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POLITIEZONE REGIO TIELT 
ZITTING VAN DE POLITIERAAD 

OP WOENSDAG 29 JUNI 2022 - VERSLAG 

Aanwezig: Luc Vannieuwenhuyze, burgemeester-voorzitter; Karlos Callens, Ria Beeusaert-Pattyn, 
Ivan Delaere, Greet De Roo, Lieven Huys, burgemeesters; 
Ward Callewaert, Gino Deceuninck, Mario Devroe, Steven Kindt (vanaf punt 2), Johan Vandenbussche, 
Guido Vanwalleghem, Arne Min Jou, William Coppens, Vincent Byttebier, Henk Mauws, Roos Tack, 
Stefaan Ver Eecke, Veerle Vervaeke, Katrien Delodder, Sandra Ketels, leden; 
Claude Vandepitte, korpschef; 
Günther Vandenabeele, secretaris. 

Verontschuldigd: Andres Vandewalle, Grietje Goossens, Jens Danneels, Stijn Van Maele, raadsleden. 

De voorzitter opent de zitting om 20.00 uur. 

OPENBARE ZITTING 

1 Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 18 mei 2022 

De politieraad, 

Verleent goedkeuring aan de notulen van de zitting van 18 mei 2022. 

2 Jaarrekening dienstjaar 2021 

De jaarrekening 2021 wordt door de bijzondere rekenplichtige voorgesteld aan de hand van een presentatie. 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie, gestructureerd op 
2 niveaus (WGP), vnl. artikelen 26, 33-34ter en 65-88 m.b.t. de opmaak van een begroting voor de politiezone; 

Gelet op artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie, 
gestructureerd op 2 niveaus wordt titel V in de Nieuwe Gemeentewet van overeenkomstige toepassing 
verklaard op het beheer van goederen en inkomsten van de lokale politie; 

Gelet op artikel 34 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie, 
gestructureerd op 2 niveaus is artikel 131 en titel VI, hoofdstuk I en II uitgezonderd artikelen 243 en 253 van 
toepassing op het budgettair en financieel beheer van de lokale politie; 

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

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en 
de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentepolitiezone; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 mei 2002 tot regeling van de meerkost die betrekking heeft op het 
gedeelte van de sociale zekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en vergoedingen van de 
personeelsdiensten van de politiezones; 

Gelet op het koninklijk besluit van 7 september 2003 tot vaststelling van de lijst van huurovereenkomsten 
betreffende de administratieve en logistieke gebouwen en hun terreinen afgesloten door de Regie der 
Gebouwen en die aan de gemeenten of meergemeentepolitiezones wordt overgedragen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 9 november 2003 tot regeling van de voorwaarden en modaliteiten van de 
eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of 
meergemeentepolitiezones en de bepaling van de correctiemechanismen en tot regeling van de principes 
inzake de tenlasteneming door de gemeente of de meergemeentepolitiezones van de huurkosten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politie; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 27 december 2004 tot regeling van de eigendomsoverdracht van 
administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones; 

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de eigendomsoverdracht van 
administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones en 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 tot regeling van de bepaling van de 
correctiemechanismen en tot regeling van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke 
gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones, zoals gewijzigd bij de besluiten 
van 18 november 2008 en 4 september 2013; 

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 2021 betreffende de toekenning aan de gemeente of aan de 
meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2021; 

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 2021 tot toekenning aan de gemeente of aan de 
meergemeentepolitiezone van een federale toelage inzake de kosten voor het jaar 2021 ten gevolge van de 
implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018; 

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 2021 betreffende de toekenning van een federale dotatie voor 
uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2021; 

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 2021 tot toekenning van een bijkomende federale dotatie ter 
financiering van de lokale politie voor het jaar 2021; 

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 2021 tot toekenning van een federale financiële tussenkomst in 
de kosten die inherent zijn aan de uitvoering van de wet Salduz door de lokale politie gedurende het jaar 2021; 

Gelet op het koninklijk besluit van 27 december 2021 tot toekenning van een federale dotatie voor het 
jaar 2021 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren; 

Gelet op het ministerieel besluit van 4 februari 2021 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de 
Staat inzake verkeersveiligheid - bedrag van het saldo 2016 toegekend aan de politiezones; 

Gelet op het ministerieel besluit van 28 juni 2021 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de 
Staat inzake verkeersveiligheid 2021 – geïndexeerd bedrag 2010 toegekend aan de politiezones; 

Gelet op het ministerieel besluit van 18 januari 2022 houdende de definitieve bedragen en de correctie van 
de indexatie van de federale basistoelage voor het jaar 2021; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 9bis van 30 mei 2002 ter vervanging van de omzendbrief PLP 9 
van 18 juli 2001 houdende de richtlijnen voor het opstellen van de beginbalans van de politiezones; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BA 2002/12 van 27 september 2002 met betrekking tot het 
administratief toezicht op de gemeenten en de politiezones; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 28bis van 23 december 2002 betreffende de aanvullende 
onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting 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 betreffende het afsluiten van de 
jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones; 

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

Gelet op de bepalingen inzake het administratief toezicht op de politiezones; 

Gelet op de vaststelling door het politiecollege op 11 maart 2022 van de lijst van de naar het volgend 
dienstjaar over te dragen begrotingskredieten en vastleggingen; 

Gelet op de door de bijzondere rekenplichtige voorgelegde jaarrekening 2021 van de politiezone Regio Tielt; 

Overwegende dat de cijfers van de rekening verwerkt worden in het meerjarenplan dat voorgelegd wordt met 
de begroting 2023; 

BESLIST éénparig: 

Art 01 De jaarrekening van de politiezone Regio Tielt dienstjaar 2021 en bijgevoegd bij onderhavig 
besluit wordt als volgt vastgesteld: 
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BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2021 

Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst) 19.218.751,31 

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 11.915.696,57 

Begrotingsresultaat (gewone dienst) 7.303.054,74 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 228.336,38 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst) 7.531.391,12 

  

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst) 3.243.707,87 

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 1.743.707,87 

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst) 1.500.000,00 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 1.430.185,41 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst) 2.930.185,41 

  

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

Vaste activa 7.929.431,32 

Vlottende activa 11.358.831,22 

Totaal van de activa 19.288.262,54 

  

Eigen vermogen 16.748.244,19 

Voorzieningen 0,00 

Schulden 2.540.018,35 

Totaal van de passiva 19.288.262,54 

  

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2021 

Exploitatieresultaat 1.462.164,72 

Uitzonderlijk resultaat 366.594,13 

Resultaat van het dienstjaar 1.828.758,85 

 

Art 02 Een afschrift van deze beslissing wordt samen met de begrotingsrekening voor goedkeuring 
overgemaakt aan de minister van Binnenlandse Zaken en de gouverneur van West-Vlaanderen 
en ter kennisgeving aan de federale politie, directie van de relaties met de lokale politie (CGL), 
dienst morfologie lokale politie, de korpschef, de bijzondere rekenplichtige en de 
gemeentebesturen die deel uitmaken van de politiezone. 

3 Kasverslagen 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal 2021 

De politieraad, 

Gelet op de Nieuwe gemeentewet titels V en VI via artikel 33 en 34 WGP; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus inzonderheid artikel 34; 

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

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politie; 

Gelet op de nota van de boekhoudster van 24 mei 2022 betreffende de voorlegging van de kasverslagen 
voor het 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal van 2021; 

BESLIST éénparig: 

Art 01 Er wordt goedkeuring verleend aan de kasverslagen van het 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal 2021 
van de politiezone biedende als volgt: 
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Kasverslag 1ste kwartaal 2021 

 Totalen Saldi 

Samenvatting van de klasse 5 Algemene 
rekening 

Debet Credit Debet Credit 

Totaal financiële rekeningen 55xxx 11 639 448,32 3 118 376,11 8 521 072,21 0,00 

 55005 
56000 
58xxx 

0,00 
5 411 703,22 

502 667,66 

0,00 
5 411 703,22 

502 667,66 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

Totaal interne financiële rekeningen 5 914 370,88 5 914 370,88 0,00 0,00 

Algemeen totaal rekeningen van de klasse 5 17 553 819,20 9 032 746,99 8 521 072,21 0,00 

Globaal saldo van de financiële rekeningen   8 521 072,21  

Kasverslag 2de kwartaal 2021 

 Totalen Saldi 

Samenvatting van de klasse 5 Algemene 
rekening 

Debet Credit Debet Credit 

Totaal financiële rekeningen 55xxx 14 105 840,30 5 106 531,29 8 999 309,01 0,00 

 55005 
56000 
58xxx 

0,00 
11 411 940,60 

782 817,08 

0,00 
11 411 940,60 

782 817,08 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

Totaal interne financiële rekeningen 12 194 757,68 12 194 757,68 0,00 0,00 

Algemeen totaal rekeningen van de klasse 5 26 300 597,98 17 301 288,97 8 999 309,01 0,00 

Globaal saldo van de financiële rekeningen   8 999 309,01  

Kasverslag 3de kwartaal 2021 

 Totalen Saldi 

Samenvatting van de klasse 5 Algemene 
rekening 

Debet Credit Debet Credit 

Totaal financiële rekeningen 55xxx 17 771 686,36 8 010 512,08 9 761 174,28 0,00 

 55005 
56000 
58xxx 

0,00 
16 767 143,76 
1 223 764,27 

0,00 
16 767 143,76 
1 223 764,27 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

Totaal interne financiële rekeningen 17 990 908,03 17 990 908,03 0,00 0,00 

Algemeen totaal rekeningen van de klasse 5 35 762 594,39 26 001 420,11 9 761 174,28 0,00 

Globaal saldo van de financiële rekeningen   9 761 174,28  

Kasverslag 4de kwartaal 2021 

 Totalen Saldi 

Samenvatting van de klasse 5 Algemene 
rekening 

Debet Credit Debet Credit 

Totaal financiële rekeningen 55xxx 21 864 457,77 11 399 057,88 10 465 399,89 0,00 

 55005 
56000 
58xxx 

0,00 
20 235 341,30 
1 532 056,20 

0,00 
20 235 341,30 
1 532 056,20 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

Totaal interne financiële rekeningen 21 767 397,50 21 767 397,50 0,00 0,00 

Algemeen totaal rekeningen van de klasse 5 43 631 855,27 33 166 455,38 10 465 399,89 0,00 

Globaal saldo van de financiële rekeningen   10 465 399,89  

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

4 Optimalisatie databeheer LCCU 

Raadslid Ward Callewaert vraagt waarom dit via de politiezone TARL verloopt. 

De korpschef antwoordt dat dit een procedure betreft waarbij een andere politiezone, in dit geval politiezone 
TARL, als aankoopcentrale fungeert en het bestek maakt. Andere politiezones kunnen hiervan gebruik 
maken en dienen dan zelf geen bestek op te stellen.  

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 nota van de ICT-consulent van 10 juni 2022 met voorstel om het databeheer van de lokale 
computer crime unit (LCCU) te optimaliseren; 
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Overwegende dat de ICT-consulent hierbij motiveert dat de lokale politie vanuit het parket de opdracht 
heeft om forensische uitlezingen van smartphones en computers gedurende 5 jaar te bewaren en hetzelfde 
geldt voor camerabeelden die gebruikt worden voor onderzoek of bewijsmateriaal; 

Overwegende dat de dienst LCCU pas sinds 2017 bestaat en deze gegevens momenteel zeer verspreid 
worden opgeslagen; 

Overwegende dat er op dat moment nog geen structurele oplossing werd voorzien voor het beheer en 
back-up van alle data, omdat de politiezone toen niet konden inschatten wat de impact zou zijn en hoeveel 
data er uiteindelijk zou gegenereerd worden; 

Overwegende dat er een steeds groeiende vraag is naar digitaal onderzoek waarbij de hoeveelheid data 
blijft toenemen en waarbij het meer en meer duidelijk wordt dat de beheerbaarheid van de data door de 
versnipperde opslag steeds moeilijker wordt; 

Overwegende dat er op dit moment slechts in beperkte back-ups voorzien is en het na 5 jaar stilaan 
duidelijk wordt welke hoeveelheden data er verwerkt moet worden; 

Overwegende dat de mogelijkheden bekeken worden om, gezien deze data gevoelige gegevens bevat, 
alles van een volwaardige centrale storage en back-up te voorzien waarbij het design hardware (twee 
servers), software (Windows OS, Linux OS, virtualisatie en back-up) en support omvat; 

Gelet op het voorgelegde bestek; 

Overwegende het voorstel om voor deze aankoop een beroep te doen op de raamovereenkomst voor het 
leveren, implementeren en onderhouden van datacenterinfrastructuur van de politiezone Ternat-Affligem-
Roosdaal-Liedekerke (TARL) die als opdrachtencentrale fungeert gezien deze overheidsopdracht 
toegankelijk is voor de geïntegreerde politie waarbij politiezones rechtstreeks bestellingen kunnen plaatsen 
bij de firma die de overheidsopdracht van levering heeft bekomen; 

Overwegende dat de firma NV Lebon IT Services, Roeselarestraat 205A uit 8840 Oostnieuwkerke de firma 
is die de opdracht van levering heeft bekomen bij deze overheidsopdracht; 

Overwegende de voorgestelde kostenraming van 50 000 euro inclusief btw; 

Overwegende dat op de begroting 2022 in de buitengewone dienst onder artikelnummer 330/742-53 
voldoende krediet beschikbaar is; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot optimalisatie van het databeheer voor de computer 
crime unit (LCCU) geraamd op 50 000 euro inclusief btw. 

Art 02 Het politiecollege te gelasten met de plaatsing van deze opdracht via de raamovereenkomst voor het 
leveren, implementeren en onderhouden van datacenterinfrastructuur van de politiezone TARL. 

Art 03 De uitgave wordt benomen op artikel 330/742-53 van de buitengewone dienst van de begroting 2022. 

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 Vernieuwen bepaalde ramen centraal politiegebouw 

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 nota van het diensthoofd logistiek van 13 juni 2022 met voorstel om bepaalde ramen van het 
centraal politiegebouw te vernieuwen; 

Overwegende dat bepaalde ramen van het centraal politiegebouw tijdens de renovatie van dit gebouw in 
2011 niet vernieuwd werden en deze dringend aan vervanging toe zijn gezien er regelmatig water insijpelt 
via deze ramen, de sloten niet naar behoren werken, het glas niet aangepast is aan hogere temperaturen 
en er geen ventilatierooster voorzien is; 

Gelet op het voorgelegde bestek; 

Overwegende de voorgestelde kostenraming van 75 000 euro inclusief btw; 

Overwegende dat op de begroting 2022 in de buitengewone dienst onder artikelnummer 330/742-51 een 
krediet voorzien is van 47 500 euro inclusief btw maar dit bedrag gezien de gewijzigde marktomstandigheden 
met ongeziene prijsstijgingen onvoldoende is; 
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Overwegende dat er, in samenspraak met de bijzondere rekenplichtige, voorgesteld wordt dit dossier toch 
te laten doorgaan gezien de dringendheid van de vervanging van deze ramen en hierbij het ontbrekende 
krediet met de begrotingswijziging te voorzien; 

Overwegende de voorgestelde gunningswijze namelijk de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking; 

Overwegende de lijst met voorgestelde aannemers die aangeschreven worden voor prijsvraag, namelijk: 
- Dura Vanseveren, Wakkensesteenweg 24, 8700 Tielt, 
- Durama bv, Tenhovestraat 14, 8700 Tielt, 
- Alutova bv, Melkerijstraat 17a, 8850 Ardooie, 
- In-To bv, Verrekijker 29, 8750 Wingene, 
- Habitat Construct, Ruiseledesteenweg 32, 8750 Wingene, 
- De Jaeghere, Tieltstraat 69, 8760 Meulebeke, 
- Vannieuwenhuyse Hans bv, Ketelbuiserstraat 50, 8810 Lichtervelde; 
- De Boever Wingenesteenweg 1 C, 8750 Zwevezele, 
- Schaubroeck, Eekhoutstraat 41, 8755 Ruiselede, 
- Nipaco, Industriepark 47, 8730 Beernem; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen voor de vernieuwing van bepaalde ramen van het centraal politiegebouw 
volgens voorgelegd bestek en geraamd op 75 000 euro inclusief btw. 

Art 02 Het politiecollege te gelasten met de gunning van deze opdracht na onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking en prijsvraag bij de aannemers op de voorgestelde lijst. 

Art 03 Het nodige krediet te voorzien met de begrotingswijziging 2022 en deze uitgave te benemen op de 
buitengewone dienst van de begroting 2022 onder artikel 330/724-51. 

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

6 Aankoop dienstvoertuig commando en steundienst 

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 commando en steundienst momenteel over 7 dienstvoertuigen beschikt, waaronder 
een lichte vrachtwagen; 

Gelet op de nota van het diensthoofd logistiek met voorstel om het voertuig Peugeot 407 van de 
commando en steundienst te vervangen gezien dit voertuig 12 jaar oud is, 172 000 km op de teller heeft, 
de rijprestaties en het rijcomfort van dit voertuig sterk afgenomen zijn en er schade is aan de rechterspiegel 
die volledig vervangen dient te worden; 

Overwegende dat dit voertuig één van de oudste voertuigen in het wagenpark van de politiezone is; 

Gelet op het verzoek van de coördinator beleid en middelen om dit voertuig te vervangen; 

Overwegende dat de vervanging van dit voertuig, omwille van de verminderde rijprestaties en rijcomfort en 
de kans op grote herstellingskosten opgenomen werd in het investeringsprogramma van de begroting 2022; 

Overwegende het voorstel om een nieuw dienstvoertuig aan te kopen via het raamcontract van de 
Federale Politie Procurement 2021 R3 032 perceel 44; 

Overwegende dat onder raamcontract Procurement 2021 R3 032 perceel 44 het voertuig Volvo XC40 valt 
en de leverancier Volvo Car Belgium, John Kennedylaan 25 te 9000 Gent is; 

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 40 000 euro inclusief btw en met politie-ombouw; 

Overwegende dat in het investeringsprogramma op de buitengewone dienst van de begroting 2022 onder 
artikel 330/743-52 een krediet voorzien is van 135 000 euro voor aankoop van drie dienstvoertuigen en dit 
het eerste dossier is dat voorgelegd wordt; 
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BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen voor aankoop van een nieuw dienstvoertuig voor de commando en 
steundienst geraamd op 40 000 euro inclusief btw. 

Art 02 Het politiecollege te gelasten met de gunning van deze opdracht via het raamcontract van de 
Federale Politie Procurement 2021 R3 032 perceel 44. 

Art 03 De uitgave te benemen op de buitengewone dienst van de begroting 2022 onder artikel 330/743-52. 

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 Vacant verklaren van 1 functie inspecteur interventie voor interventie Ardooie 

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 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 de 
goedkeuring door de toezichthoudende overheid 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 tot wijziging van de personeelsformatie en de 
goedkeuring door de toezichthoudende overheid op 18 juli 2014; 

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

Gelet op de politieraadsbeslissing van 21 april 2021 tot wijziging van de personeelsformatie en de 
goedkeuring door de toezichthoudende overheid op 25 mei 2021; 

Oorzaak van de personeelsbehoefte 

Overwegende dat er op de personeelsformatie voor de wijkdienst Wingene 1 hoofdinspecteur en 
5 inspecteurs voorzien zijn en deze functies op heden allemaal ingevuld zijn; 

Gelet op de aanvraag van eerste inspecteur Lenni Van De Maele van 2 juni 2022 om haar loopbaan te 
onderbreken volgens het stelsel afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden voor de 
duur van 24 maanden vanaf 1 oktober 2022; 

Gelet op de beslissing van de korpschef van 10 juni 2021 om deze afwezigheid toe te kennen; 

Overwegende dat de personeelsformatie in twee bijkomende plaatsen voor het basiskader voorziet (de 
zogenaamde reserve) die pas kunnen ingevuld worden als er loonmassa vrijkomt; 

Overwegende dat, gezien betrokkene tijdens de periode van haar non-activiteit geen loon geniet, er één 
plaats van deze reserve kan benut worden waarbij betrokken personeelslid gedurende de volledige duur van 
de non-activiteit op de formatie op deze reserveplaats voorzien wordt; 

Overwegende dat betrokkene op deze manier, gelet op een mogelijke terugkeer, op de formatie aanwezig 
blijft maar wel in haar functie vervangen kan worden; 
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Gelet op de interne oproep van 10 juni 2022 voor de functie van inspecteur wijkwerking voor de wijkdienst 
Wingene waarbij inspecteur Lisa Claeys zich als enige kandidaat stelde; 

Gelet op de beslissing van de korpschef van 15 juni 2022 om inspecteur Lisa Claeys via interne verschuiving 
aan te wijzen voor de functie van inspecteur wijkwerking bij de wijkwerking Wingene waarbij deze interne 
verschuiving zal plaatsvinden in functie van de invulling van de tekorten bij de interventiediensten en uiterlijk 
op 1 april 2023; 

Overwegende dat inspecteur Lisa Claeys momenteel de functie uitoefent van inspecteur interventie bij 
interventie Ardooie en haar plaats bijgevolg vacant wordt; 

Overwegende het voorstel om de functie van inspecteur interventie voor de interventie Ardooie via mobiliteit 
vacant te verklaren; 

Invloed op de personeelsformatie 

Overwegende dat de samenstelling van het operationeel kader volgens de huidige personeelsformatie 
bepaald is op 1 hoofdcommissaris, 5 commissarissen, 22 hoofdinspecteurs en 77 inspecteurs; 

Overwegende dat hiervan 1 commissaris, 1 hoofdinspecteur en 2 inspecteurs als zonale reserve voorzien 
zijn en deze reserve pas aangewend wordt als er loonmassa beschikbaar is; 

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; 

Overwegende dat het personeelseffectief, rekening houdend met alle genomen beslissingen, op 1 juli 2022, 
onder voorbehoud van slagen van de reeds benoemde aspirant-inspecteur, in voltijdse equivalenten (VTE) 
uitgedrukt 94,6 operationele personeelsleden zal bedragen en als volgt is verdeeld: 1 VTE hoofdcommissaris, 
4 VTE commissarissen, 20 VTE hoofdinspecteurs en 69,6 VTE inspecteurs (m.i.v. de inspecteur CIC);  

Overwegende de totale capaciteit van de stelsels arbeidstijdvermindering (loopbaanonderbreking, non-
activiteit, vierdagenweek) op 1 juli 2022 in het middenkader 1 VTE en in het basiskader 1,4 VTE bedraagt; 

Overwegende dat de effectieve personeelsbezetting, met inbegrip van de geblokkeerde capaciteit inzake de 
stelsels arbeidstijdvermindering, op 1 juli 2022 als volgt is: 1 hoofdcommissaris, 4 commissarissen, 
21 hoofdinspecteurs en 71 inspecteurs (inclusief de inspecteur CIC); 

Overwegende dat de personeelsformatie voorziet in 77 inspecteurs (waarvan 2 als zonale reserve indien er 
loonmassa vrijkomt) aangevuld met 1 inspecteur CIC boven op de formatie; 

Overwegende dat één van de twee functies van de voormelde zonale reserve vanaf 10 januari 2022 werd 
aangewend omdat er loonmassa vrij was door de non-activiteit van een inspecteur; 

Overwegende dat de tweede functie van de voormelde zonale reserve vanaf 1 oktober 2022 kan aangewend 
worden omdat er loonmassa vrijkomt door de non-activiteit van een inspecteur; 

Overwegende dat er aldus 78 inspecteurs kunnen ingevuld worden (77 formatie +1 INP CIC); 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 29 september 2021 tot vacantverklaring van één functie inspecteur 
interventie waarbij deze functie momenteel nog niet ingevuld is (71+1=72); 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 oktober 2021 tot vacantverklaring van twee functies inspecteur 
interventie waarbij deze functies momenteel nog niet ingevuld zijn (72+2=74); 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 18 mei 2022 tot aanwerving van één inspecteur wijkwerking voor de 
wijkdienst Tielt waarbij betrokkene op 1 september 2022 in dienst zal treden (74+1=75); 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 18 mei 2022 tot aanwerving van één inspecteur wijkwerking voor de 
wijkdienst Lichtervelde waarbij betrokkene op 1 september 2022 in dienst zal treden (75+1=76); 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 18 mei 2022 tot vacantverklaring van één functie inspecteur 

interventie voor interventie Tielt waarbij deze functie momenteel nog niet ingevuld is (76+1=77); 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 18 mei 2022 tot vacantverklaring van één functie inspecteur 
wijkwerking voor wijkdienst Ardooie waarbij deze functie momenteel nog niet ingevuld is (77+1=78); 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 18 mei 2022 tot toekenning van het vervroegd rustpensioen aan een 
inspecteur interventie vanaf 1 januari 2023 (78-1=77); 

Overwegende dat het aldus mogelijk is om 1 inspecteur op de formatie in te vullen om het personeelslid dat 
op 1 oktober 2022 met non-activiteit gaat in haar functie te vervangen; 
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Openstellen van de vacature 

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 is; 

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2021 tot wijziging van diverse bepalingen inzake de selectie en de 
rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 juli 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 
28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot 
regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de selectie en de rekrutering 
van de personeelsleden van de politiediensten; 

Gelet op het ministerieel besluit van 9 september 2021 waarbij de datum van inwerkingtreding van 
bovenvermelde besluiten bepaald werd op 14 september 2021; 

Overwegende het voorstel om één functie van inspecteur interventie voor de interventie Ardooie als 
niet gespecialiseerde betrekking vacant te verklaren in eerste fase via de klassieke mobiliteit en indien 
dit vruchteloos blijkt in tweede fase via externe aanwerving volgens de nieuwe rekruteringsprocedure; 

Wijze van selectie en beoordeling 

interne mobiliteit (eerste fase) 

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; 

externe aanwerving (tweede fase) 

Overwegende dat de kandidaat-inspecteurs van politie die via de externe werving deelnemen en die laureaat 
zijn van de selectieproeven worden opgenomen in een wervingsreserve die twee jaar geldig is en die 
eventueel kan verlengd worden waarbij zij tijdens deze periode dienen te postuleren voor een vacante 
betrekking in een politiezone of bij een directie of dienst van de Federale Politie; 

Overwegende dat de kandidaat die via externe werving voor een vacante betrekking solliciteert, opgeroepen 
zal worden voor een selectiecommissie die door de politiezone wordt georganiseerd met het oog op een 
toekomstige aanwerving van de kandidaat door de politiezone; 

Overwegende dat de extern aangeworven aspirant-inspecteurs van politie reeds voor het begin van de 
basisopleiding aan de politiezone zullen verbonden worden; 

Gelet op artikel IV.31 van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige 
bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten (UB Pol) stellen wij voor de selectiecommissie voor de externe aanwerving samen te 
stellen uit een voorzitter en twee bijzitters waarbij: 
1° de leden beschikken over een voor de opdracht van de selectiecommissie relevante beroepservaring; 
2° de meerderheid van de leden van de selectiecommissie ten minste bekleed is met de graad die 
overeenstemt met de te begeven betrekking; 
3° de commissie enkel geldig zitting kan houden en kan beslissen indien ze zodanig is samengesteld dat elk 
geslacht door minstens één persoon is vertegenwoordigd; 
Een secretaris zonder stemrecht aangewezen door de voorzitter staat de selectiecommissie bij; 

Voor punt 2° van voormelde alinea is er hierbij een gelijkwaardigheid tussen: 
- de graden van het kader van de agenten van politie, van het kader van de beveiligingsagenten van politie en 
de graden van het niveau D; 
- de graden van het basiskader, van het kader van de beveiligingsassistenten van politie en de graden van het 
niveau C; 
- de graden van het middenkader en de graden van het niveau B; 
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- de graden van het officierenkader, uitgezonderd de graad van hoofdcommissaris van politie, en de graden 
van het niveau A van klasse 1 en 2; 
- de graad van hoofdcommissaris van politie en de graden van het niveau A van ten minste klasse 3; 

Overwegende dat de kandidaten tijdens het gesprek met de selectiecommissie voor de interne mobiliteit 
(eerste fase) beoordeeld worden volgens hun competenties in vier domeinen: persoonlijkheid, professionele 
bekwaamheden, prestaties en potentieel;  

Overwegende dat kandidaten die solliciteren voor functies op de wervingsreserve (externe aanwerving -
tweede fase) en dus voor de selectiecommissie verschijnen, geschikt zijn voor de proeven van de generieke 
selectie en dit betekent dat zij voor de verschillende proeven (cognitief, persoonlijkheid, fysiek en medisch) 
geslaagd zijn volgens het algemene competentieprofiel van het overeenkomstige kader/graad; 

Overwegende dat dit sollicitatiegesprek dan ook in eerste instantie bedoeld is om een match te vinden tussen 
de kandidaat, de functie waarvoor hij/zij solliciteert en de politiezone op basis van de specifieke kenmerken of 
bijzonderheden die in de vacature worden genoemd; 

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 twee functies voor inspecteur interventie met de politieraad van 
27 oktober 2021 en het voorstel om voor deze functie geen voorrang toe te kennen zoals voorzien in artikel 
VI.II.12 bis RP Pol; 

Invloed op de personeelsbegroting 

Overwegende dat met de personeelsbegroting steeds de volledige invulling van de personeelsformatie 
voorzien is volgens de gegevens die op datum van de opmaak van de begroting gekend zijn; 

Overwegende dat het personeelslid dat vanaf 1 oktober 2022 een non-activiteit zal aanvangen voor de duur 
van twee jaar, geen loon ontvangt van de politiezone; 

Overwegende dat het nieuw aan te werven personeelslid ingevolge de termijnen van de mobiliteit ten vroegste 
op 1 januari 2023 in dienst zal treden; 

Overwegende dat de aanwerving van één inspecteur ter vervanging van het personeelslid dat met non-
activiteit vertrekt, kan gebeuren binnen de kredieten die voorzien zijn op de personeelsbegroting; 

Gelet op de nota van de coördinator beleid en middelen van 15 juni 2022 met voorstel om één niet 
gespecialiseerde betrekking van inspecteur interventie voor de interventie Ardooie vacant te verklaren, in 
eerste instantie via de klassieke mobiliteit en indien dit vruchteloos blijkt in tweede fase via externe 
aanwerving volgens de nieuwe rekruteringsprocedure; 

BESLUIT: 

Art 01 Er wordt één niet gespecialiseerde betrekking van inspecteur interventie voor de interventie 
Ardooie vacant verklaard, in eerste instantie via de klassieke mobiliteit en indien dit vruchteloos 
blijkt in tweede fase via externe aanwerving volgens de nieuwe rekruteringsprocedure. 

Art 02 De selectie voor de eerste fase, de interne mobiliteit, 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 De selectiecommissie voor de tweede fase, externe aanwerving, wordt samengesteld uit een 
voorzitter en twee bijzitters waarbij: 
1° de leden beschikken over een voor de opdracht van de selectiecommissie relevante ervaring; 
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2° de meerderheid van de leden van de selectiecommissie ten minste bekleed is met de graad 
 die overeenstemt met de te begeven betrekking; 
3° de commissie enkel geldig zitting kan houden en kan beslissen indien ze zodanig is samengesteld 
 dat elk geslacht door minstens één persoon is vertegenwoordigd. 

Een secretaris zonder stemrecht aangewezen door de voorzitter staat de selectiecommissie bij. 

Er is hierbij een gelijkwaardigheid tussen: 
- de graden van het kader van de agenten van politie, van het kader van de beveiligingsagenten 
 van politie en de graden van het niveau D; 
- de graden van het basiskader, van het kader van de beveiligingsassistenten van politie en de 
 graden van het niveau C; 
- de graden van het middenkader en de graden van het niveau B; 
- de graden van het officierenkader, uitgezonderd de graad van hoofdcommissaris van politie, en de 
 graden van het niveau A van klasse 1 en 2; 
- de graad van hoofdcommissaris van politie en de graden van het niveau A van ten minste klasse 3. 

Art 04 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 05 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. 

8 Kennisgeving samenwerkingsovereenkomst psychosociaal welzijn 

Raadslid Roos Tack vraagt of dit enkel voorzien is voor medewerkers die ingezet worden als 
slachtofferbejegenaar en of dit ook voorzien is voor medewerkers die in een burn-out zitten. 

De korpschef antwoordt dat deze ondersteuning initieel voorzien is voor de zedeninspecteurs gezien deze 
ingezet worden in het zorgcentrum na seksueel geweld en deze ondersteuning ook uitgebreid werd naar de 
slachtofferbejegenaars. Het betreft vooral een preventieve maatregel. 

Raadslid Henk Maus vraagt of de contacten die voorzien zijn op twee momenten indien nodig kunnen 
uitgebreid worden. 

De korpschef antwoordt dat er net gestart is met deze ondersteuning maar dat dit inderdaad vanuit een 
zorgplicht voor de medewerkers indien nodig kan uitgebreid worden. 

De politieraad, 

Gelet op de wet op het politieambt (WPA) van 5 augustus 1992; 

Overwegende dat het zorgcentrum na seksueel geweld sinds 1 maart 2022 operationeel is in West-Vlaanderen 
en iedere politiezone een aantal zedeninspecteurs levert die instaan voor het verhoor van slachtoffers die in dit 
centrum worden binnengebracht; 

Overwegende dat er momenteel twee medewerkers van de politiezone als zedeninspecteur worden ingezet; 

Gelet op de nota van de coördinator wijk en interventie van sector West van 8 juni 2022 om samen te 
werken met de firma Pobos om deze medewerkers in hun psychosociaal welzijn te ondersteunen; 

Overwegende dat de coördinator voorstelt om deze ondersteuning ook te voorzien voor de medewerkers van 
de politiezone die ingezet worden als slachtofferbejegenaar; 

Overwegende dat er door de coördinator een offerte gevraagd werd bij de firma Pobos voor twee 
contactmomenten per medewerker en hiervoor een bedrag geraamd wordt van 2 200 euro op jaarbasis; 

Overwegende dat deze kosten kunnen voorzien worden op de gewone dienst van de begroting 2022 onder 
artikel 330/122-48; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 17 juni 2022 om een samenwerkingsovereenkomst aan te 
gaan met de firma Pobos, Philippe de Denterghemlaan 44 te 9831 Deurle, ter ondersteuning van het 
psychosociaal welzijn van de medewerkers die ingezet worden als slachtofferbejegenaar of als 
zedeninspecteur; 

Overwegende dat de kosten hierbij verrekend worden per prestatie waarbij twee gesprekken op jaarbasis per 
medewerker voorzien worden en waarbij deze dienstverlening geraamd wordt op 2 200 euro op jaarbasis; 

Overwegende dat het aangewezen is om de politieraad van deze samenwerkingsovereenkomst in kennis te 
stellen; 

BESLUIT: 
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Art 01 De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege van 17 juni 2022 om een 
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de firma Pobos, Philippe de Denterghemlaan 44 te 
9831 Deurle, ter ondersteuning van het psychosociaal welzijn van de medewerkers die ingezet 
worden als slachtofferbejegenaar of als zedeninspecteur. 

Art 02 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de korpschef, de coördinator wijk en 
interventie van sector West en de bijzondere rekenplichtige. 

GEHEIME ZITTING 

9 Aanwerving en benoeming onthaalmedewerker 

10 Uitbreiding arbeidsovereenkomst assistent personeel 

 


