Politiezone Menen – Wevelgem – Ledegem
Politieraadszitting 05 februari 2019
Besluitenlijst
OPENBARE ZITTING
1. Kennisname van de uitslag van de geldigverklaring van de verkiezing van de
leden van de politieraad in de respectievelijke gemeenteraden van de zone.
Bij gemeenteraadsbesluiten van 2 januari 2019 door de gemeenten Menen,
Wevelgem en Ledegem, werden de kandidaten verkozen om te zetelen als
politieraadslid.
Gelet op het feit dat er geen beroep tegen deze gemeenteraadsbesluiten werd
ingesteld, kan overgegaan worden tot installatie van de politieraad en eedaflegging
van de politieraadsleden.
BESLUIT:
De politieraad neemt akte van de uitslag en de geldigverklaring van de
verkiezing van de leden van de politieraad en hun opvolgers in de
respectievelijke gemeenteraden van de politiezone
2. Kennisname voorzitterschap politiecollege
Op het politiecollege van 7 januari 2019 werd Dhr. Eddy Lust, burgemeester van
Menen aangeduid als voorzitter van het politiecollege van de politiezone Menen –
Wevelgem – Ledegem.
Tevens werd Dhr. Jan Seynhaeve, burgemeester van Wevelgem aangesteld als
ondervoorzitter/plaatsvervangend voorzitter voor de politieraad.
De voorzitter van het politiecollege zit tevens de vergaderingen van de politieraad
voor (art 25 WGP).
Aan de politieraad wordt gevraagd hier kennis van te nemen.
BESLUIT:
De politieraad neemt akte van het voorzitterschap van Dhr. Eddy Lust van het
politiecollege
3. Nazicht en geldigverklaring van de geloofsbrieven
Bij besluiten van de gemeenteraad van Menen, Ledegem en Wevelgem werd
vaststelling gedaan van de uitslag van de verkiezingen van de leden van de politieraad
van Menen, Ledegem en Wevelgem.
Een lijst van de verkozen politieraadsleden en hun opvolgers werd meegestuurd met
de dagorde teneinde aan de gekozenen toe te laten eventuele onverenigbaarheden na
te zien.
WGP Art. 15. Effectieve leden van de politieraad mogen geen bloed- of aanverwanten
zijn (tot en met de tweede graad), noch door de echt verbonden zijn. Aanverwantschap
die na de verkiezing tot stand komt onder de leden van de raad, stelt geen einde aan
hun mandaat.
De politieraad dient vast te stellen dat geen enkel kandidaat effectief lid van de gekozen
politieraad van de politiezone Menen – Ledegem – Wevelgem zich bevindt in een geval
Politieraadszitting 05 februari 2019 – besluitenlijst

van bloed- of aanverwantschap zoals omschreven in artikel 15 van de wet van 7
december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus.
BESLUIT:

De geloofsbrieven van de verkozen politieraadsleden en van de verkozen opvolgers
worden geldig verklaard.
4. Eedaflegging en installatie van de politieraadsleden
Wanneer in punt 3 wordt vastgesteld dat geen enkel effectief lid zich bevindt in een
verboden band van bloed- of aanverwantschap legt elk van de aanwezige effectieve
leden in handen van de voorzitter de eed af welke daartoe is vastgesteld :
“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de
wetten van het Belgisch volk.”
Derhalve worden deze , na de eed, als effectief raadslid van de politieraad van de
politiezone Menen – Ledegem – Wevelgem geïnstalleerd.
BESLUIT:
Dhr. Desmet Mathieu, Dhr. Libeer Hendrik, Mevr. Messely Katleen, Mevr. Dewulf
Gerda, Dhr. Mingels Philippe, Dhr. Coppens Laurent, Dhr. De Winter Carlo, Mevr.
Vanderhispallie Oceân, Dhr. Vandecasteele Kasper, Dhr. Naert Joachim, Dhr.
Roose Stan, Mevr. Maes Lobke, Mevr. Mol Sofie, Dhr. Maertens Bart, Dhr.
Vandamme Fre, Mevr. Vanryckegem Griet, Mevr. Bonte Charlotte, Dhr.
Vanthournout Alex, Dhr. Wylin Geert,

worden aangesteld verklaard in hun ambt van politieraadslid.
5. Kennisname van de rangorde van de politieraadsleden
Artikel 15 van de WGP houdt in dat er tussen de effectief verkozen personen een
orde van voorrang geregeld wordt, overeenkomstig artikel 17 van de WGP.
Artikel 17 van de WGP regelt de voorrang als volgt:
1. De kandidaat die, op de dag van de verkiezing, een mandaat in de politieraad
uitoefent. Indien één of meerdere kandidaten in dit geval verkeren wordt de
voorrang verleend aan degene die zonder onderbreking zijn mandaat het langst
heeft uitgeoefend; zijnde in deze volgorde: Dhr. Desmet Mathieu, Dhr. Libeer
Hendrik, Mevr. Messely Katleen, Mevr. Dewulf Gerda, Dhr. Mingels Philippe.
2. Aan de kandidaat die, voorheen, een mandaat in de politieraad heeft
uitgeoefend. Indien één of meerdere kandidaten in dit geval verkeren wordt
voorrang verleend aan degene die zonder onderbreking zijn mandaat het langst
heeft uitgeoefend; en bij gelijke duur, aan degene die het laatst heeft beëindigd;
zijnde in deze volgorde: Dhr. Coppens Laurent en Dhr. De Winter Carlo
3. Aan de jongste kandidaat in jaren; zijnde in deze volgorde: Mevr.
Vanderhispallie Oceân, Dhr. Vandecasteele Kasper, Dhr. Naert Joachim, Dhr.
Roose Stan, Mevr. Maes Lobke, Mevr. Mol Sofie, Dhr. Maertens Bart, Dhr.
Vandamme Fre, Mevr. Vanryckegem Griet, Mevr. Bonte Charlotte, Dhr.
Vanthournout Alex, Dhr. Wylin Geert
De ranglijst kan aldus worden opgesteld als volgt:
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rangorde

Naam

zetelende periode

Voornaam

start

einde

zetelende periode 2 vorige
start
einde
legislatuur?

1 Desmet

Mathieu

2/04/2001

5/02/2019

ja

2 Libeer

Hendrik

18/01/2007

5/02/2019

ja

3 Messely

Katleen

1/02/2013

5/02/2019

ja

4 Dewulf

Gerda

1/02/2013

5/02/2019

ja

5 Mingels

Philippe

20/03/2014

5/02/2019

ja

6 Coppens

Laurent

15/02/2007 31/01/2013

neen

7 De Winter

Carlo

29/04/2004 17/06/2004

neen

8 Vanderhispallie

Ocean

9 Vandecasteele

Kasper

10 Naert

Joachim

11 Roose

Stan

12 Maes

Lobke

13 Mol

Sofie

14 Maertens

Bart

15 Vandamme

Fré

16 Vanryckegem

Griet

17 Bonte

Charlotte

18 Vanthournout

Alex

19 Wylin

Geert

BESLUIT:

De ranglijst van de politieraadsleden wordt vastgesteld als volgt:

rangorde

Naam

Voornaam

1 Desmet

Mathieu

2 Libeer

Hendrik

3 Messely

Katleen

4 Dewulf

Gerda

5 Mingels

Philippe

6 Coppens

Laurent

7 De Winter

Carlo

8 Vanderhispallie

Ocean

9 Vandecasteele

Kasper

10 Naert

Joachim

11 Roose

Stan

12 Maes

Lobke

13 Mol

Sofie

14 Maertens

Bart

15 Vandamme

Fré
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16 Vanryckegem

Griet

17 Bonte

Charlotte

18 Vanthournout

Alex

19 Wylin

Geert

6. Kennisname stemgewicht per politieraadslid voor de vaststelling van de
begroting, begrotingswijziging en rekening.
Het stemgewicht waarover de burgemeesters beschikken in het politiecollege wordt
berekend op basis van de in de goedgekeurde jaarrekening opgenomen dotaties van
de desbetreffende gemeenten (art.24 en 26 van de WGP).
In afwijking van het algemeen principe dat één politieraadslid één stem heeft in de
besluitvorming in de politieraad, worden de begrotingen, de begrotingswijzigingen en
de jaarrekening ter stemming gebracht naargelang het stemgewicht waarover de
burgemeesters beschikken binnen het politiecollege.
De politieraadsleden van elke gemeente worden in groepen samengebracht en elke
groep beschikt over het stemmengewicht van de burgemeester van zijn gemeente. Het
stemgewicht wordt in gelijke delen verdeeld onder de leden, met inbegrip van de
burgemeester.
De laatste door het bijzonder specifiek en algemeen toezicht goedgekeurde rekening
betreft de rekening van 2010. Deze werd goedgekeurd op 11 december 2018..
Gemeente

Bijdrage zonale
rekening

Menen
Wevelgem
Ledegem

4.776.136
3.706.011
904.911
9.387.058

Quotiënt berekening

Aantal
stemmen
burgemeester
51
39
10
100

(4.776.136*100)/ 9.387.058= 50,88
(3.706.011*100)/ 9.387.058= 39,48
(904.911*100)/ 9.387.058= 9,64

Het stemgewicht per raadslid bedraagt aldus:
GEMEENTE
STEMGEWICHT
BURGEMEESTER
AANTAL RAADSLEDEN
STEMGEWICHT PER
RAADSLID

Menen

Wevelgem

ledegem

51

39

10

9

9

4

5,67

4,33

2,5

BESLUIT:
De politieraad neemt akte van het stemgewicht per politieraadslid voor de
vaststelling van de begroting, begrotingswijziging en de rekening als volgt is
verdeeld:
GEMEENTE
STEMGEWICHT
RAADSLID

Menen

Wevelgem

ledegem

5,67

4,33

2,5

PER
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7. Vaststelling reglement van inwendige orde politieraad
Aan de politieraadsleden wordt met de dagorde het ontwerp van huishoudelijk
reglement van de politieraad meegestuurd.
Aan de politieraadsleden wordt gevraagd dit reglement vast te stellen.
BESLUIT EENPARIG:
het reglement van orde wordt vastgesteld met volgende aanpassing aan artikel
Art. 23 - § 2. - De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen genomen, zonder rekening te houden met de
onthoudingen. Ingeval de stemmen staken, is het voorstel verworpen. In het
vereiste stemmenquorum worden aldus meegerekend: ja-stemmen en neenstemmen. Onthoudingen, ongeldige stemmen, blanco stemmen en raadsleden
die niet aan de stemming wensen deel te nemen worden niet meegerekend voor
het vereiste stemmenquorum.
8. Vaststellen presentiegelden
Artikel 12 §1 NGW bepaalt: “de gemeenteraadsleden (politieraadsleden) ontvangen
geen wedde. Zij trekken
presentiegeld als zij deelnemen aan de vergaderingen van de gemeenteraad en aan de
vergaderingen van de commissies en van de afdelingen.
Het bedrag van het presentiegeld wordt vastgesteld door de gemeenteraad
(politieraad). Het presentiegeld bedraagt minimum 1500 frank (€ 37,18) en mag niet
meer bedragen dan het presentiegeld dat de provincieraadsleden trekken als zij
deelnemen aan de vergaderingen van de provincieraad (artikel 61 Provinciewet),
verhoogd of verlaagd volgens de geldende regels van de koppeling aan het indexcijfer.”
Voor de berekening van het presentiegeld voor de politieraadsleden dient rekening
gehouden te worden met het feit dat:



het minimumbedrag € 37,18 (nog te indexeren) bedraagt;
het maximumbedrag € 121,05 (nog te indexeren) bedraagt.

Het presentiegeld is onderworpen aan de index.
In de vorige legislatuur werd dit vastgesteld op 121,05 EUR en gekoppeld aan de index.
Voorstel beslissing:




De politieraadsleden ontvangen een presentiegeld als zij deelnemen aan de
vergaderingen van de politieraad, aan de vergaderingen van de commissies en
van de afdelingen. Dit presentiegeld wordt hen toegekend overeenkomstig de
regeling uit artikel 31 van het huishoudelijk reglement van de politieraad
Het bedrag van het presentiegeld wordt vastgesteld op € 121,05 en wordt
gekoppeld aan de index.

BESLUIT EENPARIG :
ARTIKEL 1 :
De politieraadsleden ontvangen een presentiegeld als zij deelnemen aan de
vergaderingen van de politieraad, aan de vergaderingen van de commissies en
van de afdelingen. Dit presentiegeld wordt hen toegekend overeenkomstig de
regeling uit artikel 31 van het huishoudelijk reglement van de politieraad
ARTIKEL 2 :
Het bedrag van het presentiegeld wordt vastgesteld op € 121,95 en wordt
gekoppeld aan de index.
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ARTIKEL 3 :
Dit besluit kent rechtsingang op 05 februari 2019.
ARTIKEL 4 :
Dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid
9. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst inzake de berekening van
het presentiegeld met het Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde politie
In het verleden werden de presentiegelden voor de politieraadsleden berekend door het
SSGPI, die tevens instonden voor alle fiscale verplichtingen. Bij het einde van het
mandaat van de vorige politieraad, verliep ook de overeenkomst met het SSGPI voor
de berekening van de presentiegelden. Vanaf 05/02/2019, zijnde de installatie van de
nieuwe politieraad dient een nieuwe overeenkomst gesloten te worden. Aangezien de
berekening door het SSGPI in het verleden geen noemenswaardige en onoverkomelijke
problemen opleverde, kan door een nieuwe overeenkomst de opdracht verder gezet
worden.
Indien de overeenkomst wordt afgesloten, dienen volgende documenten overgemaakt
te worden:
 Formulier L-002 per politieraadslid
 Document waarin de hoedanigheid wordt vermeld (schepen of
gemeenteraadslid)
 Gemeenteraadsbesluit mbt de verkiezing van de leden van de politieraad
 Politieraadsbesluit waarin de hoogte van de zitpenning wordt bepaald
BESLUIT EENPARIG :
ARTIKEL 1 :
De politiezone verzoekt de berekening van de presentiegelden over te laten aan
het SSGPI
ARTIKEL 2 :
Dit besluit treedt in werking vanaf 5 februari 2019.
ARTIKEL 3 :
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:





de betrokken raadsleden;
de korpschef;
de bijzondere rekenplichtige;
het SSGPI (t.a.v. de bevoegde satelliet).

10. Aanduiding vertegenwoordiger beheersorganen van de Westvlaamse
Politieschool
De PZ Grensleie is aangesloten bij de West-Vlaamse politieschool vzw.
Bij schrijven dd. 21 december 2018 van bovenvermelde vzw wordt gevraagd om de 2
mandaten aan te duiden voor de algemene vergadering.
Ingevolge de statuten en het huishoudelijk reglement (art. 1) beschikt elke politiezone
over twee mandaten waarvan één is voorbehouden voor de voorzitter van het
politiecollege en het tweede voor een lid van de politieraad aangeduid door de
politieraad.
Aan de politieraad wordt tenslotte voorgesteld :


het mandaat , voorbehouden voor de voorzitter van het politiecollege, namelijk
Dhr. Eddy Lust, te bekrachtigen en
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het tweede mandaat, voor een lid van de politieraadslid, namelijk de heer
Mathieu Desmet te benoemen, het politieraadslid met de hoogste rang.

BESLUIT EENPARIG:
ARTIKEL 1 :
Dhr. Eddy Lust, Voorzitter van het Politiecollege, wordt aangeduid als eerste
vertegenwoordiger voor de PZ Grensleie in de algemene vergaderingen van
de vzw West-Vlaamse
Politieschool vzw
ARTIKEL 2 :
Dhr. Desmet Mathieu, Politieraadslid, wordt aangeduid als tweede
vertegenwoordiger voor de PZ Grensleie in de algemene vergaderingen van
de vzw Westvlaamse Politieschool.
ARTIKEL 3 :
Deze beslissing wordt opgestuurd aan de vzw Westvlaamse Politieschool.
11. Kennisname voorlopige data politieraad 2019
In artikel 1 van het reglement van inwendige orde van de politieraad stelt: De politieraad
vergadert ten minste viermaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn
bevoegdheid behoren, het vereisen. Bij voorkeur vergadert de politieraad op de 3 de
donderdag van de maand om 19 uur, afwisselend in de raadszalen van de gemeentes
van de politiezones voor zover deze beschikbaar zijn.
Bijgevolg worden – onder voorbehoud van wijzigingen – volgende data voorgesteld,
MAAND
Februari
April
Juni
September
Oktober
November
December

DATUM
5 februari: installatievergadering
18 april
20 juni
19 september (onder voorbehoud)
17 oktober
21 november (onder voorbehoud)
19 december

Besluit: De politieraad neemt kennis van de data van de zittingen.

12. Politieraad: Goedkeuring van het verslag van de politieraadszitting van 20
december 2018.
Ingevolge het reglement van inwendige orde van de politieraad, worden de
ontwerpnotulen van de vorige vergadering met de oproepingsbrief meegezonden.
De Politieraad wordt verzocht het verslag van de vorige zitting goed te keuren
Besluit: Het verslag wordt eenparig goedgekeurd
13. Overdacht bevoegdheden: aanwervings- en benoemingsprocedure bij de
politiediensten – delegatie overdracht bevoegdheden van politieraad naar
politiecollege
Met uitzondering van de korpschef en de (hogere) officieren van de lokale politie,
worden de personeelsleden benoemd of aangeworven door de politieraad voor
meergemeentezones.
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Per lopende legislatuur kan door de wetswijziging van 21 december 2013 (Wet
Diverse Bepalingen, Binnenlandse Zaken, B.S. 31/12/2013) deze bevoegdheid voor
het aanwerven van operationeel en burgerpersoneel voortaan gedelegeerd worden
aan het politiecollege voor meergemeentezones.
De politieraad blijft evenwel bevoegd om tot de benoeming of aanwerving over te
gaan van de kandidaten waarover de burgemeester of het politiecollege wil afwijken
van de voorgestelde rangorde na een selectieprocedure, alsook over de aanduiding
van de politiesecretaris en de bijzonder rekenplichtige.
BESLUIT EENPARIG:
Artikel 1: delegatie te verlenen aan het politiecollege inzake het aanwerven en
benoemen van de leden van de lokale politie zoals bedoeld in artikel 56 van de
wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998, zoals voorzien wordt in
artikel 21 van de wet houdende diverse bepalingen van Binnenlandse Zaken van
21 december 2013.
14. Politiepersoneel: Vacante betrekking ingevolge 1e mobiliteitscyclus 2019 Aanwerving van 1 betrekking in het operationeel kader – 1 betrekking in het
middenkader – betrekking Hoofdinspecteur in de directie operaties/operationele
coördinatie – publicatie en selectieproeven – goedkeuring
Op 01/01/2020 vertrekt het diensthoofd Operationele Coördinatie met pensioen
(NAVAP).
Gezien de vervanging in deze functie een overlapping noodzaakt (de opgedane kennis
borgen) is het aangewezen deze functie vacant te verklaren naar aanleiding van de 1 e
mobiliteitscyclus 2019.
Dit laat toe de overlapping te starten vanaf 01/09/2019 of ten laatste 01/10/2019.
BESLUIT EENPARIG :
ARTIKEL 1 :
Op de personeelsformatie van de politiezone worden volgende betrekking
(m/v) vacant verklaard.
Deze vacantverklaring gebeurt, rekening
houdende met de richtlijnen van de omzendbrief, bij mobiliteit (1 e
mobiliteitscyclus 2019):
In het operationeel kader: 1 betrekking in het middenkader
1 betrekking Hoofdinspecteur – Directie Operaties/ Operationele
Coördinatie
De procedure en selectiemodaliteiten worden vastgelegd conform de
wetgeving .
ARTIKEL 2 :
Deze vacante betrekking kan geheroriënteerd worden naar een andere
afdeling of directie in geval van interne verschuivingen
ARTIKEL 3 :
Deze beslissing met alle bijgevoegde bijlagen worden opgestuurd aan de
Hogere Overheid
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15. Politiepersoneel: Vacante betrekking ingevolge 1ste mobiliteitscyclus 2019:
Aanwerving van 1 betrekking in het operationeel kader: 1 betrekking in het
middenkader: 1 betrekking Hoofdinspecteur in de Directie Beheer/ Analyse en
Sturing/LIK - Publicatie en selectieproeven. Goedkeuring.
Gelet op het feit dat er geen kandidaturen waren voor dezelfde vacature die
gepubliceerd werd in de mobiliteitscyclus 2018/05.
Om de continuïteit op deze dienst te garanderen, wordt er gevraagd om deze vacature
opnieuw te mogen publiceren in de eerst volgende mobiliteitscyclus (2019/01).
BESLUIT EENPARIG:
ARTIKEL 1 :
Op de personeelsformatie van de politiezone worden volgende
betrekkingen (m/v) vacant verklaard. Deze vacantverklaring gebeurt,
rekening houdende met de richtlijnen van de omzendbrief, bij mobiliteit
(1stee mobiliteitscyclus 2019):
In het operationeel kader: 1 betrekking in het middenkader
1 betrekking Hoofdinspecteur in de Directie Beheer/ Analyse en
Sturing/LIK
De procedure en selectiemodaliteiten worden vastgelegd conform de
wetgeving .
ARTIKEL 2 :
Deze vacante betrekking kan geheroriënteerd worden naar een andere afdeling
of directie in geval van interne verschuivingen
ARTIKEL 3 :
Deze beslissing wordt opgestuurd aan de Hogere Overheid.
16. Politiepersoneel: Vacante betrekkingen ingevolge 1ste mobiliteitscyclus 2019 Aanwerving van 1 betrekking basiskader - Inspecteur in de Directie Operaties/
Onthaal Steunteam (Onder voorbehoud geen kandidaten mobiliteit 2018/05)
Gelet op het feit dat er geen kandidaturen waren voor dezelfde vacature die
gepubliceerd werd in de mobiliteitscyclus 2018/05.
Om de continuïteit op deze dienst te garanderen, wordt er gevraagd om deze vacature
opnieuw te mogen publiceren in de eerst volgende mobiliteitscyclus (2019/01).
BESLUIT EENPARIG:
ARTIKEL 1 :
Op de personeelsformatie van de politiezone worden volgende betrekking (m/v)
vacant verklaard. Deze vacant verklaring gebeurt, rekening houdende met de
richtlijnen van de omzendbrief, bij mobiliteit (1ste mobiliteitscyclus 2019):
In het operationeel kader: 1 betrekking in het basiskader 1 betrekking Inspecteur
– Directie Operaties / Onthaal Steunteam
De procedure en selectiemodaliteiten worden vastgelegd conform de wetgeving.
ARTIKEL 2 :
Deze vacante betrekking kan geheroriënteerd worden naar een andere afdeling
of directie in geval van interne verschuivingen
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ARTIKEL 3 :
Deze beslissing met alle bijgevoegde bijlagen worden opgestuurd aan de Hogere
Overheid.
17. Politiepersoneel: Vacante betrekking – Dringende externe aanwerving binnen
het Calogkader via de dringende externe procedure – 1 voltijdse niveau C – ICT
assistent. Publicatie en selectieproeven. Goedkeuring
Op 01/10/2018 heeft een ICT assistent haar ontslag genomen uit haar functie.
De assistent stond tot nu toe mee in voor:
o
o
o
o
o
o
o
o

het “facility management” binnen de PZ. (badges, buttons, toegangsrechten,
telefonie, opzoekingen,…. )
1e lijns-helpdesk inzake ICT.
installeren en plaatsen van informatica-materieel (lokale werkposten).
Het beheer ICT-inventarissen.
Het uitvoeren van administratieve en logistieke taken binnen de dienst ICT
Het publiceren op internet en intranet.
Deelnemen aan de beurtrollen “onthaal” en “postronde” in voorkomend
geval.
Betrokken Calog-medewerker voert zijn taken uit in overleg met de
systeembeheerders en het afdelingshoofd.

De vacature werd gepubliceerd in de mobiliteit 2018/05.
Gelet op het feit dat geen kandidaturen waren voor dezelfde vacature die gepubliceerd
werd in de mobiliteitscyclus 2018/05.
Om de continuïteit op deze dienst te garanderen, wordt er gevraagd aan de politieraad
om deze vacature te mogen publiceren via de dringende externe werving.
BESLUIT EENPARIG :
ARTIKEL 1 :
Vacante betrekking – Externe aanwerving van – Calogpersoneel – 1 voltijdse
gespecialiseerde betrekking niveau C – ICT assistent via de dringende externe
procedure – afdeling Steundiensten.
ARTIKEL 2 :
Deze beslissing wordt opgestuurd aan de Hogere Overheid.

Namens het Politiecollege:

De secretaris,

De Voorzitter,

A. DEMUYNCK

E. LUST
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