
 

 

POLITIEZONE REGIO TIELT 

ZITTING VAN DE POLITIERAAD 

OP WOENSDAG 26 SEPTEMBER 2018 - VERSLAG 

Aanwezig: Els De Rammelaere, burgemeester-voorzitter, Karlos Callens, Ria Beeusaert-Pattyn, burgemeesters; 
Terry Callens, Mario Devroe, Véronique Vandekerckhove, Guido Vanwalleghem, Johan Vandenbussche, 
Rik Vierstraete, Mieke Serry, Linda Vanmaele, William Coppens, Simon Bekaert, Vincent Byttebier, 
Marie-Rose Tack, Johny Van Hollebeke, Hedwig Verdoodt, Patrick Wauters, Fabienne Allaert, Jens Danneels, 
Stijn Van Maele, Brecht Warnez, leden; 
Claude Vandepitte, korpschef; 
Günther Vandenabeele, secretaris. 

Afwezig: Ivan Delaere, Greet De Roo, Hendrik Verkest, burgemeesters. 

De voorzitter opent de zitting om 20.00 uur. 

OPENBARE ZITTING 

1 Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 27 juni 2018 

De politieraad, 

Verleent goedkeuring aan de notulen van de zitting van 27 juni 2018. 

2 Kennisgeving goedkeuring jaarrekening 2016 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus inzonderheid artikels 34,77 en 78; 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 28bis van 23 december 2002 betreffende de aanvullende 
onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2003 en een onderrichting voor het 
opmaken van de politierekening 2002 ten behoeve van de politiezone; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 33 van 27 oktober 2003 betreffende de jaarrekening 2002 
van de politiezones; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 38 van 17 maart 2005 en PLP 38 bis van 
5 oktober 2005 betreffende het afsluiten van de jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 20 december 2017 tot vaststelling van de begrotingsrekening 2016, 
de balans per 31 december 2016 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2016 van de politiezone; 

Gelet op de beslissing van 19 juli 2018 van de gouverneur van West-Vlaanderen in het kader van het 
specifiek bijzonder toezicht tot goedkeuring en definitieve vaststelling van de begrotingsrekening 2016, 
de balans per 31 december 2016 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2016; 

Overwegende dat het past dat deze goedkeuring ter kennis wordt gebracht van de politieraadsleden; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad neemt kennis van de beslissing van 19 juli 2018 van de gouverneur van West-
Vlaanderen, uit hoofde van het specifiek bijzonder toezicht, houdende de goedkeuring van de 
begrotingsrekening 2016, de balans per 31 december 2016 en de resultatenrekening over het 
dienstjaar 2016 van de politiezone. 

Art 02 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de korpschef, de coördinator beleid en 
middelen en de bijzondere rekenplichtige. 

  



 

3 Kennisgeving goedkeuring begrotingswijziging 2018 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd 
op twee niveaus inzonderheid op artikel 71 en volgende; 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 17 betreffende tussenkomst van de federale overheid in de 
financiering van de lokale politiekorpsen – federale toelage; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 56 van 23 november 2017 betreffende de onderrichtingen voor 
het opstellen van de politiebegroting voor 2017 ten behoeve van de politiezones; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 20 december 2017 tot vaststelling van de begroting 2018 en 
vaststelling van de gemeentelijke dotaties; 

Gelet op het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen van 21 februari 2018 in het kader van het 
specifiek bijzonder toezicht medegedeeld bij brief van 26 februari 2018 tot goedkeuring van de 
politiebegroting dienstjaar 2018; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 juni 2018 tot vaststelling van de begrotingswijzigingen 1 en 2 
dienstjaar 2018 van de politiezone; 

Gelet op het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen van 21 augustus 2018, in het kader van het 
specifiek bijzonder toezicht en medegedeeld bij brief van 22 augustus 2018, tot goedkeuring van de 
begrotingswijzigingen 1 en 2 dienstjaar 2018; 

Overwegende dat het past dat deze goedkeuring ter kennis wordt gebracht van de politieraadsleden; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen van 
21 augustus 2018 tot goedkeuring, in het kader van het specifiek bijzonder toezicht, van de 
begrotingswijzigingen 1 en 2 dienstjaar 2018 zoals vastgesteld door de politieraad op 
27 juni 2018. 

Art 02 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de korpschef, de coördinator 
beleid en middelen en de bijzondere rekenplichtige. 

4  Aankoop vernieuwen serverinfrastructuur - hardware 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 28 september 2016 houdende goedkeuring bestek en gunningswijze 
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) inzake de aankoop van nieuwe 
serverinfrastructuur geraamd op 60.000 euro inclusief btw; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 7 december 2016 tot gunning van de opdracht voor 
aankoop van nieuwe serverinfrastructuur aan de firma Lebon IT Services uit Hooglede-Gits; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 25 april 2018 betreffende de goedkeuring van bestek en 
gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) voor de opdracht voor 
aankoop en vernieuwing van de serverinfrastructuur – software met een kostenraming van 20.000 euro 
inclusief btw waarbij de opdracht gegund wordt bij de firma die de hardware van de serverinfrastructuur 
leverde, namelijk de firma Lebon IT Services NV, Stoomtuigstraat 7c te 8830 Hooglede-Gits, omwille van 
de technische specificiteit; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 18 mei 2018 tot gunning van de opdracht voor aankoop 
en vernieuwing van de serverinfrastructuur – software, in navolging van de politieraadsbeslissing van 
25 april 2018 en conform artikel 42 § 1 1° d)ii) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, 
aan de firma Lebon IT Services NV, Stoomtuigstraat 7c te 8830 Hooglede-Gits, voor de totale prijs van 
19.535,21 euro inclusief btw; 

Gelet op de nota van de ICT consulent van 25 juni 2018 waaruit blijkt dat twee host servers dateren van 
het voorjaar 2013 en bijgevolg aan vervanging toe zijn; 



 

Overwegende dat de aankoop zal bestaan uit hardware met daarbovenop een stuk installatie en configuratie; 

Overwegende dat de ICT consulent voorstelt om gelet op de technische specificiteit en conform artikel 42 § 
1 1° d)ii) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, een beroep te doen op de firma die de 
hardware van de serverinfrastructuur leverde namelijk de firma Lebon IT Services NV, Stoomtuigstraat 7c 
te 8830 Hooglede-Gits; 

Overwegende het voorgelegde bestek vervangen Esx Host servers (twee stuks) en de raming van 
30.000 euro inclusief btw; 

Overwegende de voorgestelde gunningswijze namelijk onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
waarbij beroep wordt gedaan op artikel 42 § 1 1° d)ii) van de wet van 17 juni 2016 inzake 
overheidsopdrachten ingevolge de technische specificiteit; 

Overwegende dat het nodige krediet voor deze aankoop voorzien werd in de buitengewone dienst van de 
begroting 2018 onder artikel 330/742-53; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen voor aankoop en vernieuwing van de serverinfrastructuur – 
hardware volgens voorgelegd bestek en geraamd op 30.000 euro inclusief btw. 

Art 02 Het politiecollege te gelasten het nodige te doen voor plaatsing van de opdracht  bij de firma 
die de hardware van de serverinfrastructuur leverde, namelijk de firma Lebon IT Services 
NV, Stoomtuigstraat 7c te 8830 Hooglede-Gits , omwille van de technische specificiteit. 

Art 03 De uitgave wordt benomen op artikel 330/742-53 van de buitengewone dienst van de 
begroting 2018. 

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

5  Machtiging gedingvoering geleden schade 

De politieraad, 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 27 juni 2018 om advocatenkantoor Van Daele-Gobin uit 
Tielt aan te stellen om de rechten te laten gelden bij de afhandeling van het schadegeval van 24 april 2016; 

Gelet op artikel 270 3°lid Nieuwe Gemeentewet is het het politiecollege dat de rechtsgedingen van de 
politiezone voert, mits voorafgaande machtiging van de politieraad; 

Overwegende dat het advocatenkantoor meedeelt dat aan tegenpartij een ingebrekestelling werd 
overgemaakt op 24 juli 2018 en de BA-verzekeraar van tegenpartij de aansprakelijkheid blijvend betwist; 

Overwegende dat het advocatenkantoor een machtiging verzoekt van de politieraad aan het politiecollege 
om een geding te voeren om de geleden schade in dit dossier te recupereren waarna het politiecollege het 
advocatenkantoor Van Dale-Gobin kan machtigen als raadsman om de politiezone als eisende partij te 
vertegenwoordigen; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad machtigt het politiecollege om een rechtsgeding voor de politiezone te voeren 
strekkende tot recuperatie van geleden schade in het schadegeval van 24 april 2016.  

Art 02 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de korpschef, advocatenkantoor 
Van Daele-Gobin, de coördinator beleid en middelen en de bijzondere rekenplichtige. 

6  Aankoop van 1 motorfiets voor de dienst verkeer 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren; 

Overwegende dat de politiezone momenteel beschikt over 4 dienstmoto’s, waarvan 2 in de dienst verkeer; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 1 juni 2018 tot gunning van de aankoop van een 
bijkomende motorfiets voor de dienst verkeer; 



 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 15 juni 2018 om een defecte motorfiets van de interventie 
Tielt, gezien de hoge herstellingskosten in verhouding tot de leeftijd, niet meer te herstellen en dit voertuig 
buiten dienst te stellen; 

Gelet op het verzoek van de coördinator operationele steun om deze defecte motorfiets te vervangen en 
het nieuwe voertuig onder te brengen bij de dienst verkeer waarbij het oudste voertuig van de dienst 
verkeer dan aan de interventie kan toegewezen worden gezien het daar minder intensief gebruikt wordt; 

Gelet op de nota van het diensthoofd personeel en logistiek van 6 september 2018; 

Overwegende het voorstel om een nieuwe motorfiets aan te kopen via het raamcontract van de federale 
politie DSA 2016 R3 004 post 2; 

Overwegende dat onder raamcontract DSA 2016 R3 004 post 2 het voertuig BMW R 1200 RT valt en als 
leverancier BMW Group Benelux, Lodderstraat 16 te 2880 Beernem, bepaald werd; 

Overwegende dat de overheidsopdrachten afgesloten door de federale politie toegankelijk zijn voor de 
geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus en de politiezones hierbij rechtstreeks bestellingen 
kunnen plaatsen bij de firma’s die de overheidsopdracht van levering hebben bekomen; 

Gelet op de voorgelegde kostenraming van 25.000 euro inclusief btw voor de motorfiets en 1.000 euro 
inclusief btw voor de radiobediening; 

Overwegende dat de aankoop van een motorfiets opgenomen werd in het investeringsprogramma van de 
buitengewone dienst van de begrotingswijziging 2018 en deze aankoop gefinancierd kan worden met 
middelen van het verkeersveiligheidsfonds; 

Overwegende dat er voldoende krediet voorzien is in de gewone dienst voor aankoop van de 
radiobediening; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen voor aankoop van een nieuwe motorfiets voor de dienst verkeer 
geraamd op 25.000 euro inclusief btw voor de motorfiets en 1.000 euro inclusief btw voor de 
radiobediening. 

Art 02 Het politiecollege te gelasten met de plaatsing van deze opdracht via het raamcontract van 
de federale politie DSA 2016 R3 004 post 2. 

Art 03 De uitgave voor aankoop van de motorfiets te benemen op de buitengewone dienst van de 
begroting 2018 onder artikel 330/743-51 en de uitgave voor de radiobediening op de gewone 
dienst van de begroting onder artikel 33040/124-02. 

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

7 Tijdelijke afwijking van de formatienormen 

Raadslid Vincent Byttebier vraagt wat de hoofdreden is dat de functies voor het middenkader niet kunnen 

worden ingevuld via mobiliteit.  Kunnen deze extern ingevuld worden? 

De korpschef antwoordt dat dit een structureel probleem betreft dat zich niet enkel stelt voor onze zone. 

Er zijn hiervoor een aantal redenen namelijk: financiële implicaties voor het personeelslid tijdens de 

opleiding (verlies van vergoedingen), een selectieprocedure die niet altijd even transparant is en de  

concurrentie tussen de zones.  De loonsverhoging weegt op korte termijn niet op tegen de hogere graad.  

Het duurt een tijd eer men de valorisatie financieel ziet.  Bovendien kan men pas na zes jaar 

kaderanciënniteit deelnemen aan de bevorderingsproeven.  Externe aanwervingen voor het middenkader 

zijn, behalve voor de gespecialiseerde functies, niet mogelijk. 

De politieraad, 

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

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 7 december 2001 betreffende de vaststelling van de formatienormen; 

Overwegende dat het effectief aan operationeel personeel binnen de politiezone sinds 1 juli 2018 86,7 FTE 
bedraagt met inbegrip van de stelsels arbeidstijdvermindering en 90 FTE zonder de stelsels 
arbeidstijdvermindering; 



 

Overwegende dat dit effectief aan operationeel personeel op 1 oktober 2018 83,9 FTE zal bedragen met 
inbegrip van de stelsels arbeidstijdvermindering en 87 FTE zonder de stelsels arbeidstijdvermindering; 

Gelet op de omzendbrief GPI 39 is een zone sterk deficitair indien er 5% minder operationeel personeel 
aanwezig is dan de minimale norm; 

Overwegende dat de minimale norm van de politiezone aan operationeel personeel 93 bedraagt en 5% 
minder aldus 88,35 FTE betekent; 

Overwegende dat de politiezone sterk deficitair is sinds 1 juli 2018 gezien een aantal plaatsen via mobiliteit 
niet ingevuld geraken, vooral in het middenkader; 

Overwegende dat met de mobiliteitscyclus 2018/03 er momenteel een groter aanbod aan inspecteurs is 
dan er vacante plaatsen zijn; 

Gelet op de nota van de korpschef van 29 augustus 2018 met voorstel om gebruik te maken van de 
tijdelijke maatregel om van de formatienormen af te wijken zoals voorzien in artikel 2 van het koninklijk 
besluit van 7 december 2001 betreffende de vaststelling van de formatienormen waarbij de politieraad mag 
afwijken van de formatienormen wanneer uitzonderlijke en tijdelijke omstandigheden dat vereisen; 

Overwegende dat deze beslissing met redenen moet omkleed zijn en geschiedt op advies van de korpschef; 

Overwegende dat deze afwijking in ieder geval niet meer dan 3 procent mag bedragen en ze ten hoogste 
voor twee jaren geldt; 

Overwegende dat de korpschef om volgende redenen adviseert om van deze afwijking gebruik te maken: 
- het effectief aan operationeel personeel is sinds 1 juli 2018 lager dan 5% beneden de minimale norm 
waardoor de zone sterk deficitair is; 
- eerste inspecteur Inge Cools start in oktober 2018 de opleiding tot middenkader waarbij verzocht wordt 
gebruik te maken van het huidige grotere aanbod aan beschikbare kandidaten via mobiliteit om haar al te 
vervangen bij de start van de opleiding i.p.v. bij slagen; 
- eerste inspecteur Sophie Dinneweth wordt met ingang van 1 september 2018 aangesteld tot 
hoofdinspecteur en waarnemend diensthoofd gerechtelijk bureel voor de duur tot terugkeer van de titularis 
of invulling van deze plaats door een lid van het middenkader.  Gezien dit personeelslid de taken van een 
hoofdinspecteur uitvoert, wordt verzocht haar te vervangen door een nieuwe inspecteur aan te werven en 
opnieuw gebruik te maken van het huidige grotere aanbod aan beschikbare kandidaten via mobiliteit; 

Overwegende het voorstel van de korpschef om voor invulling van de twee bovenvermelde vacatures een 
beroep te doen op artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 december 2001 betreffende de vaststelling van 
de formatienormen; 

Overwegende dat de formatie van de politiezone momenteel bestaat uit 19 hoofdinspecteurs (HINP) en 
75 inspecteurs (INP); 

Overwegende dat de politiezone volgens de formatienormen minstens over 25% HINP dient te beschikken 
t.o.v. het aantal INP, namelijk 18,75 HINP en de verhouding momenteel 25,33 % bedraagt dus binnen de 
normering; 

Overwegende dat indien het aantal inspecteurs met 2 FTE verhoogd wordt zoals hierboven voorgesteld, de 
verhouding dan komt op 24,68%, buiten de normering maar binnen de afwijking van 3%; 

Overwegende dat dit een tijdelijke maatregel betreft gezien het personeelslid dat de opleiding middenkader 
aanvangt bij slagen binnen het jaar de zone zal verlaten bij haar benoeming tot HINP (en eventueel in het 
middenkader kan terugkeren); 

Overwegende dat indien betrokkene echter niet zou slagen en bijgevolg terugkeert in het basiskader, de 
korpschef voorziet om de eerstvolgende vacante plaats niet in te vullen; 

Overwegende dat betreffende het andere lid dat aangesteld wordt als hoofdinspecteur, de korpschef voorziet 
om de eerstvolgende pensionering in het basiskader binnen de twee jaar niet in te vullen waarbij de 
politiezone binnen de twee jaar terug op het voorziene aantal inspecteurs komt zoals in de formatie bepaald; 

Overwegende dat wat de financiële impact betreft, er voldoende ruimte op de begroting is gezien vier 
hoofdinspecteurs momenteel niet kunnen ingevuld worden bij ontoereikende mobiliteit en de verwachting is dat 
dit niet onmiddellijk zal wijzigen gezien heel veel West-Vlaamse zones een tekort in het middenkader hebben; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen om, op voorstel van de korpschef, af te wijken van de formatienormen 
gezien uitzonderlijke en tijdelijke omstandigheden dit vereisen cfr. art. 2 van het koninklijk 
besluit van 7 december 2001 betreffende de vaststelling van de formatienormen. 

Art 02 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid, de korpschef, 
de coördinator beleid en middelen en de bijzondere rekenplichtige. 



 

8  Vacant verklaren van 1 functie diensthoofd wijkwerking (hoofdinspecteur) voor de 
wijkdienst Ruiselede 

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 de omzendbrief GPI 74 van 19 juli 2013 betreffende de bevordering van de gelijke kansen van 
mannen en vrouwen binnen de politiediensten; 

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 aanwijzingsbesluit van de dienst loopbaanbeheer van de federale politie van 4 juli 2018 
waarbij hoofdinspecteur Andy Denolf vanaf 1 september 2018 bij mobiliteit aangewezen wordt voor de 
betrekking van hoofdinspecteur sectiechef bij de Federale Politie bevestigd bij bulletin personeel BPC-814 
van 17 juli 2018;  

Overwegende dat hoofdinspecteur Andy Denolf momenteel tewerkgesteld is als diensthoofd wijkwerking bij 
de wijkdienst Ruiselede; 

Overwegende de noodzaak om in de vervanging van hoofdinspecteur Andy Denolf te voorzien om de 
continuïteit in de werking van de wijkdienst Ruiselede 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 september 2018 in voltijdse equivalenten (VTE) uitgedrukt 86,7 operationele personeelsleden zal 
bedragen en als volgt is verdeeld: 6 VTE officieren, 11,6 VTE hoofdinspecteurs en 69,1 VTE inspecteurs 
(met inbegrip van de gedetacheerde leden CIC en WPS);

  

Overwegende dat de totale capaciteit van de stelsels arbeidstijdvermindering (loopbaanonderbreking, 
vierdagenweek) op 1 september 2018 in het middenkader 1,4 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 september 2018 als volgt voorzien is: 6 officieren, 
13 hoofdinspecteurs en 71 inspecteurs (inclusief 1 INP CIC en 1 INP WPS); 

Overwegende dat de personeelsformatie voorziet in 19 hoofdinspecteurs; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 18 juni 2014 tot vacantverklaring van 1 hoofdinspecteur interventie 
bij interventie Tielt en deze functie momenteel nog niet ingevuld is; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 28 juni 2017 tot vacantverklaring van 1 hoofdinspecteur interventie 
bij interventie Ardooie en deze functie momenteel nog niet ingevuld is; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 25 oktober 2017 tot vacantverklaring van 2 hoofdinspecteurs 
interventie bij interventie Tielt en deze functies momenteel nog niet ingevuld zijn; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 juni 2018 tot vacantverklaring van 1 diensthoofd planning 
(hoofdinspecteur) en deze functie momenteel nog niet ingevuld is; 

Overwegende dat er dus nog ruimte is om 1 hoofdinspecteur op de formatie in te vullen en bij mobiliteit 
vacant te verklaren om het personeelslid dat mobiliteit maakt, 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 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 vijf domeinen namelijk: persoonlijkheid, professionele bekwaamheden, 
prestaties, managementvaardigheden 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 de loonkost van het personeelslid dat op 1 september 2018 mobiliteit maakt voor een 
volledig jaar werd begroot en deze loonkost vanaf de datum van de mobiliteit wegvalt; 

Overwegende dat het nieuw aan te werven personeelslid ingevolge de termijnen van de mobiliteit ten 
vroegste op 1 maart 2019 in dienst zal treden waardoor de aanwerving van een hoofdinspecteur 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 17 juli 2018 betreffende de kennisgeving van 
de mobiliteit van hoofdinspecteur Andy Denolf op 1 september 2018 en het voorstel om een functie van 
diensthoofd wijkwerking (hoofdinspecteur) voor de wijkdienst Ruiselede als gespecialiseerde functie via 
mobiliteit vacant te verklaren; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad beslist om één gespecialiseerde betrekking van diensthoofd wijkwerking 
(hoofdinspecteur) voor de wijkdienst Ruiselede via mobiliteit vacant te verklaren. 

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. 

9  Vacant verklaren van 1 functie inspecteur jeugd en gezin 

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 de omzendbrief GPI 74 van 19 juli 2013 betreffende de bevordering van de gelijke kansen van 
mannen en vrouwen binnen de politiediensten; 

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 koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 18 mei 2018 tot detachering van inspecteur 
Sandra Soetaert naar de politiezone Brugge vanaf 22 mei 2018; 

Gelet op het besluit van de burgemeester van de politiezone Brugge van 22 juni 2018 betreffende de 
benoeming via mobiliteit van inspecteur Sandra Soetaert met ingang van 1 juli 2018 bevestigd bij bulletin 
personeel BPC-813 van 10 juli 2018; 

Overwegende dat de detachering van inspecteur Sandra Soetaert door de mobiliteit beëindigd werd; 

Overwegende dat inspecteur Sandra Soetaert tewerkgesteld was als inspecteur jeugd en gezin bij de 
dienst jeugd en gezin; 

Overwegende dat deze functie op 23 april 2018 door de korpschef intern de politiezone vacant verklaard 
werd en er geen kandidaten waren om deze functie bij wijze van interne verschuiving in te vullen; 

Overwegende de noodzaak om in de vervanging van inspecteur Sandra Soetaert te voorzien om de 
continuïteit in de werking van de dienst jeugd en gezin 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 september 2018 in voltijdse equivalenten (VTE) uitgedrukt 86,7 operationele personeelsleden zal 
bedragen en als volgt is verdeeld: 6 VTE officieren, 11,6 VTE hoofdinspecteurs en 69,1 VTE inspecteurs 
(met inbegrip van de gedetacheerde leden CIC en WPS);

  

Overwegende dat de totale capaciteit van de stelsels arbeidstijdvermindering (loopbaanonderbreking, 
vierdagenweek) op 1 september 2018 in het middenkader 1,4 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 september 2018 als volgt voorzien is: 6 officieren, 
13 hoofdinspecteurs en 71 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; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 25 april 2018 tot vacantverklaring van 1 inspecteur interventie Tielt 
waarbij deze functie nog niet ingevuld is; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 juni 2018 tot vacantverklaring van 1 inspecteur interventie 
Ardooie waarbij deze functie nog niet ingevuld is; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 juni 2018 tot vacantverklaring van 1 inspecteur interventie Tielt 
waarbij deze functie momenteel nog niet ingevuld is; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 juni 2018 tot vacantverklaring van 1 inspecteur wijkdienst 
Lichtervelde en deze functie nog niet ingevuld is; 



 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 juni 2018 tot vacantverklaring van 1 inspecteur wijkdienst 
Wingene en deze functie nog niet ingevuld is; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 juni 2018 tot toekenning van een non-activiteit aan een 
inspecteur vanaf 1 oktober 2018; 

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

Overwegende dat er dus ruimte is om nog 1 inspecteur op de formatie in te vullen en bij mobiliteit vacant te 
verklaren om het personeelslid dat mobiliteit maakt 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 geen 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 beiden 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 de loonkost van het personeelslid dat op 1 juli 2018 mobiliteit maakte voor een volledig 
jaar werd begroot en deze loonkost vanaf de datum van de mobiliteit wegviel; 

Overwegende dat het nieuw aan te werven personeelslid ingevolge de termijnen van de mobiliteit ten 
vroegste op 1 maart 2019 in dienst zal treden waardoor de aanwerving van een inspecteur ter vervanging 
van het personeelslid dat mobiliteit maakte, kan gebeuren binnen de kredieten voorzien op de 
personeelsbegroting; 



 

Gelet op de nota van de coördinator beleid en middelen van 11 juli 2018 betreffende de kennisgeving van 
de mobiliteit van inspecteur Sandra Soetaert op 1 juli 2018 en het voorstel om één niet gespecialiseerde 
betrekking van inspecteur jeugd en gezin voor de dienst jeugd en gezin 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 niet gespecialiseerde betrekking van inspecteur jeugd en gezin bij 
de dienst jeugd en gezin, in eerste instantie via de klassieke mobiliteit vacant te verklaren en 
indien dit vruchteloos blijkt, de niet ingevulde betrekking van inspecteur jeugd en gezin 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. 

10  Vacant verklaren van 1 functie inspecteur interventie 

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 de omzendbrief GPI 74 van 19 juli 2013 betreffende de bevordering van de gelijke kansen van 
mannen en vrouwen binnen de politiediensten; 

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; 

Overwegende dat de politiezone op 10 augustus 2018 door de dienst rekrutering en selectie van de 
Federale Politie in kennis werd gesteld van de resultaten van het examen voor overgang naar het 
middenkader voor de sessie die start in oktober 2018; 



 

Overwegende dat eerste inspecteur Inge Cools slaagde voor het bevorderingsexamen tot hoofdinspecteur en 
de opleiding zal aanvangen op 1 oktober 2018 waarbij het einde van deze opleiding voorzien is in juni 2019; 

Gelet op artikel VI.II.4septies van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie 
van het personeel van de politiediensten worden de aspiranten-hoofdinspecteurs na het slagen voor de 
basisopleiding ofwel aangewezen voor de betrekking die zij overeenkomstig de bepalingen betreffende de 
mobiliteit hebben bekomen ofwel ambtshalve aangewezen voor een betrekking in de Federale Politie; 

Overwegende dat eerste inspecteur Inge Cools bijgevolg enkel ingeval zij niet slaagt voor de 
basisopleiding voor overgang naar het middenkader naar de politiezone zal terugkeren als inspecteur; 

Overwegende dat, in dat geval, de eerstvolgende inspecteur die uit dienst treedt, niet zal worden vervangen; 

Overwegende dat dit dossier wordt ingediend anticiperend op het slagen van eerste inspecteur Inge Cools 
in de basisopleiding voor overgang naar het middenkader teneinde de continuïteit binnen de politiezone te 
waarborgen en in een snelle vervanging van betrokken inspecteur te voorzien; 

Overwegende dat de politiezone sinds 1 juli 2018 sterk deficitair is en er op de politieraad van 
26 september 2018 een dossier wordt voorgelegd om tijdelijk af te wijken van de formatienormen wegens 
uitzonderlijke omstandigheden waarbij concreet de mogelijkheid gevraagd wordt om bijkomend meer 
inspecteurs aan te werven in verhouding tot het aantal hoofdinspecteurs waar het voornaamste tekort zich 
momenteel stelt; 

Overwegende dat eerste inspecteur Inge Cools tot 1 oktober 2018 de functie van inspecteur interventie bij 
de interventie Tielt vervult; 

Overwegende de noodzaak om in de vervanging van eerste inspecteur Inge Cools te voorzien om de 
continuïteit in de werking van de interventie 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 september 2018 in voltijdse equivalenten (VTE) uitgedrukt 85,7 operationele personeelsleden zal 
bedragen en als volgt is verdeeld: 6 VTE officieren, 11,6 VTE hoofdinspecteurs en 68,1 VTE inspecteurs 
(met inbegrip van de gedetacheerde leden CIC en WPS);

  

Overwegende dat de totale capaciteit van de stelsels arbeidstijdvermindering (loopbaanonderbreking, 
vierdagenweek) op 1 september 2018 in het middenkader 1,4 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 september 2018 als volgt voorzien is: 6 officieren, 
13 hoofdinspecteurs en 70 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; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 juni 2018 tot toekenning van een non-activiteit aan een 
inspecteur vanaf 1 oktober 2018; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 juni 2018 tot toekenning van een non-activiteit aan een 
inspecteur vanaf 1 januari 2019; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 juni 2018 tot aanwerving van 1 inspecteur interventie Ardooie en 
deze pas op 1 december 2018 in dienst treedt; 



 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 juni 2018 tot vacantverklaring van 1 inspecteur wijkdienst 
Lichtervelde en de benoeming in deze functie aan de politieraad van september wordt voorgelegd; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 25 april 2018 tot vacantverklaring van 1 inspecteur interventie Tielt 
en de benoeming in deze functie aan de politieraad van september wordt voorgelegd; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 juni 2018 tot vacantverklaring van 1 inspecteur interventie 
Ardooie en de benoeming in deze functie aan de politieraad van september wordt voorgelegd; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 juni 2018 tot vacantverklaring van 1 inspecteur interventie Tielt 
en de benoeming in deze functie aan de politieraad van september wordt voorgelegd; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 juni 2018 tot vacantverklaring van 1 inspecteur wijkdienst 
Wingene en deze functie in de aspirantenmobiliteit wordt aangeboden; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 juni 2018 tot vacantverklaring van 1 inspecteur wijkdienst Pittem 
en deze functie in de aspirantenmobiliteit wordt aangeboden; 

Overwegende dat aan de politieraad van september een dossier wordt voorgelegd voor aanwerving van 
1 inspecteur jeugd en gezin gezien de titularis mobiliteit maakte naar de politiezone Brugge; 

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

Overwegende dat het via een tijdelijke afwijking van de formatienormen mogelijk is om meer inspecteurs 
aan te werven ten opzichte van het aantal hoofdinspecteurs met een maximale afwijking van drie procent; 

Overwegende dat bij vervanging van de inspecteur die deelneemt aan de opleiding voor overgang naar het 
middenkader er een overtal is in het basiskader van 1 FTE tot betrokkene benoemd wordt tot hoofdinspecteur; 

Overwegende dat dit een tijdelijke situatie is die eindigt op 1 juli 2019 en in voorkomend geval zij niet zou slagen 
en terugkeert als inspecteur, de eerstvolgende inspecteur die de politiezone verlaat, niet wordt vervangen; 

Overwegende dat drie inspecteurs in de periode mei-juli 2019 aan de voorwaarden voldoen om een non-
activiteit voorafgaand aan de pensionering aan te vragen; 

Overwegende dat het, indien de tijdelijke afwijking van de formatienormen wordt toegestaan, mogelijk is 
om 1 inspecteur op de formatie in te vullen en bij mobiliteit vacant te verklaren om het personeelslid dat de 
basisopleiding voor overgang naar het middenkader aanvangt, onmiddellijk te vervangen waarbij er in het 
basiskader dan tijdelijk een bovental is van 1FTE tot 1 juli 2019; 

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 geen 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: 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 met de personeelsbegroting de volledige invulling van de gewijzigde personeelsformatie 
wordt voorzien; 

Overwegende dat de loonkost van het personeelslid dat op 1 oktober 2018 de basisopleiding voor het 
middenkader aanvangt, ten laste blijft van de politiezone tot het einde van de opleiding (juni 2019); 

Overwegende dat het nieuwe personeelslid dat ter vervanging wordt aangeworven dus een bijkomende 
loonkost zal genereren vanaf de indiensttreding (ten vroegste 1 december 2018) tot de beëindiging van de 
basisopleiding door de titularis (eind juni 2019), dus maximaal zeven maanden; 

Overwegende dat er, gezien er momenteel zes functies van hoofdinspecteur niet ingevuld zijn, voldoende 
loonmassa beschikbaar is om de bijkomende loonkost van 1 inspecteur voor maximaal zeven maanden op 
te vangen; 

Overwegende dat het aanbod aan kandidaten hoofdinspecteur zeer laag is zodat er verwacht kan worden 
dat deze functies niet onmiddellijk zullen worden ingevuld; 

Gelet op de nota van de coördinator beleid en middelen van 10 september 2018 met voorstel om één niet 
gespecialiseerde betrekking van inspecteur interventie voor de interventie Tielt vacant te verklaren, in 
eerste instantie via de klassieke mobiliteit en indien dit vruchteloos blijkt, de niet ingevulde betrekkingen 
vacant te verklaren in het raam van de aan de aspiranten-inspecteurs voorbehouden mobiliteitscyclus; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad beslist om één niet gespecialiseerde betrekking van inspecteur interventie voor de 
interventie Tielt, in eerste instantie via de klassieke mobiliteit vacant te verklaren en indien dit 
vruchteloos blijkt, de niet ingevulde betrekking van inspecteur interventie 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. 


