
 

 

POLITIEZONE REGIO TIELT 

ZITTING VAN DE POLITIERAAD - INSTALLATIEVERGADERING 

OP WOENSDAG 20 FEBRUARI 2019 - VERSLAG 

Aanwezig: Hendrik Verkest, burgemeester-voorzitter; 

Karlos Callens, Ria Beeusaert-Pattyn, Ivan Delaere, Greet De Roo, Luc Vannieuwenhuyze, burgemeesters; 

Terry Callens, Gino Deceuninck, Mario Devroe, Hans Delameilleure (vanaf punt 4), Johan Vandenbussche (vanaf 

punt 4), Guido Vanwalleghem, Kaat De Waele, Stijn Vandenhende, William Coppens, Simon Bekaert, 

Vincent Byttebier, Klaas Carrette, Grietje Goossens, Stefaan Ver Eecke, Veerle Vervaeke, Jens Danneels, 

Sandra Ketels, Stijn Van Maele, Brecht Warnez, leden; 

Claude Vandepitte, korpschef; 

Günther Vandenabeele, secretaris. 

De voorzitter opent de zitting om 20.05 uur. 

OPENBARE ZITTING 

1 Kennisname voorzitterschap politiecollege 

De politieraad, 

Gelet op artikel 23 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst gestructureerd op twee niveaus dat bepaalt dat het politiecollege gevormd wordt door de 
burgemeesters van de verschillende gemeenten die de meergemeentezone vormen en het mandaat 
van lid van het politiecollege aanvangt op het ogenblik van de eedaflegging als burgemeester; 

Overwegende dat dit artikel voorziet dat het politiecollege één van zijn leden aanstelt als voorzitter; 

Overwegende dat voor het overige de rang van de leden van het politiecollege wordt bepaald door het 
stemmenaantal dat aan elk van hen werd toegekend; 

Gelet op artikel 24 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst gestructureerd op twee niveaus is het stemmenaantal als volgt: 

Gemeente 
Bijdrage zonale 
rekening 2017 

Quotiënt 
berekening 

Aantal stemmen 
burgemeester 

Ardooie 716 391 14,75 15 

Lichtervelde 609 054 12,54 13 

Pittem 450 720 9,28 9 

Ruiselede 356 496 7,34 7 

Tielt 1 814 533 37,36 37 

Wingene 909 695 18,73 19 

 4 856 889 100 100 

Overwegende dat, indien het politiecollege geen voorzitter heeft aangesteld, deze functie wordt 
waargenomen door het lid met de hoogste rang; 

Gelet op artikel 25 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst gestructureerd op twee niveaus zit de voorzitter van het politiecollege de politieraad voor; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 11 januari 2019 tot aanstelling van burgemeester 
Hendrik Verkest als voorzitter van het politiecollege voor een periode van twee jaar waarna hij zal 
opgevolgd worden door burgemeester Luc Vannieuwenhuyze; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege van 11 januari 2019 tot 
aanstelling van burgemeester Hendrik Verkest als voorzitter van het politiecollege voor een periode 
van twee jaar waarna hij zal opgevolgd worden door burgemeester Luc Vannieuwenhuyze. 



 

Art 02 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid, de 
gemeentebesturen van de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone, de korpschef, de 
bijzondere rekenplichtige en de secretaris. 

2 Mededeling inzake de geldigverklaring van de verkiezing van de effectieve leden en opvolgers 
van de politieraad 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd 
op twee niveaus, artikel 18, artikel 18bis en artikel 18ter; 

Gelet op het besluit van 2 januari 2019 van de gemeenteraad van Ardooie inzake de verkiezing van de 
effectieve leden en de opvolgers van de politieraad; 

Gelet op de mededeling aan de politieraad door de deputatie van West-Vlaanderen waarbij het besluit van 
de gemeenteraad van Ardooie door de bestendige deputatie geldig werd verklaard op 31 januari 2019; 

Gelet op het besluit van 2 januari 2019 van de gemeenteraad van Lichtervelde inzake de verkiezing van de 
effectieve leden en de opvolgers van de politieraad; 

Gelet op de mededeling aan de politieraad door de deputatie van West-Vlaanderen waarbij het besluit van 
de gemeenteraad van Lichtervelde door de bestendige deputatie geldig werd verklaard op 24 januari 2019; 

Gelet op het besluit van 4 januari 2019 van de gemeenteraad van Pittem inzake de verkiezing van de 
effectieve leden en de opvolgers van de politieraad; 

Gelet op de mededeling aan de politieraad door de deputatie van West-Vlaanderen waarbij het besluit van 
de gemeenteraad van Pittem door de bestendige deputatie geldig werd verklaard op 7 februari 2019; 

Gelet op het besluit van 3 januari 2019 van de gemeenteraad van Ruiselede inzake de verkiezing van de 
effectieve leden en de opvolgers van de politieraad; 

Gelet op de mededeling aan de politieraad door de deputatie van West-Vlaanderen waarbij het besluit van 
de gemeenteraad van Ruiselede door de bestendige deputatie geldig werd verklaard op 24 januari 2019; 

Gelet op het besluit van 3 januari 2019 van de gemeenteraad van Tielt inzake de verkiezing van de 
effectieve leden en de opvolgers van de politieraad; 

Gelet op de mededeling aan de politieraad door de deputatie van West-Vlaanderen waarbij het besluit van 
de gemeenteraad van Tielt door de bestendige deputatie geldig werd verklaard op 31 januari 2019; 

Gelet op het besluit van 3 januari 2019 van de gemeenteraad van Wingene inzake de verkiezing van de 
effectieve leden en de opvolgers van de politieraad; 

Gelet op de mededeling aan de politieraad door de deputatie van West-Vlaanderen waarbij het besluit van 
de gemeenteraad van Wingene door de bestendige deputatie geldig werd verklaard op 11 februari 2019; 

Neemt akte: 

Dat voor de gemeente Ardooie de volgende personen verkozen werden tot effectief lid en opvolger(s) voor 
de politieraad: 

Verkozen zijn tot effectief lid van de politieraad Van rechtswege verkozen zijn tot opvolger(s) voor elk 
hiernaast vermeld verkozen effectief lid 

Callens Terry  1 Vanhee Stijn  

2 Vanhaverbeke Sibylle  

Deceuninck Gino  1 Vanhee Stijn  

2 Vanhaverbeke Sibylle  

Devroe Mario  1 Vanhee Stijn  

2 Vanhaverbeke Sibylle  

Dat voor de gemeente Lichtervelde de volgende personen verkozen werden tot effectief lid en opvolger(s) 
voor de politieraad: 

Verkozen zijn tot effectief lid van de politieraad Van rechtswege verkozen zijn tot opvolger(s) voor elk 
hiernaast vermeld verkozen effectief lid 

Delameilleure Hans  1 Kindt Steven  

2 / 

Vandenbussche Johan  1 Depoortere Kim  

2 / 

Vanwalleghem Guido  1 / 

2 / 



 

Dat voor de gemeente Pittem de volgende personen verkozen werden tot effectief lid en opvolger(s) voor 
de politieraad: 

Verkozen zijn tot effectief lid van de politieraad Van rechtswege verkozen zijn tot opvolger(s) voor elk 
hiernaast vermeld verkozen effectief lid 

De Waele Kaat  1 Vandewalle Andres  

2 Vancoillie Christophe  

Vandenhende Stijn  1 / 

2 / 

Dat voor de gemeente Ruiselede de volgende persoon verkozen werden tot effectief lid voor de politieraad: 

Verkozen zijn tot effectief lid van de politieraad Van rechtswege verkozen zijn tot opvolger(s) voor elk 
hiernaast vermeld verkozen effectief lid 

Coppens William  1 / 

2 / 

Dat voor de stad Tielt de volgende personen verkozen werden tot effectief lid en opvolger(s) voor de 
politieraad: 

Verkozen zijn tot effectief lid van de politieraad Van rechtswege verkozen zijn tot opvolger(s) voor elk 
hiernaast vermeld verkozen effectief lid 

Bekaert Simon  1 Mauws Henk  

2 / 

Byttebier Vincent 1 Stevens Rik 

2 / 

Carrette Klaas 1 Tack Roos 

2 / 

Goossens Grietje 1 / 

2 / 

Ver Eecke Stefaan 1 Verdoodt Hedwig 

2 / 

Vervaeke Veerle 1 Germonpré Simon 

2 Tack Joris 

Dat voor de gemeente Wingene de volgende personen verkozen werden tot effectief lid en opvolger(s) 
voor de politieraad: 

Verkozen zijn tot effectief lid van de politieraad Van rechtswege verkozen zijn tot opvolger(s) voor elk 
hiernaast vermeld verkozen effectief lid 

Danneels Jens 1 / 

2 / 

Ketels Sandra 1 / 

2 / 

Van Maele Stijn 1 / 

2 / 

Warnez Brecht 1 Delodder Katrien 

2 / 

Dat bovenstaande verkozen effectieve leden, van rechtswege opgevolgd worden door hun opvolger. 

3 Onderzoek van de geloofsbrieven 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd 
op twee niveaus, artikel 14; 

Gelet op de rechtsgeldige installatie van de verkozen politieraadsleden als gemeenteraadslid in de 
gemeenten die behoren tot de politiezone Regio Tielt en het onderzoek van de geloofsbrieven dat daaraan 
vooraf ging; 

Overwegende dat de verkozen politieraadsleden tot op heden deel uitmaken van de gemeenteraad van 
één van de gemeenten die behoren tot de politiezone Regio Tielt; 

Overwegende dat er geen bezwaar bestaat tot geldigverklaring van de geloofsbrieven van de verkozen 
raadsleden en van de verkozen opvolgers en dat de verkozen raadsleden kunnen toegelaten worden tot de 
eedaflegging op de wijze bepaald bij de wet van 1 juli 1860; 



 

Neemt akte: 

De geloofsbrieven van de verkozen politieraadsleden en van de verkozen opvolgers worden geldig verklaard. 

4 Eedaflegging en aanstelling van de politieraadsleden 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd 
op twee niveaus, in het bijzonder artikel 20bis; 

Gelet op het feit dat de voorzitter van de politieraad, Hendrik Verkest, de verkozen politieraadsleden heeft 
uitgenodigd om de eed af te leggen, op de wijze voorgeschreven bij de wet van 1 juli 1860; 

Gelet op het feit dat ter uitvoering van voormelde wet de voorgedragen raadsleden Terry Callens, 
Gino Deceuninck, Mario Devroe, Hans Delameilleure, Johan Vandenbussche, Guido Vanwalleghem, 
Kaat De Waele, Stijn Vandenhende, William Coppens, Simon Bekaert, Vincent Byttebier, Klaas Carrette, 
Grietje Goossens, Stefaan Ver Eecke, Veerle Vervaeke, Jens Danneels, Sandra Ketels, Stijn Van Maele, 
Brecht Warnez, achtereenvolgens in handen van de voorzitter, de volgende eed afleggen: ‘Ik zweer 
getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk’; 

BESLUIT: 

Terry Callens, Gino Deceuninck, Mario Devroe, Hans Delameilleure, Johan Vandenbussche, 
Guido Vanwalleghem, Kaat De Waele, Stijn Vandenhende, William Coppens, Simon Bekaert, 
Vincent Byttebier, Klaas Carrette, Grietje Goossens, Stefaan Ver Eecke, Veerle Vervaeke, Jens Danneels, 
Sandra Ketels, Stijn Van Maele, Brecht Warnez worden aangesteld verklaard in hun ambt van 
politieraadslid. 

5 Vorming van de ranglijst van de politieraadsleden 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd 
op twee niveaus (WGP), in het bijzonder artikel 15 en artikel 17; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 20 februari 2019 houdende de akteneming van de uitslag van 
de verkiezing van de leden van de politieraad in Ardooie, zoals geldig verklaard door de deputatie van 
provincie West-Vlaanderen op 31 januari 2019; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 20 februari 2019 houdende de akteneming van de uitslag van 
de verkiezing van de leden van de politieraad in Lichtervelde, zoals geldig verklaard door de deputatie van 
provincie West-Vlaanderen op 24 januari 2019; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 20 februari 2019 houdende de akteneming van de uitslag van 
de verkiezing van de leden van de politieraad in Pittem, zoals geldig verklaard door de deputatie van 
provincie West-Vlaanderen op 7 februari 2019; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 20 februari 2019 houdende de akteneming van de uitslag van 
de verkiezing van de leden van de politieraad in Ruiselede, zoals geldig verklaard door de deputatie van 
provincie West-Vlaanderen op 24 januari 2019; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 20 februari 2019 houdende de akteneming van de uitslag van 
de verkiezing van de leden van de politieraad in Tielt, zoals geldig verklaard door de deputatie van 
provincie West-Vlaanderen op 31 januari 2019; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 20 februari 2019 houdende de akteneming van de uitslag van 
de verkiezing van de leden van de politieraad in Wingene, zoals geldig verklaard door de deputatie van 
provincie West-Vlaanderen op 11 februari 2019; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 20 februari 2019 houdende akteneming van de eedaflegging en 
aanstelling van de verkozen effectieve leden van de politieraad; 

Overwegende dat artikel 15 van de WGP inhoudt dat tussen de effectief verkozen personen de orde van 
voorrang geregeld wordt overeenkomstig de in artikel 17 van de WGP bepaalde orde; 

Overwegende dat artikel 17 van de WGP, zoals gewijzigd door artikel 6 van de wet van 21 mei 2018 (B.S. 20 
juni 2018) de voorrang tussen de leden van de politieraad regelt als volgt: 

- de kandidaat die, op de dag van de verkiezing, lid is van het politiecollege of de politieraad. Indien één of 
meerdere kandidaten in dit geval verkeren wordt de voorrang verleend aan degene die zonder onderbreking 
zijn mandaat het langst heeft uitgeoefend, zijnde in deze volgorde: Jens Danneels, Simon Bekaert, 



 

Vincent Byttebier, Brecht Warnez, Stijn Van Maele, Terry Callens, William Coppens, Guido Vanwalleghem, 
Mario Devroe, Johan Vandenbussche; 

- aan de kandidaat die, voorheen, lid is geweest van het politiecollege of de politieraad. Indien één of 
meerdere kandidaten in dit geval verkeren wordt voorrang verleend aan degene die zonder onderbreking 
zijn mandaat het langst heeft uitgeoefend, en bij gelijke duur, aan degene die het laatst heeft beëindigd, 
zijnde Stefaan Ver Eecke; 

- aan de jongste kandidaat in jaren, zijnde Stijn Vandenhende, Klaas Carrette, Sandra Ketels, Veerle Vervaeke, 
Grietje Goossens, Gino Deceuninck, Hans Delameilleure en Kaat De Waele; 

Overwegende dat vervolgens de ranglijst kan worden opgesteld als volgt: 

rangorde ambtsaanvaarding naam voornaam 

1 01-02-2007 Danneels Jens  

2 01-02-2007 Bekaert Simon 

3 26-10-2011 Byttebier Vincent  

4 01-02-2013 Warnez Brecht 

5 01-02-2013 Van Maele Stijn 

6 01-02-2013 Callens Terry 

7 01-02-2013 Coppens William 

8 01-02-2013 Vanwalleghem Guido 

9 26-02-2014 Devroe Mario 

10 17-09-2014 Vandenbussche Johan 

11 20-02-2019 Stefaan Ver Eecke Stefaan 

12 20-02-2019 Vandenhende Stijn 

13 20-02-2019 Carrette Klaas 

14 20-02-2019 Ketels Sandra 

15 20-02-2019 Vervaeke Veerle 

16 20-02-2019 Goossens Grietje 

17 20-02-2019 Deceuninck Gino  

18 20-02-2019 Delameilleure Hans 

19 20-02-2019 De Waele Kaat 

Stelt vast: 

De rangorde van de politieraadsleden wordt vastgesteld als volgt: 

rangorde ambtsaanvaarding naam voornaam 

1 01-02-2007 Danneels Jens  

2 01-02-2007 Bekaert Simon 

3 26-10-2011 Byttebier Vincent  

4 01-02-2013 Warnez Brecht 

5 01-02-2013 Van Maele Stijn 

6 01-02-2013 Callens Terry 

7 01-02-2013 Coppens William 

8 01-02-2013 Vanwalleghem Guido 

9 26-02-2014 Devroe Mario 

10 17-09-2014 Vandenbussche Johan 

11 20-02-2019 Stefaan Ver Eecke Stefaan 

12 20-02-2019 Vandenhende Stijn 

13 20-02-2019 Carrette Klaas 

14 20-02-2019 Ketels Sandra 

15 20-02-2019 Vervaeke Veerle 

16 20-02-2019 Goossens Grietje 

17 20-02-2019 Deceuninck Gino  

18 20-02-2019 Delameilleure Hans 

19 20-02-2019 De Waele Kaat 

6 Vaststellen van het stemgewicht van de leden van de politieraad 

De politieraad, 

Gelet op artikel 24 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op 2 niveaus; 



 

Gelet op artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de berekeningswijze van het 
aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege; 

Gelet op artikel 25 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op 2 niveaus; 

Gelet op artikel 26 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op 2 niveaus; 

Gelet op artikel 40, lid 6 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus; 

Gelet op artikel 3, lid 3 van het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de 
berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van de meergemeentepolitiezone, 
zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 29 juni 2008, het koninklijk besluit van 8 maart 2009 en het 
koninklijk besluit van 18 december 2012; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14 november 2012 betreffende de verkiezing en de installatie van 
de politieraadsleden van een meergemeentezone; 

Overwegende dat de leden van de politieraad beschikken over één stem, behalve wanneer het een stemming 
betreft over de vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen waarbij elke 
groep vertegenwoordigers van één gemeente uit de politiezone over evenveel stemmen beschikt als waarover 
de burgemeester van de gemeente die hij vertegenwoordigt, beschikt in het politiecollege; 

Overwegende dat desgevallend deze stemmen gelijk worden verdeeld onder de leden van de groep 
vertegenwoordigers van één gemeente uit de politiezone; 

Overwegende dat in het politiecollege elke burgemeester beschikt over een aantal stemmen naar 
evenredigheid van de minimum politiedotatie die zijn gemeente in de meergemeentezone inbrengt; 

Overwegende dat de minimum politiedotatie die een gemeente in de meergemeentezone inbrengt 
gebaseerd moet zijn op de bijdrage van elk van de gemeenten zoals bepaald in de laatste zonale 
rekeningen die werden goedgekeurd door de toezichthoudende overheid; 

Overwegende dat het totaal aantal stemmen binnen het politiecollege 100 bedraagt en dit aantal verdeeld 
wordt door de minimale politiedotatie van de gemeente te vermenigvuldigen met 100 en vervolgens te 
delen door de som van de politiedotaties van alle gemeenten die tot de politiezone behoren, waarvan het 
gehele getal in het quotiënt het aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt, aanduidt; 

Wat politiezone Regio Tielt betreft, geeft bovenstaande berekening het volgende resultaat: 

Politiezone Gemeente Bijdrage zonale 
rekening 

Quotiënt 
berekening 

Aantal stemmen 
burgemeester 

Regio Tielt Ardooie 716.391 14,75 15 

Lichtervelde 609.054 12,54 13 

Pittem 450.720 9,28 9 

Ruiselede 356.496 7,34 7 

Tielt 1.814.533 37,36 37 

Wingene 909.695 18,73 19 

 4.856.889 100 100 

Overwegende dat de eventuele na deze verdeling overblijvende stemmen in dalende lijn worden 
toegekend aan de burgemeesters van de gemeenten waarvan het decimaal in het quotiënt het hoogste is; 

BESLUIT: 

Art 01 Stelt vast dat elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, beschikt over  
één stem. 

Art 02 Stelt aantal stemmen waarover elk lid van de politieraad in een groep van vertegenwoordigers in 
de politieraad beschikt wanneer het een stemming betreft over de vaststelling van de begroting, 
de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, vast als volgt: 

Politiezone Gemeente Aantal stemmen groep 
vertegenwoordigers 

Aantal stemmen per 
raadslid 

Regio Tielt Ardooie 15 3,75 

Lichtervelde 13 3,25 

Pittem 9 3 

Ruiselede 7 3,5 

Tielt 37 5,285714286 

Wingene 19 3,8 

 100  



 

7 Vaststellen van het reglement van orde van de politieraad 

De politieraad, 

Gelet op artikel 25/5 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus (gewijzigd bij wet van 31 mei 2017, B.S. 22 juni 2017) waardoor de 
politieraad verplicht is om een reglement van orde aan te nemen; 

Behalve de bepalingen die er op basis van deze wet in opgenomen moeten worden, kan dit reglement 
bijkomende maatregelen bevatten in verband met de werking van de raad; 

BESLUIT met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen: 

Het reglement van orde vast te stellen als volgt: 

Bijeenroeping 

Artikel 1 
De politieraad vergadert ten minste viermaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid 
behoren, het vereisen. 

De politieraad wordt bijeengeroepen door het politiecollege. 

Wanneer een derde van de leden van de politieraad het vraagt, is het politiecollege verplicht de 
politieraad bijeen te roepen op dag en uur, door deze leden bepaald. In hun schriftelijke aanvraag aan het 
politiecollege moeten deze leden de agenda vermelden, vergezeld van een verklarende nota, alsook de 
datum en het uur van de beoogde vergadering. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat het 
politiecollege de oproepingstermijnen bepaald in art. 3 van dit reglement kan nakomen. 

Openbare of besloten vergadering 

Artikel 2 
De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar. Met een twee derde meerderheid van de aanwezige 
leden kan de politieraad, in het belang van de openbare orde en op grond van ernstige bezwaren tegen 
de openbaarheid, beslissen dat de vergadering niet openbaar is. 

De politieraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat de politieraadsleden de eed afleggen. Tevens 
is de politieraad in ieder geval openbaar op het tijdstip dat het politiecollege toelichting verstrekt over het 
verslag dat het respectievelijk heeft gevoegd bij het ontwerp van begroting en de rekeningen en de 
eventueel omtrent deze verslagen gehouden besprekingen. 

De vergadering van de politieraad is niet openbaar als het om personen gaat. Zodra een dergelijk punt 
aan de orde is, beveelt de voorzitter terstond de behandeling in besloten vergadering. 

Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet 
worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken. 

Termijn van oproeping 

Artikel 3 
De oproeping geschiedt schriftelijk en aan huis, ten minste zeven werkdagen vóór de dag van de 
vergadering. De dag van de vergadering is niet inbegrepen in de periode van zeven werkdagen. In 
spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken.  

De oproepingsbrief vermeldt de agenda van de openbare en de besloten vergadering. De agendapunten 
dienen voldoende duidelijk omschreven te zijn. Bij elk punt van de agenda wordt een beknopte toelichting 
gegeven en/of wordt een ontwerp van beslissing toegevoegd. In spoedeisende gevallen kan het 
politiecollege op gemotiveerde wijze hiervan afwijken.  

De in het eerste lid bepaalde termijn wordt tot twee werkdagen teruggebracht voor de toepassing van 
artikel 9, derde lid, van dit reglement.  

Elk voorstel dat niet op de agenda voorkomt of elk voorstel tot interpellatie over een onderwerp dat niet 
op de agenda voorkomt, moet uiterlijk vijf werkdagen vóór de vergadering overhandigd worden aan de 
voorzitter of aan degene die hem vervangt. Het moet vergezeld zijn van een verklarende nota of van elk 
document dat de politieraad kan voorlichten. Leden van het politiecollege kunnen deze mogelijkheid om 
de agenda aan te vullen niet gebruiken. De burgemeester-voorzitter of degene die hem vervangt, deelt de 
aanvullende agendapunten onmiddellijk mee aan de leden van de politieraad. 

Mits uitdrukkelijke toestemming van het politieraadslid kunnen de agenda en de toelichtingen enkel via de 
elektronische post verstuurd worden. Het politieraadslid ondertekent daartoe een document waarbij de 



 

vermelding van het email-adres wordt gegeven. Bij verzending via email wordt er vanuit gegaan dat de 
documenten door het raadslid ontvangen zijn. Het politieraadslid neemt zelf contact op met de secretaris 
wanneer hij/zij vaststelt niet tijdig documenten ontvangen te hebben. 

Informatie voor politieraadsleden en publiek 

Artikel 4 
Plaats, dag en uur en agenda van de politieraadsvergadering en de agenda worden openbaar 
bekendgemaakt door aanplakking aan de gemeentehuizen van de politiezone en het hoofdcommissariaat 
en door bekendmaking op de website van de politiezone. Voor deze aanplakking gelden dezelfde 
termijnen als die welke bepaald zijn voor de bijeenroeping van de politieraad.  

De agenda met toelichtende nota wordt tevens bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten.  

Elke belangstellende inwoner kan een jaarabonnement bekomen op de agenda van de 
politieraadsvergaderingen met toelichting.  

Eenieder die de politieraadszitting bijwoont, krijgt bij het binnenkomen de agenda.  

Binnen een termijn van twintig dagen na de politieraadszitting wordt een lijst met een beknopte 
omschrijving van de beslissingen van de politieraad ter inzage gelegd van het publiek. Deze 
inzagemogelijkheid wordt door aanplakking bekendgemaakt.  

Aan de beslissingen van de politieraad zal verder de nodige bekendheid gegeven worden door ze 
beknopt, zo nodig met toelichting, te publiceren in de informatiebladen van de gemeenten die deel 
uitmaken van de politiezone. 

Artikel 5 
§ 1. Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de feitelijke 
gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op de 
agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, op het secretariaat van de 
politiezone tijdens de kantooruren ter inzage gelegd van de politieraadsleden. Deze kunnen er vóór de 
vergadering kennis van nemen. 

§ 2. Uiterlijk zeven werkdagen vóór de vergadering gedurende welke de politieraad moet beraadslagen over 
de begroting, over een begrotingswijziging of over de rekeningen, bezorgt het politiecollege aan elk 
politieraadslid een digitaal exemplaar van het ontwerp van begroting, van het ontwerp van begrotingswijziging 
of van de rekeningen. Politieraadsleden kunnen op aanvraag een papieren versie ontvangen. 

Het ontwerp wordt overgezonden zoals het zal onderworpen worden aan de beraadslagingen van de 
politieraad, in de voorgeschreven vorm en vergezeld van de bijlagen die vereist zijn voor zijn definitieve 
vaststelling, met uitzondering van de bewijsstukken, wat de rekeningen betreft. Het ontwerp van 
begroting en de rekeningen zijn vergezeld van een verslag. 

Het verslag bevat een synthese van het ontwerp van begroting of van de rekeningen. 

Bovendien geeft het verslag dat betrekking heeft op de begroting, het algemeen en financieel beleid van 
de politiezone aan en een overzicht van de toestand van het bestuur en van de politiezaken, alsook alle 
nuttige informatiegegevens, en geeft het verslag dat betrekking heeft op de rekeningen een overzicht van 
het beheer van de financiën van de politiezone gedurende het dienstjaar waarop die rekeningen 
betrekking hebben. 

Vooraleer de politieraad beraadslaagt, wordt een toelichting gegeven bij de inhoud van het verslag. 

§ 3. Aan de politieraadsleden moet, op hun verzoek, door de korpschef of de door hem aangewezen 
personeelsleden, technische inlichtingen worden verstrekt over de in voorgaand lid bedoelde dossiers. 
Onder technische inlichtingen wordt verstaan: het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de 
feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure. 

Artikel 6 
§ 1. Geen akte, geen stuk betreffende het bestuur mag aan het onderzoek van de politieraadsleden 
worden onttrokken. 

§ 2. Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de dagen en uren dat de diensten 
van het secretariaat van de politiezone geopend zijn: 

- de begrotingen van vorige dienstjaren van de politiezone; 
- de rekeningen van vorige dienstjaren van de politiezone; 
- de jaarverslagen van vorige dienstjaren van politiezone; 
- de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de politieraad; 
- de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het politiecollege, wat de delen betreft die aan het 
  inzagerecht onderworpen zijn. 



 

§ 3. Buiten de documenten en dossiers bedoeld in art. 5 en art. 6, § 2 hebben de politieraadsleden het 
recht alle andere documenten te raadplegen, die betrekking hebben op het bestuur van de politiezone. 

Het politiecollege zal de dagen en uren bepalen waarop de politieraadsleden deze andere documenten 
kunnen raadplegen. 

Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten 
betrekking hebben op het bestuur van de politiezone, delen de politieraadsleden aan het politiecollege 
schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen. 

Aan de politieraadsleden wordt binnen acht werkdagen na ontvangst van de aanvraag meegedeeld 
wanneer de stukken kunnen worden ingezien. 

Het politieraadslid, dat de in deze paragraaf bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week 
volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van inzage. 

§ 4. De politieraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van de akten en stukken betreffende het bestuur 
van de politiezone. 

De gemotiveerde beslissing van het politiecollege tot weigering van de aflevering van een afschrift moet  
uiterlijk acht werkdagen na ontvangst van de aanvraag aan het betrokken politieraadslid worden meegedeeld. 

§ 5. De politieraadsleden hebben het recht de diensten van de politiezone te bezoeken.  

Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de 
politieraadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee aan het politiecollege of de korpschef 
of de door hem aangeduide ambtenaar welke instelling zij willen bezoeken en op welke dag en uur.  

Tijdens het bezoek van een inrichting moeten de politieraadsleden passief optreden. De toegang tot 
bepaalde lokalen kan ontzegd worden. 

Artikel 7 
De politieraadsleden hebben het recht aan het politiecollege mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. 

Op schriftelijke vragen van politieraadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord. 

Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de politieraadsleden mondelinge 
vragen stellen over politionele aangelegenheden, die niet op de agenda van de politieraad staan. Op 
deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord. 

Quorum 

Artikel 8 
Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de politieraadsleden de aanwezigheidslijst. De 
namen van de leden, die deze lijst getekend hebben, worden in de notulen vermeld. 

Artikel 9 
De politieraad kan geen beslissing nemen indien niet de meerderheid van de zittinghebbende leden 
aanwezig is.  

De politieraad kan echter, indien hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden is 
opgekomen, na een derde en laatste oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze 
beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die voor de derde maal op de agenda voorkomen.  

De tweede en derde oproeping moeten geschieden overeenkomstig de voorschriften van art. 25/1 WGP. Er 
moet ook vermeld worden of de oproeping voor de tweede of voor de derde maal geschiedt. Bovendien moeten 
de bepalingen van de eerste twee leden van art. 27/2 WGP woordelijk in de oproeping worden overgenomen. 

Artikel 10 
De voorzitter van het politiecollege, of het lid van het politiecollege met de hoogste rang, zit de politieraad voor. 

De vergadering wordt door de voorzitter geopend en gesloten. 

Bij het openen van de vergadering wordt melding gemaakt van de notulen van de vorige vergadering en 
de goedkeuring ervan gevraagd. 

Artikel 11 
Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig te 
kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. 

Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen 
beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan. 

Artikel 12 
De notulen van de vorige vergadering zijn na de verzending van de oproepingsbrief van de volgende 
vergadering op het secretariaat van de politiezone ter beschikking van de politieraadsleden, die er kennis 



 

willen van nemen.    

De notulen van de vorige vergadering worden zeven werkdagen vóór de dag van de vergadering ter 
inzage van de leden van de politieraad gelegd.  

In spoedeisende gevallen worden de notulen samen met de agenda ter inzage gelegd.  

Elk lid heeft het recht om tijdens de vergadering bezwaren tegen de redactie ervan in te brengen. Worden 
de bezwaren gegrond bevonden, dan is de secretaris gehouden, tijdens de vergadering of uiterlijk tijdens 
de eerstvolgende vergadering, een nieuwe redactie voor te leggen, die in overeenstemming is met de 
beslissing van de politieraad.  

Indien geen bezwaren worden ingebracht vóór het einde van de vergadering, zijn de notulen goedgekeurd.  

In het geval de politieraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan ze beslissen om opmerkingen 
toe te laten op de eerstvolgende vergadering.  

De goedgekeurde notulen worden binnen de maand ondertekend door de burgemeester-voorzitter en de 
secretaris.  

Zo dikwijls de politieraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de 
vergadering opgemaakt en door de aanwezige leden ondertekend. 

Artikel 13 
De voorzitter geeft kennis van de tot de politieraad gerichte verzoeken en doet alle mededelingen die de 
politieraad aanbelangen. 

De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de 
daardoor bepaalde volgorde tenzij de politieraad er anders over beslist. 

Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in 
spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren. 

Tot spoedbehandeling kan niet worden besloten dan door minstens twee derden van de aanwezige 
leden. De namen van die leden worden in de notulen vermeld. 

Artikel 14 
Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst te komen over 
het voorstel. 

De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige 
aanvraag, naar de rangorde van de politieraadsleden.  

Indien de politieraad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de politieraad wanneer ze 
aan het woord komen.  

De voorzitter kan aan de korpschef, de secretaris of de bijzondere rekenplichtige vragen om toelichting te 
geven. 

Artikel 15 
Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten. 

In de hierna vermelde gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, 
waarvan de bespreking wordt geschorst:  

1° om te vragen dat men niet zal besluiten; 
2° om de verdaging te vragen; 
3° om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou behandeld 
worden;  
4° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden;  
5° om naar het reglement te verwijzen. 

Artikel 16 
De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen voor de amendementen ter 
stemming gelegd. 

Artikel 17 
Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het reglement 
of voor een terugroeping tot de orde. 

Als een lid van de politieraad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen 
de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging 
het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter ontnomen worden. 
Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt geacht de 
orde te verstoren.  



 

Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en die 
aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter.  

Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde te 
verstoren. 

Artikel 18 
De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de politieraadsvergadering. Van de handelingen die 
hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen. Elk politieraadslid dat de orde verstoort, wordt 
door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich 
verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt. 

Artikel 19 
De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, terstond uit de aan het publiek voorbehouden 
plaats ieder persoon doen verwijderen, die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of op 
enigerlei wijze wanorde veroorzaakt. 

Hij kan bovendien proces-verbaal opmaken tegen de overtreder met het oog op zijn verwijzing naar de 
politierechtbank, onverminderd andere vervolgingen, indien het feit daartoe grond oplevert. 

Artikel 20 
Geen enkel politieraadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, tenzij de 
voorzitter er anders over beslist. 

Artikel 21 
Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het gedrang 
wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortduring van het rumoer, de vergadering zal 
schorsen of sluiten. 

Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de politieraad moeten 
dan onmiddellijk de zaal verlaten.  

Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen. 

Artikel 22 
Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het agendapunt 
voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking, onverminderd de bepalingen opgenomen in 
de art. 17 en 20. 

Artikel 23 
§ 1. Vóór elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de 
vergadering zich moet uitspreken. 

§ 2. De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen, 
zonder rekening te houden met de onthoudingen. Ingeval de stemmen staken, is het voorstel verworpen.  

§ 3. Elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, heeft één stem.  

§ 4. In afwijking van § 3 beschikt, bij de stemmingen over de vaststelling van de begroting, de 
begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, elke groep vertegenwoordigers van één gemeente uit de 
politiezone over evenveel stemmen als waarover de burgemeester van de gemeente die hij 
vertegenwoordigt, beschikt in het politiecollege. Deze stemmen worden onder de leden van die groep 
gelijk verdeeld.  

De politieraad stemt over de begroting in haar geheel en over de jaarrekeningen in hun geheel.  

Elk lid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer artikelen of reeksen van artikelen die 
hij aanwijst, indien het om de begroting gaat of over een of meer artikelen of posten die hij aanwijst, 
indien het om de jaarrekeningen gaat.  

In dat geval mag over het geheel enkel gestemd worden na de stemming over het artikel of de artikelen, 
reeksen van artikelen of posten die aldus zijn aangewezen. De stemming over het geheel heeft dan 
betrekking op de artikelen of posten waarover geen enkel lid afzonderlijk wenst te stemmen, en op de 
artikelen die reeds bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen. 

Wijze van stemmen 

Artikel 24 
§ 1. De leden van de politieraad stemmen in het openbaar, behalve in de gevallen bedoeld in § 4. 

§ 2. Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen:  



 

1. de stemming bij handopsteking; 
2. de mondelinge stemming;  
3. de geheime stemming. 

§ 3. De politieraadsleden stemmen mondeling. 

§ 4. Alleen de voordrachten van kandidaten, benoemingen, terbeschikkingstellingen en preventieve 
schorsingen in het belang van de dienst geschieden bij geheime stemming en eveneens bij volstrekte 
meerderheid van stemmen. 

Artikel 25 
De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp van de stemming 
heeft omschreven zoals bepaald in art. 23 vraagt hij achtereenvolgens welke politieraadsleden ja 
stemmen, neen stemmen of zich onthouden.  

Elk politieraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken.  

Artikel 26 
De mondelinge stemming geschiedt door, in de volgorde zoals hierna bepaald, elk politieraadslid ja, neen 
of onthouding te laten uitspreken.  

Iedere stemming wordt begonnen met de burgemeester of het raadslid dat rechts naast de voorzitter zit 
en wordt voortgezet in tegenovergestelde richting van de wijzers van het uurwerk.  

De voorzitter stemt het laatst.  

Artikel 27 
Een afzonderlijke en geheime stemming wordt gehouden voor elke voordracht van kandidaten, 
benoeming, terbeschikkingstelling en preventieve schorsingen in het belang van de dienst.  

De politieraadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven van 
een blanco stembriefje.  

Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de twee jongste 
politieraadsleden.  

Ieder politieraadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan. 

Artikel 28 
Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal niet 
overeen met het aantal politieraadsleden, dat aan de stemming heeft deelgenomen, dan worden de 
stembriefjes vernietigd en wordt elk politieraadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen.  

Artikel 29 
Indien bij de benoeming of bij de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet is verkregen bij 
de eerste stemming, heeft herstemming plaats over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben 
behaald.  

Indien hierbij twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben behaald, komt (komen) tussen 
hen de oudste(n) in aanmerking voor herstemming.  

Notulen  

Artikel 30 
De notulen vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat 
gegeven werd aan die punten waaromtrent de politieraad geen beslissing genomen heeft.  

Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Als er een mondelinge stemming plaats had, 
vermelden de notulen voor elk politieraadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield. 
Een politieraadslid kan vragen om in de notulen de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen.  

Presentiegeld  

Artikel 31 
Aan de politieraadsleden, met uitzondering van de burgemeesters, wordt presentiegeld verleend voor 
elke vergadering van de politieraad waarop zij aanwezig zijn. 

8 Vaststellen van het bedrag van het presentiegeld door de politieraad 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus, in het bijzonder artikel 20ter, zoals gewijzigd door artikel 11 van de wet van 21 mei 2018; 



 

Gelet op het reglement van orde van de politieraad, zoals vastgesteld in zitting van 20 februari 2019; 

Gelet op het feit dat, conform artikel 20ter WGP het presentiegeld, na verhogingscoëfficiënt van 1 oktober 2018, 
minimaal 63,46 euro en maximaal 208,16 euro bedraagt; 

Gelet op het feit dat, conform artikel 22 WGP een politieraadslid zich mag laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon, volgens dezelfde spelregels als in de gemeenteraad, en deze vertrouwenspersoon 
recht kan hebben op een presentiegeld; 

Gelet op de bespreking in de politieraad; 

BESLUIT met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen: 

Art 01 De politieraadsleden ontvangen een presentiegeld als zij deelnemen aan de vergaderingen van 
de politieraad, aan de vergaderingen van de commissies en van de afdelingen.  Dit presentiegeld 
wordt hen toegekend overeenkomstig de regeling uit artikel 31 van het in zitting van 
20 februari 2019 vastgestelde reglement van orde van de politieraad. 

Art 02 Het bedrag van het presentiegeld wordt vastgesteld op 121,95 euro en wordt gekoppeld aan de 
index.  

Art 03 Dit besluit kent rechtsingang op 20 februari 2019. 

Art 04 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid, het sociaal 
secretariaat SS GPI, de korpschef en de bijzondere rekenplichtige. 

9 Berekening presentiegelden door SSGPI voor de nieuwe politieraad 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus, in het bijzonder artikel 12, artikel 20ter en artikel 22; 

Gelet op artikel 11 en 19 van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op art. 22 van bijlage III van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992; 

Gelet op het schrijven van de Minister met referentie SAT/ADM/cvdl/2003/s0413/D-162; 

Gelet op de bespreking in de politieraad; 

BESLUIT met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen: 

Art 01 De politiezone verzoekt de berekening van de presentiegelden over te laten aan het SSGPI. 

Art 02 Dit besluit treedt in werking vanaf 20 februari 2019. 

Art 03 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betrokken raadsleden, het sociaal 
secretariaat SS GPI, de korpschef en de bijzondere rekenplichtige. 

10 Aanduiding lid algemene vergadering West-Vlaamse politieschool 

De politieraad, 

Gelet op de vernieuwing van de politieraad wegens de nieuwe legislatuur; 

Overwegende dat de politiezone over twee mandaten beschikt voor de algemene vergadering van de 
West-Vlaamse politieschool (WPS) waarvan één is voorbehouden voor de voorzitter van het politiecollege 
en het tweede voor een lid van de politieraad aangeduid door deze raad; 

Gelet op de brief van de gouverneur als voorzitter van de West-Vlaamse politieschool van 
21 december 2018 m.b.t. de samenstelling van de beheersorganen; 

Gelet op de kandidatuur van burgemeester Karlos Callens voor het mandaat van lid van de algemene 
vergadering van de WPS; 

BESLUIT: 

Art 01 Burgemeester Karlos Callens wordt aangeduid als lid van de algemene vergadering van de 
West-Vlaamse politieschool namens de politiezone Regio Tielt en dit naast burgemeester 
Hendrik Verkest, ambtshalve lid als voorzitter van het politiecollege. 

Art 02 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan burgemeester Karlos Callens en de 
West-Vlaamse politieschool. 



 

11 Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 19 december 2018 

De politieraad, 

Verleent goedkeuring aan de notulen van de zitting van 19 december 2018. 

12 Vacantverklaring inspecteur wijkwerking voor de wijkdienst Tielt 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd 
op twee niveaus inzonderheid artikels 11 en 56; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten inzonderheid deel VI hoofdstuk II betreffende de mobiliteit; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde 
politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de 
politiezones; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 quinquies betreffende het vacant verklaren van betrekkingen in het raam 
van de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus; 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel 
en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie dat het minimaal effectief voor onze 
politiezone op 93 operationele personeelsleden bepaalt; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 december 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie, 
goedgekeurd door de gouverneur in zijn hoedanigheid van commissaris van de federale regering op 
24 januari 2003; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 28 oktober 2008 tot aanpassing van de personeelsformatie aan de 
functieklasse die door de zone wordt toegekend aan het ambt van Calog-betrekking niveau A en de 
goedkeuring door de toezichthoudende overheid op 19 december 2008; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 18 juni 2014 houdende de wijziging van de personeelsformatie en 
de goedkeuring door de toezichthoudende overheid op 18 juli 2014; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 9 november 2016 houdende wijziging van de personeelsformatie en 
de goedkeuring door de toezichthoudende overheid op 6 december 2016; 

Gelet op het schrijven van de Federale Politie van 17 december 2018 betreffende de aanwijzing bij 
mobiliteit van inspecteur Melanie Coorevits ingevolge haar kandidaatstelling voor een betrekking bij de 
Federale Gerechtelijke Politie (FGP) West-Vlaanderen; 

Overwegende dat inspecteur Melanie Coorevits geen gebruik maakte van de termijn van 14 dagen om de 
functie niet op te nemen en de mobiliteit aldus uitwerking heeft op 1 maart 2019; 

Gelet op het bulletin van het personeel met nummer BPC-837 van 15 januari 2019 waarin is opgenomen 
dat inspecteur Melanie Coorevits op 1 maart 2019 via mobiliteit overgaat van de politiezone Regio Tielt 
naar de Federale Politie - FGP West-Vlaanderen; 

Overwegende dat inspecteur Melanie Coorevits momenteel tewerkgesteld is als inspecteur wijkwerking bij 
de wijkdienst Tielt; 

Overwegende dat deze functie op 14 november 2018 door de korpschef intern de politiezone vacant 
verklaard werd en er geen kandidaten zijn om deze functie bij wijze van interne verschuiving in te vullen; 

Overwegende de noodzaak om in de vervanging van inspecteur Melanie Coorevits te voorzien om de 
continuïteit in de werking van de wijkdienst Tielt te verzekeren; 

Overwegende dat de samenstelling van het operationeel kader volgens de huidige personeelsformatie 
bepaald is op 5 officieren, 19 hoofdinspecteurs en 75 inspecteurs; 

Overwegende dat hierbij twee inspecteurs als zonale reserve voorzien zijn; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 oktober 2004 tot bekrachtiging van de beslissing van het 
politiecollege van 29 september 2004 tot vacantverklaring van een functie van inspecteur tewerkgesteld in 
het communicatie en –informatiecentrum (CIC) in bovental op de personeelsformatie waarbij de 
toezichthoudende overheid verklaarde een grootst mogelijke tolerantie toe te passen betreffende het 
bovental op de personeelsformatie voor deze specifieke functie; 



 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 6 april 2018 tot structurele detachering van een inspecteur 
als (praktijk)docent bij de West-Vlaamse Politieschool vanaf 1 juli 2018 voor een hernieuwbare periode van vijf 
jaar en de beslissing van de politieraad van 25 april 2018 om dit personeelslid in zijn functie te vervangen; 

Overwegende dat de structurele detachering naar een erkende of ingerichte politieschool om een functie 
van opleider uit te oefenen op statutair vlak gelijkgesteld wordt met een structurele detachering krachtens 
artikel 96 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus (WGP); 

Overwegende dat het personeelseffectief, rekening houdend met alle genomen beslissingen, op 
1 maart 2019 in voltijdse equivalenten (VTE) uitgedrukt 87,9 operationele personeelsleden zal bedragen en 
als volgt is verdeeld: 6 VTE officieren, 11,8 VTE hoofdinspecteurs en 70,1 VTE inspecteurs (met inbegrip 
van de gedetacheerde leden CIC en WPS);  

Overwegende dat de totale capaciteit van de stelsels arbeidstijdvermindering (loopbaanonderbreking, 
vierdagenweek) op 1 maart 2019 in het middenkader 1,2 VTE en in het basiskader 1,9 VTE zal bedragen; 

Overwegende dat de effectieve personeelsbezetting, met inbegrip van de geblokkeerde capaciteit inzake 
de stelsels arbeidstijdvermindering, op 1 maart 2019 als volgt voorzien is: 6 officieren, 13 hoofdinspecteurs 
en 72 inspecteurs (inclusief 1 INP CIC en 1 INP WPS); 

Overwegende dat de personeelsformatie voorziet in 75 inspecteurs (waarvan 2 als zonale reserve indien er 
loonmassa vrijkomt) aangevuld met 1 inspecteur CIC en 1 gedetacheerd inspecteur WPS bovenop de formatie; 

Overwegende dat de zonale reserve al aangewend werd voor 1 inspecteur die een voltijdse 
loopbaanonderbreking geniet; 

Overwegende dat aldus 76 inspecteurs kunnen ingevuld worden (75 formatie +1 cic +1 opleider WPS -1 niet 
aangewend zonale reserve); 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 juni 2018 tot vacantverklaring van 1 functie inspecteur interventie 
Tielt (72 momenteel aanwezig+1=73); 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 26 september 2018 tot vacantverklaring van 1 functie inspecteur 
jeugd en gezin (73+1=74); 

Overwegende dat bovenstaande vacatures momenteel nog niet ingevuld zijn; 

Overwegende dat op de politieraad van februari 2019 een dossier voorgelegd wordt tot benoeming van 
2 inspecteurs voor de wijkdienst Pittem en wijkdienst Wingene ingevolge hun aanwijzing via 
aspirantenmobiliteit (74+2=76); 

Gelet op de mobiliteit van inspecteur Melanie Coorevits naar FGP West-Vlaanderen op 1 maart 2019 
(76-1=75); 

Overwegende dat er dus ruimte is om nog 1 inspecteur op de formatie in te vullen en bij mobiliteit vacant te 
verklaren om inspecteur Melanie Coorevits in haar functie te vervangen; 

Gelet op artikel VI.II.15 eerste lid van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de 
rechtspositie van het personeel van de politiediensten dient de politieraad te beslissen of de betrekking 
vacant wordt verklaard en, in voorkomend geval, of het gaat om een betrekking bedoeld in artikel 
VI.II.12bis of om een gespecialiseerde betrekking waaraan eventueel een functietoelage, bedoeld in artikel 
XI.III.12, is gekoppeld; 

Overwegende dat deze functie een gespecialiseerde functie betreft; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de 
personeelsleden van het basiskader van de politiediensten kan de politieraad beslissen om na een 
vruchteloze mobiliteitsronde deze functie aan te bieden in een mobiliteitscyclus specifiek voorbehouden 
voor aspiranten (categorie C); 

Gelet op artikel VI.II.21 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van 
het personeel van de politiediensten en het voorstel om de wijze van selectie te houden door middel van 
het inwinnen van het advies van een selectiecommissie; 

Gelet op de onderrichtingen in artikel VI.II.61 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van 
de rechtspositie van het personeel van de politiediensten en het voorstel om de selectiecommissie als volgt 
samen te stellen: 
- de korpschef; 
- een officier van het korps; 
- 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 bij mobiliteit te begeven betrekking 
  en die over de bekwaamheden beschikt die voor de bij mobiliteit te begeven betrekking vereist  zijn; 
- een secretaris (zonder stemrecht), aangewezen door de korpschef; 



 

Gelet op de omzendbrief GPI 74 van 19 juli 2013 betreffende de bevordering van de gelijke kansen van 
mannen en vrouwen binnen de politiediensten dient deze selectiecommissie te worden samengesteld uit 
personen van de beide geslachten, met als streefdoel de aanwezigheid van ten minste één derde van de 
leden van het ene of het andere geslacht, zonder het criterium 'competentie' uit het oog te verliezen; 

Overwegende dat de kandidaten tijdens hun gesprek met de selectiecommissie beoordeeld worden 
volgens hun competenties in vier domeinen namelijk: persoonlijkheid, professionele bekwaamheden, 
prestaties en potentieel;  

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RP Pol inzake de wervingsreserve in 
het raam van de mobiliteit, worden alle in het raam van de mobiliteit geschikt bevonden kandidaten 
opgenomen in een mobiliteitsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van de 
oproep tot de kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus; 

Gelet op artikel VI.II.12 bis van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie 
van het personeel van de politiediensten (RP Pol) dient elke politiezone van categorie 2 of 3 tweejaarlijks 
10% van de vacante betrekkingen, met een minimum van één betrekking, toe te wijzen aan 
personeelsleden van het operationeel kader die ten minste 40 jaar zijn en gedurende ten minste tien jaar 
zijn aangewezen voor een betrekking op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die 
een betrekking postuleren buiten dit gewest.  Daartoe wordt, in voorkomend geval, een voorrang 
toegekend aan de personeelsleden die aan de in het eerste lid bedoelde voorwaarden beantwoorden;  

Overwegende dat de politiezone een voorrang instelde voor de personeelsleden bedoeld in artikel VI.II.12 bis 
RP Pol bij de vacantverklaring van de functie voor inspecteur interventie met de politieraad van 28 juni 2017 
en het voorstel om voor deze functie geen voorrang toe te kennen zoals voorzien in artikel VI.II.12 bis RP Pol; 

Overwegende dat er geen bijkomende loonkost is gezien het personeelslid dat mobiliteit maakt haar functie 
verlaat op 1 maart 2019 en het nieuw aan te werven personeelslid ingevolge de termijnen van de mobiliteit 
ten vroegste op 1 juli 2019 in dienst zal treden; 

Overwegende dat de aanwerving van een inspecteur ter vervanging van het personeelslid dat mobiliteit 
maakt, kan gebeuren binnen de kredieten voorzien op de personeelsbegroting; 

Gelet op de nota van de coördinator beleid en middelen van 18 januari 2019 met voorstel om één  
gespecialiseerde betrekking van inspecteur wijkwerking voor de wijkdienst Tielt vacant te verklaren, in 
eerste instantie via de klassieke mobiliteit en indien dit vruchteloos blijkt, de niet ingevulde betrekking 
vacant te verklaren in het raam van de aan de aspiranten-inspecteurs voorbehouden mobiliteitscyclus; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad beslist om één gespecialiseerde betrekking van inspecteur wijkwerking voor de 
wijkdienst Tielt, in eerste instantie via de klassieke mobiliteit vacant te verklaren en indien dit 
vruchteloos blijkt, de niet ingevulde betrekking van inspecteur wijkwerking vacant te verklaren in 
het raam van de aan de aspiranten-inspecteurs voorbehouden mobiliteitscyclus die in het begin 
van de basisopleiding wordt georganiseerd. 

Art 02 De selectie wordt gehouden door middel van het inwinnen van het advies van een 
selectiecommissie bestaande uit: 
- de korpschef; 
- een officier van het korps; 
- 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 bij mobiliteit te begeven betrekking 
  en die over de bekwaamheden beschikt die voor de bij mobiliteit te begeven betrekking vereist zijn; 
- een secretaris (zonder stemrecht), aangewezen door de korpschef. 

Art 03 Er wordt geen voorrang toegekend aan de kandidaten overeenkomstig artikel VI.II.12 bis van het 
koninklijk besluit van 30 maart 2001 (oud-Brusselaars). 

Art 04 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid, de dienst 
DGR/DRP-DPP van de federale politie, de korpschef en de coördinator beleid en middelen. 

13 Vacantverklaring inspecteur wijkwerking voor de wijkdienst Tielt 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd 
op twee niveaus inzonderheid artikels 11 en 56; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 



 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten inzonderheid deel VI hoofdstuk II betreffende de mobiliteit; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde 
politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de 
politiezones; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 quinquies betreffende het vacant verklaren van betrekkingen in het raam 
van de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus; 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel 
en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie dat het minimaal effectief voor onze 
politiezone op 93 operationele personeelsleden bepaalt; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 december 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie, 
goedgekeurd door de gouverneur in zijn hoedanigheid van commissaris van de federale regering op 
24 januari 2003; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 28 oktober 2008 tot aanpassing van de personeelsformatie aan de 
functieklasse die door de zone wordt toegekend aan het ambt van Calog-betrekking niveau A en de 
goedkeuring door de toezichthoudende overheid op 19 december 2008; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 18 juni 2014 houdende de wijziging van de personeelsformatie en 
de goedkeuring door de toezichthoudende overheid op 18 juli 2014; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 9 november 2016 houdende wijziging van de personeelsformatie en 
de goedkeuring door de toezichthoudende overheid op 6 december 2016; 

Gelet op het schrijven van de Federale Politie van 25 januari 2019 betreffende de aanwijzing bij mobiliteit 
van inspecteur Reinhard Hemelaere ingevolge zijn kandidaatstelling voor een betrekking bij de Federale 
Gerechtelijke Politie (FGP) Brussel; 

Overwegende dat inspecteur Reinhard Hemelaere geen gebruik maakte van de termijn van 14 dagen om 
de functie niet op te nemen en de mobiliteit, behoudens eventueel uitstel, uitwerking heeft op 1 mei 2019; 

Overwegende dat inspecteur Reinhard Hemelaere momenteel tewerkgesteld is als inspecteur wijkwerking 
bij de wijkdienst Tielt; 

Overwegende dat deze functie op 14 november 2018 door de korpschef intern de politiezone vacant 
verklaard werd en er geen kandidaten zijn om deze functie bij wijze van interne verschuiving in te vullen; 

Overwegende de noodzaak om in de vervanging van inspecteur Reinhard Hemelaere te voorzien om de 
continuïteit in de werking van de wijkdienst Tielt te verzekeren; 

Overwegende dat de samenstelling van het operationeel kader volgens de huidige personeelsformatie 
bepaald is op 5 officieren, 19 hoofdinspecteurs en 75 inspecteurs; 

Overwegende dat hierbij twee inspecteurs als zonale reserve voorzien zijn; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 oktober 2004 tot bekrachtiging van de beslissing van het 
politiecollege van 29 september 2004 tot vacantverklaring van een functie van inspecteur tewerkgesteld in 
het communicatie en –informatiecentrum (CIC) in bovental op de personeelsformatie waarbij de 
toezichthoudende overheid verklaarde een grootst mogelijke tolerantie toe te passen betreffende het 
bovental op de personeelsformatie voor deze specifieke functie; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 6 april 2018 tot structurele detachering van een inspecteur 
als (praktijk)docent bij de West-Vlaamse Politieschool vanaf 1 juli 2018 voor een hernieuwbare periode van vijf 
jaar en de beslissing van de politieraad van 25 april 2018 om dit personeelslid in zijn functie te vervangen; 

Overwegende dat de structurele detachering naar een erkende of ingerichte politieschool om een functie 
van opleider uit te oefenen op statutair vlak gelijkgesteld wordt met een structurele detachering krachtens 
artikel 96 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus (WGP); 

Overwegende dat het personeelseffectief, rekening houdend met alle genomen beslissingen, op 
1 maart 2019 in voltijdse equivalenten (VTE) uitgedrukt 87,9 operationele personeelsleden zal bedragen en 
als volgt is verdeeld: 6 VTE officieren, 11,8 VTE hoofdinspecteurs en 70,1 VTE inspecteurs (met inbegrip 
van de gedetacheerde leden CIC en WPS);  

Overwegende dat de totale capaciteit van de stelsels arbeidstijdvermindering (loopbaanonderbreking, 
vierdagenweek) op 1 maart 2019 in het middenkader 1,2 VTE en in het basiskader 1,9 VTE zal bedragen; 

Overwegende dat de effectieve personeelsbezetting, met inbegrip van de geblokkeerde capaciteit inzake 
de stelsels arbeidstijdvermindering, op 1 maart 2019 als volgt voorzien is: 6 officieren, 13 hoofdinspecteurs 
en 72 inspecteurs (inclusief 1 INP CIC en 1 INP WPS); 



 

Overwegende dat de personeelsformatie voorziet in 75 inspecteurs (waarvan 2 als zonale reserve indien er 
loonmassa vrijkomt) aangevuld met 1 inspecteur CIC en 1 gedetacheerd inspecteur WPS bovenop de formatie; 

Overwegende dat de zonale reserve al aangewend werd voor 1 inspecteur die een voltijdse 
loopbaanonderbreking geniet; 

Overwegende dat aldus 76 inspecteurs kunnen ingevuld worden (75 formatie +1 cic +1 opleider WPS -1 niet 
aangewend zonale reserve); 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 juni 2018 tot vacantverklaring van 1 functie inspecteur interventie Tielt; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 26 september 2018 tot vacantverklaring van 1 functie inspecteur 
jeugd en gezin; 

Overwegende dat bovenstaande vacatures momenteel nog niet ingevuld zijn (72 momenteel aanwezig+2=74); 

Overwegende dat op de politieraad van februari 2019 een dossier voorgelegd wordt tot benoeming van 
2 inspecteurs voor de wijkdienst Pittem en wijkdienst Wingene ingevolge hun aanwijzing via 
aspirantenmobiliteit (74+2=76); 

Gelet op de mobiliteit van inspecteur Reinhard Hemelaere naar FGP Brussel op 1 mei 2019 (76-1=75); 

Overwegende dat er dus ruimte is om nog 1 inspecteur op de formatie in te vullen en bij mobiliteit vacant te 
verklaren om inspecteur Reinhard Hemelaere in zijn functie te vervangen; 

Gelet op artikel VI.II.15 eerste lid van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de 
rechtspositie van het personeel van de politiediensten dient de politieraad te beslissen of de betrekking 
vacant wordt verklaard en, in voorkomend geval, of het gaat om een betrekking bedoeld in artikel 
VI.II.12bis of om een gespecialiseerde betrekking waaraan eventueel een functietoelage, bedoeld in artikel 
XI.III.12, is gekoppeld; 

Overwegende dat deze functie een gespecialiseerde functie betreft; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de 
personeelsleden van het basiskader van de politiediensten kan de politieraad beslissen om na een 
vruchteloze mobiliteitsronde deze functie aan te bieden in een mobiliteitscyclus specifiek voorbehouden 
voor aspiranten (categorie C); 

Gelet op artikel VI.II.21 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van 
het personeel van de politiediensten en het voorstel om de wijze van selectie te houden door middel van 
het inwinnen van het advies van een selectiecommissie; 

Gelet op de onderrichtingen in artikel VI.II.61 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van 
de rechtspositie van het personeel van de politiediensten en het voorstel om de selectiecommissie als volgt 
samen te stellen: 
- de korpschef; 
- een officier van het korps; 
- 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 bij mobiliteit te begeven betrekking 
  en die over de bekwaamheden beschikt die voor de bij mobiliteit te begeven betrekking vereist  zijn; 
- een secretaris (zonder stemrecht), aangewezen door de korpschef; 

Gelet op de omzendbrief GPI 74 van 19 juli 2013 betreffende de bevordering van de gelijke kansen van 
mannen en vrouwen binnen de politiediensten dient deze selectiecommissie te worden samengesteld uit 
personen van de beide geslachten, met als streefdoel de aanwezigheid van ten minste één derde van de 
leden van het ene of het andere geslacht, zonder het criterium 'competentie' uit het oog te verliezen; 

Overwegende dat de kandidaten tijdens hun gesprek met de selectiecommissie beoordeeld worden 
volgens hun competenties in vier domeinen namelijk: persoonlijkheid, professionele bekwaamheden, 
prestaties en potentieel;  

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RP Pol inzake de wervingsreserve in 
het raam van de mobiliteit, worden alle in het raam van de mobiliteit geschikt bevonden kandidaten 
opgenomen in een mobiliteitsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van de 
oproep tot de kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus; 

Gelet op artikel VI.II.12 bis van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie 
van het personeel van de politiediensten (RP Pol) dient elke politiezone van categorie 2 of 3 tweejaarlijks 
10% van de vacante betrekkingen, met een minimum van één betrekking, toe te wijzen aan 
personeelsleden van het operationeel kader die ten minste 40 jaar zijn en gedurende ten minste tien jaar 
zijn aangewezen voor een betrekking op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die 
een betrekking postuleren buiten dit gewest.  Daartoe wordt, in voorkomend geval, een voorrang 
toegekend aan de personeelsleden die aan de in het eerste lid bedoelde voorwaarden beantwoorden;  



 

Overwegende dat de politiezone een voorrang instelde voor de personeelsleden bedoeld in artikel VI.II.12 bis 
RP Pol bij de vacantverklaring van de functie voor inspecteur interventie met de politieraad van 28 juni 2017 
en het voorstel om voor deze functie geen voorrang toe te kennen zoals voorzien in artikel VI.II.12 bis RP Pol; 

Overwegende dat er geen bijkomende loonkost is gezien het personeelslid dat mobiliteit maakt zijn functie 
verlaat op 1 mei 2019 en het nieuw aan te werven personeelslid ingevolge de termijnen van de mobiliteit 
ten vroegste op 1 juli 2019 in dienst zal treden; 

Overwegende dat de aanwerving van een inspecteur ter vervanging van het personeelslid dat mobiliteit 
maakt, kan gebeuren binnen de kredieten voorzien op de personeelsbegroting; 

Gelet op de nota van de coördinator beleid en middelen van 1 februari 2019 met voorstel om één  
gespecialiseerde betrekking van inspecteur wijkwerking voor de wijkdienst Tielt vacant te verklaren, in 
eerste instantie via de klassieke mobiliteit en indien dit vruchteloos blijkt, de niet ingevulde betrekking 
vacant te verklaren in het raam van de aan de aspiranten-inspecteurs voorbehouden mobiliteitscyclus; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad beslist om één gespecialiseerde betrekking van inspecteur wijkwerking voor de 
wijkdienst Tielt, in eerste instantie via de klassieke mobiliteit vacant te verklaren en indien dit 
vruchteloos blijkt, de niet ingevulde betrekking van inspecteur wijkwerking vacant te verklaren in 
het raam van de aan de aspiranten-inspecteurs voorbehouden mobiliteitscyclus die in het begin 
van de basisopleiding wordt georganiseerd. 

Art 02 De selectie wordt gehouden door middel van het inwinnen van het advies van een 
selectiecommissie bestaande uit: 
- de korpschef; 
- een officier van het korps; 
- 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 bij mobiliteit te begeven betrekking 
  en die over de bekwaamheden beschikt die voor de bij mobiliteit te begeven betrekking vereist zijn; 
- een secretaris (zonder stemrecht), aangewezen door de korpschef. 

Art 03 Er wordt geen voorrang toegekend aan de kandidaten overeenkomstig artikel VI.II.12 bis van het 
koninklijk besluit van 30 maart 2001 (oud-Brusselaars). 

Art 04 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid, de dienst 
DGR/DRP-DPP van de federale politie, de korpschef en de coördinator beleid en middelen. 

14 Vacantverklaring van een contractuele betrekking assistent planning buiten personeelsformatie 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd 
op twee niveaus inzonderheid art 11 en 56; 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten (“rppol/mammoet”); 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel 
en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie dat het minimaal effectief voor onze 
politiezone op 7 leden administratief en logistiek personeel (calog) bepaalt; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde 
politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de 
politiezones; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 december 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie, 
goedgekeurd door de gouverneur in zijn hoedanigheid van commissaris van de federale regering op 
24 januari 2003; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 28 oktober 2008 tot aanpassing van de personeelsformatie aan de 
functieklasse die door de zone wordt toegekend aan het ambt van Calog-betrekking niveau A en de 
goedkeuring door de toezichthoudende overheid op 19 december 2008; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 18 juni 2014 houdende de wijziging van de personeelsformatie en 
de goedkeuring door de toezichthoudende overheid op 18 juli 2014; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 9 november 2016 houdende wijziging van de personeelsformatie en 
de goedkeuring door de toezichthoudende overheid op 6 december 2016; 

Oorzaak van de personeelsbehoefte 



 

Overwegende dat met de huidige personeelsformatie binnen de coördinatie operationele steun een dienst 
planning werd voorzien bestaande uit 1 hoofdinspecteur en 1 assistent calog niveau C; 

Overwegende dat de functie van diensthoofd planning (hoofdinspecteur) sinds 1 september 2018 niet meer 
is ingevuld en deze functie vruchteloos werd aangeboden in de mobiliteitscycli 2018/03, 2018/04 en 
2018/05 en opnieuw aangeboden zal worden in de mobiliteitscyclus 2019/01 die op 22 februari 2019 wordt 
gepubliceerd; 

Overwegende dat, gezien deze functie zich hiervoor leent, de functie van diensthoofd planning op de 
personeelsformatie voorzien werd als aangepaste betrekking voor leden van het operationeel kader die 
vanaf de leeftijd van 58 jaar een dergelijke betrekking kunnen vragen; 

Overwegende dat deze functie ook gepubliceerd werd in de lijst met aangepaste betrekkingen die leden 
van het operationeel kader kunnen aanvragen vanaf de leeftijd van 58 jaar maar er tot op heden hiervoor 
geen kandidaten zijn; 

Overwegende dat er ook intern de zone geen kandidaten zijn om deze functie bij wijze van interne 
verschuiving in te vullen; 

Overwegende dat er momenteel vier functies van hoofdinspecteur in de politiezone niet ingevuld zijn bij 
gebrek aan kandidaten via mobiliteit: 2 hoofdinspecteurs interventie, 1 diensthoofd wijkwerking voor de 
wijkdienst Ruiselede en 1 diensthoofd planning; 

Overwegende dat het de wil is van de korpsleiding om deze functie op de personeelsformatie te behouden 
voor een hoofdinspecteur gezien de visie voor deze dienst een samenwerking is tussen een leidinggevend 
operationeel personeelslid ondersteund door een calog lid niveau C voor de administratieve ondersteuning; 

Overwegende dat momenteel in de dienst planning, in afwachting dat de functie van diensthoofd planning 
(hoofdinspecteur) ingevuld wordt, enkel 1 calog lid niveau C werkzaam is en zij ondersteund wordt door de 
coördinator operationele steun en de coördinator wijk en interventie; 

Overwegende het voorstel van de korpschef om tijdelijk een contractueel personeelslid niveau C aan te 
werven voor de dienst planning voor de duur dat de functie van diensthoofd planning (hoofdinspecteur) niet 
ingevuld is; 

Invloed op de personeelsbegroting 

Overwegende dat dit een bijkomende functie is die niet op de begroting voorzien is maar er echter wel 
loonmassa beschikbaar is op het artikel van de personeelskosten voor het operationeel kader gezien de 
functie van diensthoofd planning (hoofdinspecteur) momenteel niet ingevuld is; 

Overwegende dat dit budget met een interne kredietverschuiving kan aangewend worden; 

Overwegende dat de loonkost voor een voltijdse assistent planning op contractuele basis kan geraamd 
worden op ongeveer 40 500 euro per jaar (raming zonder meeneembare anciënniteit); 

Invloed op de personeelsformatie 

Overwegende dat het effectief aan administratief en logistiek personeel op 1 februari 2019, in voltijdse 
equivalenten (VTE) uitgedrukt, als volgt is ingevuld: 

• binnen de personeelsformatie voorziene betrekkingen (=statutaire betrekkingen) 

niveau graad formatie effectief 1/2/2019 

A adviseur klasse 2 1 1 

B 

consulent 2 1,8 

boekhouder 1 0,8 

ICT consulent 1 1 

C 
ICT assistent 1 1 

assistent 6 5,6 

D 
arbeider 0 0 

bediende 0 0 

TOTAAL  12 11,2 

• buiten de personeelsformatie voorziene contractuele betrekkingen zonder subsidiestelsel : 

niveau graad contractuele tewerkstelling  effectief 1/2/2019 

D 
onderhoudspersoneel 3 2,89 

bediende 0,5 0,5 

TOTAAL  3,5 3,39 



 

• buiten de personeelsformatie voorziene contractuele betrekkingen met subsidie 
verkeersveiligheidsfonds: 

niveau graad 
voorziene gesubsidieerde 

tewerkstelling 
effectief 1/2/2019 

C assistent 2 3 

D vakman 1 1 

 bediende 0,5 0 

TOTAAL  3,5 4 

Overwegende dat de functie die voorgesteld wordt om vacant te verklaren een contractuele functie buiten 
de personeelsformatie is waarvoor geen subsidie verkeersveiligheidsfonds kan worden aangewend; 

Overwegende dat er voorgesteld wordt deze bijkomende voltijdse betrekking van assistent planning (calog 
niveau C), voor de dienst planning vacant te verklaren via externe contractuele werving buiten de 
personeelsformatie zonder subsidies voor de duur dat de functie van diensthoofd planning niet ingevuld is en 
waarbij aan de titularis een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, namelijk 1 jaar, aangeboden wordt; 

Gelet op artikel 56 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus en gelet op artikel VI.II.15 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot 
regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten dient het vacant verklaren van deze 
bediening te gebeuren door de politieraad; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 bis van 25 juni 2002 inzonderheid artikel 2.2.3; 

Gezien dit een betrekking is buiten de personeelsformatie houdt dit in dat de rekruterings-, selectie- en 
wervingsprocedure zoals vermeld in het RP Pol hier niet toepasselijk is.  Er dient dus ook geen mobiliteit 
voor aanwerving, geen bekendmaking van het vacante ambt in het Belgisch Staatsblad en geen verplichte 
selectieproef bij de dienst DSR van de federale politie te gebeuren.  De politiezone kan hiervoor autonoom 
aanwerven; 

Overwegende het voorstel om deze betrekking te publiceren via de VDAB, de website en sociale mediakanalen 
van de politiezone en de gemeenten van de zone en te afficheren in de plaatselijke wijkkantoren; 

Overwegende het voorstel om de selectie te houden door middel van een voorafgaande eliminerende 
computervaardigheidstest waarna met de geslaagden een gestructureerd interview gehouden wordt met een 
selectiecommissie als volgt samengesteld: 
- de korpschef of de door hem aangewezen officier of personeelslid van het administratief en logistiek kader 
van niveau A, voorzitter; 
- een officier of een personeelslid van het administratief en logistiek kader van niveau A van een korps van 
de lokale politie; 
- een personeelslid van het administratief en logistiek kader van een korps van de lokale politie dat ten 
minste bekleed is met de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking; 

Gelet op de omzendbrief GPI 74 van 19 juli 2013 betreffende de bevordering van de gelijke kansen van 
mannen en vrouwen binnen de politiediensten dient deze selectiecommissie te worden samengesteld uit 
personen van de beide geslachten, met als streefdoel de aanwezigheid van ten minste één derde van de 
leden van het ene of het andere geslacht, zonder het criterium «competentie» uit het oog te verliezen; 

Overwegende dat de kandidaten tijdens hun gesprek met de selectiecommissie beoordeeld worden volgens 
hun competenties in vier domeinen namelijk: persoonlijkheid, professionele bekwaamheden, prestaties en 
potentieel;  

Gelet op de nota van de coördinator beleid en middelen van 4 februari 2019 met voorstel om een voltijdse 
betrekking van assistent planning (calog niveau C), voor de dienst planning vacant te verklaren via externe 
contractuele werving buiten de personeelsformatie voor de duur dat de betrekking van diensthoofd planning 
(hoofdinspecteur) niet ingevuld is met een minimum van 1 jaar; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad beslist om één voltijdse betrekking van assistent planning (calog niveau C), voor de 
dienst planning vacant te verklaren via externe contractuele werving buiten de personeelsformatie. 

Art 02 Er wordt een voorafgaande eliminerende computervaardigheidstest afgenomen. Enkel de 
kandidaten die voor deze proef slagen worden uitgenodigd voor een gesprek (gestructureerd 
interview) met de selectiecommissie die als volgt is samengesteld: 
- de korpschef of de door hem aangewezen officier of personeelslid van het administratief en 
logistiek kader van niveau A, voorzitter; 
- een officier of een personeelslid van het administratief en logistiek kader van niveau A van 
een korps van de lokale politie; 



 

- een personeelslid van het administratief en logistiek kader van een korps van de lokale 
politie dat ten minste bekleed is met de gemene of bijzondere graad die overeenstemt met 
de bij mobiliteit te begeven betrekking en die beschikt over de bekwaamheden die voor de 
bij mobiliteit te begeven betrekking vereist zijn; 
- een secretaris zonder stemrecht. 

Art 03 Aan de titularis wordt een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur aangeboden, namelijk 
voor de duur dat de betrekking van diensthoofd planning (hoofdinspecteur) niet ingevuld is 
en met een minimum van 1 jaar. 

Art 04 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid, de korpschef 
en de coördinator beleid en middelen. 

GEHEIME ZITTING 

15 Aanwerving 1 hoofdinspecteur interventie 

16 Benoeming 2 inspecteurs via aspirantenmobiliteit 


