
 

 

Politieraad 

 

22 maart 2022 

 

NOTULEN 
 

Aanwezig: Alain Top: burgemeester Harelbeke, voorzitter; 

Claude Croes: burgemeester Deerlijk, lid van rechtswege; 

Louis Byttebier, Fleur De Buck, Thomas Guillemyn, Louis Haerinck, 

Filip Lainez, Koen Opsomer, Bert Schelfhout, Filip Terryn, 

Rolande Libert, Brecht Vandeburie, David Vandekerckhove, 

Cedric Van Den Bussche, Willy Vandemeulebroucke, 

Regine Vanwynsberghe - Rooryck: politieraadsleden; 

Jean-Louis Dalle: korpschef; 

Carlo Daelman: wnd. secretaris 

 

Verontschuldigd: Rita Beyaert, Wouter Bouckaert, Elke Vlaeminck: politieraadsleden 

Afwezig: Paulien Santens: secretaris 

 

Beginuur: 20:00 uur 

Locatie: Gemeentehuis Deerlijk - Harelbekestraat 27 

 

 

Openbare zitting 

1.  Zonepersoneel operationeel kader: Heropenstellen van 1 betrekking 

van inspecteur in de interventiedienst in het kader van de mobiliteit. 
Mobiliteitscyclus 2022-02 met wervingsreserve. 

Motivering 

Feiten en context 

De politieraad neemt kennis van de voorlopige lijst kandidaatstellingen die werd bezorgd 

door de directie van het Personeel – dienst loopbaanbeheer en stelt vast dat er in de 

mobiliteitscyclus 2022-01 voor de gepubliceerde betrekking van inspecteur in de directie 

operaties geen kandidaten staan vermeld. 

 

De zonechef stelt voor om de betrekking van 1 INP in de directie operaties terug open te 

stellen in de mobiliteitscyclus 2022-02. 

 

Alle modaliteiten voorzien voor deze functie zijn gelijk aan de modaliteiten die werden 

gehanteerd bij de openstelling van deze functie in mobiliteitscyclus 2022-01.  

 

De indiening van de fiche voor mobiliteitscyclus 2022-02 werd vastgesteld op 

11.03.2022. 

 

Het politiecollege sloot zich bij de argumentatie van de zonechef aan en hechtte hieraan 

zijn goedkeuring op de zitting van 04.03.2022. 



 

Het is de politieraad die de publiceerbare betrekking dient vacant te verklaren op advies 

van de zonechef. 

 

Verwijzend naar de voorgaande motivering. 

Juridische gronden 

• de wet van 07.12.1998 betreffende de geïntegreerde politie gestructureerd op 

twee niveaus zoals thans van kracht, inzonderheid en zonder zich daartoe te 

willen beperken artikel 11; 

• het K.B. van 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 

de politiediensten zoals thans van kracht, inzonderheid de artikelen VI.II.10, 

tweede lid, 1°, VI.II.13, 2° en 3°, VI.II.14, VI.II.17, VI.II.18, eerste lid en vierde 

lid, VI.II.19, par. 1, eerste lid en tweede lid, 1°, VI.II.20, tweede lid, VI.II.24, 

tweede lid, VI.II.42, tweede lid, VI.II.46, eerste lid, VI.II.47, tweede lid, VI.II.52, 

eerste lid, VI.II.56, tweede lid, VI.II.61, VI.II.62 en VI.II.71; 

• het K.B. van 20.11.2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 

van het personeel van de politiediensten (B.S. 31.01.2002); 

• de omzendbrief GPI 15 van 24.01.2001 betreffende de toepassing van de 

mobiliteitsregeling (B.S. 31.01.2002); 

• de omzendbrief GPI 15bis van 25.06.2002. 

Besluit 

Stemresultaat: Goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen 

 

Artikel 1 

Verklaart 1 betrekking van inspecteur in de interventiedienst vacant en inneembaar bij 

wijze van mobiliteit in de mobiliteitscyclus 2022-02. 

Artikel 2 

Opteert voor de plaatselijke selectiecommissie (art. VI.II.61 en VI.II.62 Rppol) als 

selectiemethode. 

 

Verwijst voor de samenstelling van deze commissie naar zijn beslissing van 19.01.2021 

betreffende de openstelling van deze betrekking in de eerstvolgende mobiliteitscyclus (CP 

Heidi Decraene of zijn/haar vervanger werd aangewezen als lid-officier in de 

selectiecommissie, HINP Benito Dewyn of zijn vervanger werd aangewezen als lid, 

Adviseur Carine Desmet, Directeur Personeel of haar vervanger werd aangewezen als 

secretaris zonder stemrecht in de selectiecommissie). 

Artikel 3 

Beslist een wervingsreserve voor deze functie aan te leggen. 

Artikel 4 

Hecht voor het overige en voor zoveel als nodig zijn akkoord aan de melding van de 

zonechef aan de Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer betreffende artikel 1, 

2 en 3. 

Artikel 5 

De uiterste datum voor kandidatuurstelling is deze te bepalen in de publicatie van de 

Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer. De selectie moet uiterlijk 

plaatsgrijpen op het uiterste tijdstip noodzakelijk voor de aanstelling ingevolge de 

eerstvolgende nuttige mobiliteitscyclus. 

 

 



Artikel 6 

Eensluidend afschrift van onderhavige beraadslaging zal – via de diensten van de 

korpschef - worden overgemaakt aan de Directie van de mobiliteit en het 

personeelsbeheer. 

 

2.  Zonepersoneel operationeel kader: Heropenstellen van een 
betrekking officier ( directie operaties) in de mobiliteitscyclus 2022-

02 met wervingsreserve.  

Motivering 

Feiten en context 

De politieraad neemt kennis van de voorlopige lijst kandidaatstellingen die werd bezorgd 

door de directie van het Personeel – dienst loopbaanbeheer en stelt vast dat er in de 

mobiliteitscyclus 2022-01 voor de gepubliceerde betrekking van officier in de directie 

operaties geen kandidaten staan vermeld. 

 

De zonechef stelt voor om de betrekking van officier in de directie operaties terug open 

te stellen in de mobiliteitscyclus 2022-02. 

 

Alle modaliteiten voorzien voor deze functie zijn gelijk aan de modaliteiten die werden 

gehanteerd bij de openstelling van deze functie in mobiliteitscyclus 2022-01.  

 

De indiening van de fiche voor mobiliteitscyclus 2022-02 was vastgesteld op 11.03.2022. 

 

Het is de politieraad die de publiceerbare betrekking dient vacant te verklaren op advies 

van de zonechef. 

 

Verwijzend naar de voorgaande motivering. 

Juridische gronden 

• de wet van 07.12.1998 betreffende de geïntegreerde politie gestructureerd op 

twee niveaus zoals thans van kracht, inzonderheid en zonder zich daartoe te 

willen beperken artikel 11; 

• het K.B. van 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 

de politiediensten zoals thans van kracht, inzonderheid de artikelen VI.II.10, 

tweede lid, 1°, VI.II.13, 2° en 3°, VI.II.14, VI.II.17, VI.II.18, eerste lid en vierde 

lid, VI.II.19, par. 1, eerste lid en tweede lid, 1°, VI.II.20, tweede lid, VI.II.24, 

tweede lid, VI.II.42, tweede lid, VI.II.46, eerste lid, VI.II.47, tweede lid, VI.II.52, 

eerste lid, VI.II.56, tweede lid, VI.II.61, VI.II.62 en VI.II.71; 

• het K.B. van 20.11.2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 

van het personeel van de politiediensten (B.S. 31.01.2002); 

• de omzendbrief GPI 15 van 24.01.2001 betreffende de toepassing van de 

mobiliteitsregeling (B.S. 31.01.2002); 

• de omzendbrief GPI 15bis van 25.06.2002. 

Besluit 

Stemresultaat: Goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen 

 

Artikel 1 

Verklaart een betrekking van officier (directeur operaties) vacant en inneembaar bij wijze 

van mobiliteit in de eerstvolgende – eventueel lopende - mobiliteitscyclus.   

 

Er zijn voor deze functie geen bijzondere bekwaamheden vereist.  



Artikel 2 

Verwijst voor de samenstelling van deze commissie naar zijn beslissing van 15.06.2021 

betreffende de openstelling van deze betrekking in de eerstvolgende mobiliteitscyclus 

HCP Korpschef Jean-Louis Dalle of zijn vervanger, CP Heidi Decraene, adjunct-korpschef 

of haar vervanger, CP Espeel Gregory, directeur operaties PZ MIRA of zijn vervanger en 

Adviseur Carine Desmet, Directeur Personeel of haar vervanger werd aangewezen als 

secretaris zonder stemrecht in de selectiecommissie). 

Artikel 3 

Beslist een wervingsreserve voor deze functie aan te leggen.  

 

Artikel 4 

Hecht voor het overige en voor zoveel als nodig zijn akkoord aan de melding van de 

zonechef aan de Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer betreffende artikel 1, 

2 en 3. 

Artikel 5 

De uiterste datum voor kandidatuurstelling is deze te bepalen in de publicatie van de 

Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer.  De selectie moet uiterlijk 

plaatsgrijpen op het uiterste tijdstip noodzakelijk voor de aanstelling ingevolge de 

eerstvolgende nuttige mobiliteitscyclus.  

Artikel 6 

Eensluidend afschrift van onderhavige beraadslaging zal – via de diensten van de 

korpschef - worden overgemaakt aan de Directie van de mobiliteit en het 

personeelsbeheer.  

 

3.  Aankoop van een combi type Mercedes Vito 119 CDI Tourer voor de 
interventiedienst. Goedkeuren bestek, raming (61.900,00 euro excl. 

btw) en aansluiten bij raamcontract. 

Motivering 

Feiten en context 

Jaarlijks staat de dienst logistiek samen met enkele personeelsleden van de 

interventiedienst in voor het opvolgen van het wagenpark. Dit naar onderhoud en 

eventuele vervanging toe. Er dient een combi type Mercedes Vito 119 CDI Tourer voor de 

interventiedienst aangekocht te worden. De Federale Overheid heeft een raamcontract 

TOFA R3 2021 – Perceel 53 D2 Type 1 afgesloten met de firma Mercedes-Benz Belgium 

uit Brussel. De ombouw van het voertuig zal gebeuren door de firma AB Technics uit 

Malle. Omwille van standaardisatie en de betere prijsvoorziening is het aangewezen om 

te werken via de federale prijsvraag. Het voertuig is naast de wettelijke uitrusting 

bijkomend voorzien van o.a. verwarmde en elektrisch verstelbare buitenspiegels, een 

achteruitrijcamera, airco tempmatic, standverwarming warme lucht, een LED intelligent 

light system, de nodige kastruimte, een bureauruimte, een opbergsysteem voor het 

collectief wapen, …  

Juridische gronden 

▪ De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten (B.S 14 juli 2016) 

▪ Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van 

overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (B.S 9 mei 2017) 

Financiële gevolgen 

De prijs van het voertuig inclusief opties en politietoebehoren bedraagt 61.515,36 euro 

excl. btw of 74.433,59 incl. btw.  Het krediet is voorzien op het artikel 330/743-52 van 

de buitengewone begroting 2022. De financiering van de opdracht zal gebeuren volgens 

de wijze zoals bepaald werd in de begroting 2022. 



De bijzonder rekenplichtige heeft het visum goedgekeurd op 02 maart 2022. 

“” 

Besluit 

Stemresultaat: Goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen 

 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek en de raming voor deze opdracht. De prijs 

van het voertuig inclusief opties en politietoebehoren bedraagt 61.515,36 euro excl. btw 

of 74.433,59 incl. btw. Het voertuig is naast de wettelijke uitrusting bijkomend voorzien 

van o.a. verwarmde en elektrisch verstelbare buitenspiegels, een achteruitrijcamera, 

airco tempmatic, standverwarming warme lucht, een LED intelligent light system, de 

nodige kastruimte, een bureauruimte, een opbergsysteem voor het collectief wapen, …  

Artikel 2 

Voor deze opdracht wordt aangesloten bij de federale opdracht TOFA R3 2021 – Perceel 

53 D2 Type 1 waarvoor de hogere overheid functioneert als opdrachtencentrale. 

Artikel 3 

De opdracht waarvan sprake in artikel 1 werd federaal gegund. De zone sluit daarbij aan 

overeenkomstig artikel 1. 

Artikel 4 

De bijzondere administratieve contractuele bepalingen toepasselijk op de opdracht 

waarvan sprake in artikel 1 zijn deze van de federale opdracht. 

Artikel 5 

Het krediet voor de uitgave waarvan sprake in artikel 1 is voorzien op het artikel 

330/743-52 van de buitengewone begroting 2022. 

Artikel 6 

De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden volgens de wijze zoals 

bepaald werd in deze begroting 2022. 

4.  Goedkeuring intekenen op project PATLOC en WOCODO binnen 

FOCUS. 

Motivering 

Feiten en context 

Momenteel gebeuren de inschrijvingen van nieuwe inwoners binnen onze PZ via een 

applicatie aangeboden door CEVI (Harelbeke) en REMMICOM (Deerlijk).  

 

Beide firma's bieden voor de politiediensten deze applicaties aan binnen de FOCUS 

omgeving. Dat maakt dat de verwerking kan gebeuren binnen eenzelfde politioneel 

platform en dat de data ook binnen dat platform beschikbaar wordt voor de gebruikers.  

Voor gebruikers maakt het eenvoudiger om op te volgen en te registreren.  

 

ICT PZ GAVERS heeft reeds de nodige voorbereidingen getroffen om de applicatie binnen 

FOCUS vlot te kunnen integreren.  

 

Er dient door de Korpschef een deelnameformulier te worden ingevuld m.o.o. de opstart. 

Dat deelnameformulier dient dan te worden overgemaakt 

Focus.Interzonaal@politie.antwerpen.be  

 

WOCODO:  

Projectinvestering: 1742 Euro  

Jaarlijks onderhoud (raming): 122 Euro (voor volledige PZ)  

Totale kost over 5 jaar: +/- 2351 Euro wat neerkomt op ongeveer 470,2 Euro/jaar 

mailto:Focus.Interzonaal@politie.antwerpen.be


Hier word verzocht dat de Stad/Gemeente de kost verder blijft dragen (zoals die nu 

worden gedragen voor het gebruik van de twee afzonderlijke apps buiten FOCUS) 

 

Project PATLOC 

Binnen FOCUS bestaat de mogelijkheid tot activatie van een module PATLOC (patrouille 

locatie).  

PATLOC heeft als doelstelling het optimaal benutten van de operationele leden. Ploegen 

verkrijgen opdrachten via PATLOC om op het terrein opdrachten uit te voeren.  

 

De voorbereiding van een patrouille start met het creëren van een briefing met items 

waar toelichting wordt gegeven bij elk van de patrouille locaties. Het invullen van 

meerdere parameters en prioriteiten is mogelijk binnen die omgeving.  

 

Op basis van deze parameters zal de module PATLOC aan de beschikbare ploeg op het 

terrein vragen om patrouilles uit te voeren.  

Aan de beschikbare ploeg worden 3 patrouilles voorgesteld waaruit zij kunnen kiezen. De 

module houdt rekening met de beschikbaarheid, het tijdstip, de track & trace-positie en 

de CAD-status van de ploeg.  

 

Er wordt onmiddellijk feedback gegeven bij de uitgevoerde patrouille.  

 

De module PATLOC ondersteunt 2 methodes.  

PUSH: ploeg wordt automatisch aangestuurd door de module. 

PULL: ploeg kan zelf opvragen waar gepatrouilleerd moet worden.  

 

PATLOC:  

Projectinvestering: 3229 Euro  

Jaarlijks onderhoud (raming): 226 Euro (voor volledige PZ)  

Totale kost over 5 jaar: +/- 4359 Euro (+/- 871,8 Euro/jaar) 

 

Voorwaarde tot intekenen: 

Politiezones die een FOCUS module in gebruik willen nemen, leggen de kadertekst van 

het interzonaal samenwerkingsprotocol eenmalig ter goedkeuring voor aan hun 

politieraad. Het ondertekende exemplaar wordt verstuurd naar 

Focus.Interzonaal@politie.antwerpen.be. 

 

Nadien kan een politiezone haar deelname als nieuwe gebruiker van een module 

aanvragen door een formulier in te vullen en te versturen naar 

Focus.Interzonaal@politie.antwerpen.be. 

 

Facturen: 

De facturen die politiezone Antwerpen in het kader van interzonale samenwerking 

verzendt, hebben als facturatieadres “Grote Markt 1, 2020 Antwerpen” en dragen tevens 

het BTW-nummer van de stad, met name BE0207500123.  

PZ Antwerpen hoeft geen bestelbon te ontvangen. Het deelnameformulier voor de 

module volstaat. 

 

Voor de modules in een project is het vooraf moeilijk vast te leggen wat de bijdrage voor 

elke politiezone is: PZ Antwerpen stuurt een factuur met het juiste bedrag volgens de 

verdeelsleutel van de politiezones die op dat moment deelnemen aan het project. 

Voor de modules die aangeboden worden als product, ligt de prijs vast. 

 

Het politiecollege hechtte hieraan zijn akkoord op de zitting van 04.03.2022.  

Besluit 

Stemresultaat: Goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen 
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Artikel 1 

De politieraad gaat akkoord om in te tekenen op het project van WOCODO en PATLOC. 

Stad Harelbeke en gemeente Deerlijk betalen nu reeds het gebruik van 2 toepassingen 

inzake woonstcontrole. Deze vervangende toepassing WOCODO zou geïntegreerd worden 

binnen FOCUS. 

Artikel 2 

Er is voldoende krediet beschikbaar op het artikel 330/123-13 beheers- en 

werkingskosten informatica van de gewone begroting 2022. De financiering zal gebeuren 

door de vastlegging van eigen middelen. 

Artikel 3 

Er wordt voorgesteld aan Stad Harelbeke en gemeente Deerlijk om akkoord te gaan om 

de betaling van WOCODO verder op zich te nemen (via doorfacturatie).  De dienst CAD 

van de zone wordt gevraagd hiertoe het nodige initiatief te nemen. 

 

5.  Vragenkwartiertje. 

 

Besloten zitting 

6.  Zonepersoneel. Arbeidsongevallen. Beslissing met het oog op de start 

van de herzieningstermijn. 

 

Openbare zitting 

7.  TOEGEVOEGD. Zonepersoneel. Openstelling van 1 INP lokale 
recherche met toepassing  van de werfreserve mobiliteitscyclus 

2020-05. 

Motivering 

Feiten en context 

De politieraad neemt kennis van de motivering van de zonechef om 1 betrekking, van 

inspecteur in de lokale recherche vacant te verklaren en onmiddellijk in te vullen door te 

putten uit de wervingsreserve van de betrekking opengesteld bij beslissing van de 

politieraad van 16.11.2021 en waarvan de wervingsreserve blijkt uit de beslissing inzake 

de prioriteitslijst voor de betrekking van inspecteur in de lokale recherche, bepaald in de 

zitting van het politiecollege van 04.02.2022.  

 

De zonechef argumenteert dat er 2 verschuivingen zijn van een inspecteur interventie 

naar een inspecteur lokale recherche en zou dus bijgevolg 1 functie onmiddellijk invullen 

door gebruik te maken van deze wervingsreserve. 

 

Het is de politieraad die de publiceerbare betrekkingen dient vacant te verklaren. 

 

Om de timing te halen en de operationaliteit te verzekeren, werd deze functie reeds 

principieel opengesteld in het politiecollege van 18.03.2022. 

Juridische gronden 

• de wet van 07.12.1998 betreffende de geïntegreerde politie gestructureerd op 

twee niveaus zoals thans van kracht, inzonderheid en zonder zich daartoe te 

willen beperken artikel 11; 



• het K.B. van 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 

de politiediensten zoals thans van kracht, inzonderheid de artikelen VI.II.10, 

tweede lid, 1°, VI.II.13, 2° en 3°, VI.II.14, VI.II.17, VI.II.18, eerste lid en vierde 

lid, VI.II.19, par. 1, eerste lid en tweede lid, 1°, VI.II.20, tweede lid, VI.II.24, 

tweede lid, VI.II.42, tweede lid, VI.II.46, eerste lid, VI.II.47, tweede lid, VI.II.52, 

eerste lid, VI.II.56, tweede lid,  VI.II.61, VI.II.62 en VI.II.71; 

• het K.B. van 20.11.2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 

van het personeel van de politiediensten (B.S. 31.01.2002); 

• de omzendbrief GPI 15 van 24.01.2001 betreffende de toepassing van de 

mobiliteitsregeling (B.S. 31.01.2002); 

• de omzendbrief GPI 15bis van 25.06.2002. 

Besluit 

Stemresultaat: Goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen 

 

Artikel 1 

Verklaart 1 betrekking van inspecteur in de lokale recherche vacant en inneembaar bij 

wijze van mobiliteit via beroep op de wervingsreserve ontstaan ingevolge de beslissing 

inzake de openstelling bij beslissing van de politieraad van 16.11.2021 en de vaststelling 

van de prioriteitlijst van inspecteur in de lokale recherche bepaald in de zitting van het 

politiecollege van 04.02.2022. 

 

Artikel 2 

Eensluidend afschrift van onderhavige beraadslaging zal – via de diensten van de 

korpschef – overgemaakt worden aan de directie van de mobiliteit en het 

personeelsbeheer. 

 

 

De besluiten werden genomen met unanimiteit der stemmen van de aanwezige leden 

tenzij anders vermeld. 

 

 

VERSLAG 

 

Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 22/02/2022 dat dus als 

goedgekeurd mag worden beschouwd. 

 

 

De zitting eindigt om 20:54 uur. 

 

 

NAMENS DE POLITIERAAD 

 

 

 

Carlo Daelman Alain Top 

wnd. secretaris voorzitter 


