “Vervangen en uitbreiden van de bewakingscamera's 

in het politiecentrum met een integratie in het recent uigebouwde videomanagementsysteem via het 

raamcontract LPA/2017/295” wordt geraamd op € 89.537,57 excl. btw of € 108.340,46 incl. 21% btw; 

 

Overwegende dat de dienst 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 inschrijvingsbedrag van € 89.537,57 excl. btw of € 108.340,46 incl. 21% btw; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019, op artikel 

330/742-53 van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met subsidies; 

 

Overwegende dat voor de uitgave van het onderhoud gekoppeld aan deze opdracht budget zal 

worden voorzien in 2020 en de daaropvolgende jaren, op artikel 330/123-13 van de gewone dienst en 

dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 

 

BESLUIT: 
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Artikel 1. 

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

“Vervangen en uitbreiden van de bewakingscamera's in het politiecentrum met een integratie in het 

recent uigebouwde videomanagementsysteem via het raamcontract LPA/2017/295”, opgesteld door de 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 89.537,57 excl. btw of 

€ 108.340,46 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 inschrijvingsbedrag van € 89.537,57 excl. btw of € 108.340,46 incl. 21% btw. 

 

Artikel 5. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget van 2019, op artikel 330/742-53 

van de buitengewone dienst. 

 

Artikel 6. 

Voor de uitgave van het onderhoud gekoppeld aan deze opdracht zal budget worden voorzien in 

2020 en de daaropvolgende jaren, op artikel 330/123-13 van de gewone dienst. De financiering gebeurt 

met eigen middelen. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

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

Overheidsopdrachten - Aankoop van nieuwe computers, laptops en toebehoren 

via het raamcontract van de stad Brugge - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunning 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33;  
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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 € 144.000,00 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 en artikel 43; 

 

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 5 december 2019 betreffende de principiële goedkeuring 

van de opdracht “Aankoop van nieuwe computers, laptops en toebehoren voor de politiezone 

Damme/Knokke-Heist” tegen een initieel geraamd bedrag van € 48.933,35 excl. btw of € 59.209,35 incl. 

21% btw; 

 

Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp “Aankoop van nieuwe 

computers, laptops en toebehoren voor de politiezone Damme/Knokke-Heist”; 

 

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

Brugge die werd gegund aan de firma RealDolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen; 

 

Overwegende dat de uitgave voor de opdracht “Aankoop van nieuwe computers, laptops en 

toebehoren voor de politiezone Damme/Knokke-Heist” wordt geraamd op € 48.933,35 excl. btw of 

€ 59.209,35 incl. 21% btw; 

 

Overwegende dat de firma RealDolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen offerte ‘593480’ 

indiende tegen het nagerekende totaalbedrag van € 48.933,35 excl. btw of € 59.209,35 incl. 21% btw; 

 

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

deze opdracht te gunnen aan REALDOLMEN NV, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen tegen het 

nagerekende inschrijvingsbedrag van € 48.933,35 excl. btw of € 59.209,35 incl. 21% btw; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019, op artikel 

330/742-53 van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met subsidies; 

 

BESLUIT: 
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Artikel 1. 

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

“Aankoop van nieuwe computers, laptops en toebehoren voor de politiezone Damme/Knokke-Heist”, 

opgesteld door de ontwerper. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals opgenomen in de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 48.933,35 excl. btw of 

€ 59.209,35 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 stad Brugge die werd 

gegund aan de firma RealDolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen. 

 

Artikel 4. 

Deze opdracht wordt gegund aan REALDOLMEN NV, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen, tegen 

het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 48.933,35 excl. btw of € 59.209,35 incl. 21% btw. 

 

Artikel 5. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget van 2019, op artikel 330/742-53 

van de buitengewone dienst. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

V1. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: Varia 

 

GEHEIME ZITTING 

25. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Verzoek tot hernieuwing mandaat korpschef - Aktename  
 

26. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Kabinet van de korpschef - Dienst Organisatiebeheer - Pensionering van 1 eerste 

hoofdinspecteur van politie met ingang van 1 februari 2020 - Aktename 
 



Notulen politieraad van 18/12/2019 

 

46 

27. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Politiecollegebesluit van 7 november 2019 betreffende Kabinet van de Korpschef - 

Interne preventieadviseur (niveau 2) - Vrijwillig ontslag statutair consulent - 

Aktename 
 

28. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Politiecollegebesluit van 07 november 2019 betreffende Ontbinding van een 

arbeidsovereenkomst - Omzetten opzegtermijn naar opzegvergoeding - 

Contractueel personeelslid – Aktename 
 

V2. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: Varia 
 

 

 

De vergadering wordt gesloten om 20.00 uur 

 

 

Secretaris, Voorzitter, 

 


