
 

 
 

 

 

Politieraad – Proces-Verbaal 
Vergadering van 3 oktober 2022 

 

Aanwezig:  Alexander Vandersmissen, voorzitter 

Eddy Bevers, burgemeester Willebroek 

Koen Van den Heuvel, burgemeester Puurs-Sint-Amands. 

Greet De bruyn, burgemeester Bornem. 

Koen Anciaux, Fabienne Blavier, Eduard Ceurstemont, Frank 

Creyelman, Marc De Laet, Jef De Rop, Stefaan Deleus, Miche Eeraerts, 

Zineb El Boussaadani, Faysal El Morabet, Eric Engels, Greet Geypen, 

Els Goedgezelschap, Marc Hendrickx, Kristof Joos, Abdrahman Labsir, 

Thierry Serrien, Luc Spiessens, Jan Van Camp, Barbara Van de Perre, 

Kevin an Ranst, Jan Verbergt, Thijs Verbeurgt, Mats Walschaers, 

Maxine Willemen, leden. 

Josi Volkaerts, secretaris. 

Verontschuldigd:  /  

Tijdelijk afwezig:  Josi Volkaerts, afwezig voor punt 3 a). 

 

Yves Bogaerts, korpschef Lokale Politie Mechelen en Jan Vande Vreken, korpschef Lokale Politie 

Klein-Brabant, zijn aanwezig op de zitting. 

 

De vergadering wordt geopend om 19.40 uur. 

Einde van de vergadering om 20.15 uur. 

 

De voorzitter, Alexander Vandersmissen, stelt bij aanvang voor om punt 9 van de agenda 

“Kennisname procedure tot aanstelling rekenplichtige: a) bekrachtiging besluit politiecollege 

houdende aanduiding dienstdoende bijzondere rekenplichtige b) opdracht tot instelling” 

procedure in besloten zitting te behandelen, gezien het feit dat het over een persoon gaat. 

 

Het voorstel van de voorzitter wordt unaniem goedgekeurd. 

 

De heer Abdrahman Labsir wordt bij lottrekking aangeduid om, in voorkomend geval, als eerste 

zijn stem uit te brengen. 

 

Openbare zitting 

 

 

1. Kennisname van het besluit van het politiecollege van 26 september 2022 

houdende voorzitterschap politiecollege.    

 

 

 
Politiezone Rivierenland 

 



Motivering 

Voorgeschiedenis 

• politiecollege 26 september 2022: het politiecollege stelt voor om het voorzitterschap van 

het politiecollege alternerend in te vullen tussen de burgemeesters van Mechelen, 

Willebroek, Puurs-Sint-Amands en Bornem. 

 

Juridische grond 

• Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op 2 niveaus. 

 

• K.B. van 27 juni 2022 tot wijziging van het K.B.  van 28 april 2000 houdende de indeling 

van het grondgebied van de provincie Antwerpen in politiezones, gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad van 22 juli 2022, datum waarop het mandaat van de leden van het 

politiecollege dus van rechtswege is aangevangen. 

 

• De bepalingen opgenomen in het gemeentedecreet en de gemeentewet. 

 

Argumentatie 

 

Het politiecollege stelt voor om het voorzitterschap van de politieraad eveneens alternerend op 

basis van de postcode (in opgaande lijn) tussen de burgemeesters van  Mechelen, Willebroek, 

Puurs-Sint-Amands en Bornem te verdelen als volgt: 

• 2022 - 2800 : Burgemeester Mechelen het voorzitterschap waarneemt; 

• 2023 - 2830 : Burgemeester Willebroek het voorzitterschap waarneemt ; 

• 2024 - 2870 : Burgemeester Puurs-Sint-Amands het voorzitterschap waarneemt ; 

• 2025 - 2880 : Burgemeester Bornem het voorzitterschap waarneemt; 

• 2026 - 2800 : Burgemeester Mechelen het voorzitterschap waarneemt. 

 

 

Besluit: 

Artikel 1 

De politieraad keurt volgend voorstel van het politiecollege van 26 september 2022 betreffende 

het voorzitterschap van de politieraad goed. 

 

Het voorzitterschap van de politieraad zal alternerend tussen de burgemeesters van Mechelen, 

Willebroek, Puurs-Sint-Amands en Bornem worden waargenomen op basis van de postcode.  

 

De politieraad beslist dat in: 

2022 - 2800 : Burgemeester Mechelen het voorzitterschap waarneemt; 

2023 - 2830 : Burgemeester Willebroek het voorzitterschap waarneemt ; 

2024 - 2870 : Burgemeester Puurs-Sint-Amands het voorzitterschap waarneemt ; 

2025 - 2880 : Burgemeester Bornem het voorzitterschap waarneemt; 

2026 - 2800 : Burgemeester Mechelen het voorzitterschap waarneemt; 

… 

 

Artikel 2 
Bij afwezigheid van de burgemeester-voorzitter tijdens de zittingen politieraad, zal zijn collega-

burgemeester met de hoogste rang de politieraad voorzitten, meer bepaald: 

1. Burgemeester Mechelen; 

2. Burgemeester Willebroek; 

3. Burgemeester Puurs-Sint-Amands; 

4. Burgemeester Bornem. 

 

 

 

 



2. Kennisname verkiezingsuitslag, installatie politieraadsleden en eedaflegging.         

 

 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

• Principiële goedkeuring van de beleidsnota “Vrijwillige fusie politiezone Rivierenland” 

opgemaakt door de burgemeesters van Mechelen, Willebroek, Puurs-Sint-Amands en 

Bornem in de respectieve gemeenteraden: 

Mechelen op 31/05/2022; 

Willebroek op 31/05/2022; 

Puurs-Sint-Amands op 8/6/2022; 

Bornem op 8/6/2022. 

  

• Politieraden PZ Mechelen-Willebroek en PZ Klein-Brabant d.d. 28 maart 2022 : 

goedkeuring vrijwillige fusie van de politiezones Rivierenland en beslissing tot indiening 

van een gezamenlijke aanvraag bij de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. 

 

• 15 april 2022: aanvraag tot vrijwillige fusie politiezone Rivierenland. 

 

• KB van 27 juni 2022: KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 

houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Antwerpen in politiezones 

publicatie in het BS van 22 juli 2022, datum waarop het mandaat van de leden van het 

politiecollege dus van rechtswege is aangevangen. 
 

• Verkiezing leden politieraad van de meergemeente politiezone Rivierenland, in de 

gemeenteraden: 

o 26 september 2022 van Mechelen; 

o 30 augustus 2022 van Willebroek; 

o 05 september 2022 van Puurs-Sint-Amands; 

o 13 september 2022 van Bornem. 

 

Feiten en context 

 

1. Samenstelling van de politieraad  

 

Ingevolge artikel 12 van de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus (verder WGP genoemd), bestaat de politieraad van de 

politiezone RIVIERENLAND uit 25 leden en wordt hij evenredig samengesteld uit leden van de 

gemeenteraden van de verschillende gemeenten die samen de meer gemeentezone vormen, op 

basis van hun respectievelijke bevolkingscijfers.  

 

Krachtens voornoemd besluit wordt de politieraad op evenredige wijze als volgt samengesteld:  

 

Gemeente Aantal politieraadsleden 

Mechelen 14 

Willebroek 4 

Puurs-Sint-Amands 4 

Bornem 3 

TOTAAL 25 

 

Conform artikel 12 laatste lid WGP zijn de burgemeesters van de meergemeentezone van 

rechtswege lid van de politieraad.  Zij worden niet meegerekend in de voornoemde aantal  

politieraadsleden. 

 

2. Verkiezing van de politieraadsleden 

 

De politieraadsleden werden, conform artikel 18 WGP gekozen in openbare vergadering van de 

respectievelijke gemeenteraden.  De burgemeester-voorzitter geeft lezing van:  



- de beslissing van de gemeenteraad van Mechelen dd. 26 september 2022; 

- de beslissing van de gemeenteraad van Willebroek dd. 30 augustus 2022; 

- de beslissing van de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amans dd. 05 september 2022; 

- de beslissing van de gemeenteraad van Bornem dd. 13 september 2022; 

 

waaruit blijkt dat  volgende personen, in alfabetische volgorde, werden verkozen als effectief 

lid of als opvolger van de politieraad: 

 

 

 werkende leden Opvolgers 

Mechelen Hendrickx Marc 
 

 Labsir Abdraham 
 

 Creyelman Frank 
 

 Verbeurgt Thijs 
 

 De Leus Stefaan  

 Van de Perre Barbara 
 

 Blavier Fabienne 
 

 Geypen Greet 
 

 Anciaux Koen  

 Willemsen Maxine  

 El Morabet Faysal  

 Walschaers Mats  

 El Boussaadani Zineb  

 Verbergt Jan  

Willebroek De Laet Marc  

 Eeraerts Michel  

 Serrien Thierry  

 Spiessens Luc  

Puurs-Sint-Amands Ceurstemont Eduard  

 De Rop Jef  

 Goedgezelschap Els  

 Van Camp Jan  

Bornem Engels Eric  

 Joos Kristof  

 Van Ranst Kevin 
 

 

 

De burgemeester-voorzitter stelt vast dat het aantal verkozen effectieve leden overeenstemt 

met hetgeen wettelijk is voorgeschreven in artikel 12 WGP. 

 

Onder voorbehoud van geldigverklaring van de voornoemde besluiten van de gemeenteraden 

van Mechelen, Willebroek, Sint-Amands-Puurs en Bornem, wordt overgegaan tot de eedaflegging 

van de verkozen effectieve leden en de aanstelling in hun functie. 

3. Eedaflegging van de verkozenen  

 

Om te kunnen zetelen als effectief lid van de politieraad, moeten de verkozenen: 

1. lid zijn van de één van de gemeenteraden van de gemeenten van de meergemeentezone; 

2. geen bloed- of aanverwant zijn (tot de 2e graad) noch door de echt verbonden zijn. 

 

De verkozen effectieve leden van de politieraad verklaren op eer dat zij voldoen aan de vereisten 

van verkiesbaarheid en zich niet bevinden in een geval van onverenigbaarheid, zoals bepaald in 

de artikelen 14 en 15 WGP. 

 

Vervolgens verzoekt de burgemeester-voorzitter bovenvernoemde verkozen effectieve leden de 

eed voor hem af te leggen, waaraan zij, ieder afzonderlijk, voldoen in volgende termen: 

 

“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de 

wetten van het Belgische volk.” 

 



Volgende personen leggen de eed af: 

 

1. Anciaux Koen 

2. Blavier Fabienne 

3. Ceurstemont Eduard 

4. Creyelman Frank  

5. De Laet Marc  

6. De Rop Jef Wim Ingrid  

7. Deleus Stefaan  

8. Eeraerts Michel  

9. El Boussaadani Zineb  

10. El Morabet Faysal  

11. Engels Eric  

12. Geypen Greet  

13. Goedgezelschap Els  

14. Hendrickx Marc  

15. Joos Kristof  

16. Labsir Abdrahman  

17. Serrien Thierry  

18. Spiessens Luc  

19. Van Camp Jan  

20. Van de Perre Barbara  

21. Van Ranst Kevin  

22. Verbergt Jan 

23. Verbeurgt Thijs  

24. Walschaers Mats  

25. Willemsen Maxine 

 

De akten van eedaflegging worden door de burgemeester-voorzitter en de verkozen effectieve 

leden ondertekend en bij dit proces-verbaal gevoegd. 

 

Na de eedaflegging worden alle aanwezige effectieve leden aangesteld verklaard in hun functie. 

 

Er waren geen afwezige of verontschuldigde raadsleden. 

 

 

 

Josi Volkaerts verlaat de vergadering. 

 

3. Kennisname beslissing politiecollege m.b.t. de aanstelling van secretaris 

van het politiecollege. 

 

          Aanstelling secretaris politieraad en eedaflegging. 

Het voorstel van het politiecollege wordt unaniem aangenomen. 

 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

• Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op artikel 29 en 32 bis (WGP)  

• Goedkeuring door de politieraden dd. 28 maart 2022 van PZ Mechelen-Willebroek en PZ 

Klein-Brabant van de vrijwillige fusie van de politiezones PZ Mechelen-Willebroek en PZ 

Klein-Brabant tot PZ Rivierenland en beslissing tot indiening van een gezamenlijke 

aanvraag bij de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. 

• 15 april 2022: Indiening aanvraag tot vrijwillige fusie politiezone Rivierenland. 

• K.B. d.d. 27 juni 2022 tot wijziging van het K.B. d.d. 28 april 2000 houdende de indeling 

van het grondgebied van de provincie Antwerpen in politiezones, gepubliceerd in het 



Belgisch Staatsblad d.d. 22 juli 2022, datum waarop het mandaat van de leden van het 

politiecollege dus van rechtswege is aangevangen. 

 

• Gemeenteraden dd.: 

o 30 augustus 2022 van Willebroek: verkiezing leden politieraad van de 

meergemeente politiezone Rivierenland. 

o 05 september 2022 van Puurs-Sint-Amands : verkiezing leden politieraad van de 

meergemeente politiezone Rivierenland. 

o 13 september 2022 van Bornem: verkiezing leden politieraad van de 

meergemeente politiezone Rivierenland. 

o 26 september 2022 van Mechelen : verkiezing leden politieraad van de 

meergemeente politiezone Rivierenland. 

• Politiecollege PZ Rivierenland dd. 26/09/2022: beslissing tot aanstelling van Josi 

Volkaerts als secretaris van het politiecollege en voorstel tot aanstelling als secretaris van 

de politieraad PZ Rivierenland (5913). 

 

Feiten en context 

• Met het oprichten van een nieuwe politiezone zullen de vorige politiezones automatisch 

als juridische entiteiten verdwijnen. Op datum van instelling van de lokale politie 

(instelling van lokale politie zal bij koninklijk besluit gebeuren van zodra een aantal 

voorwaarden zijn vervuld, cfr. voormelde Ministeriële Omzendbrief en de WGP) zullen de 

mandaten en specifieke ambten die in het kader van de werking van de lokale politie 

werden toegekend in de vorige politiezones, logischerwijs ook aflopen. 

 

• Volgens de voormelde Omzendbrief d.d. 31.03.2010 en de WGP kunnen de uittredende 

mandaat- en ambthouders geen rechten laten gelden wat betreft de toewijzing van het 

mandaat of ambt in de nieuwe politiezone.  Bijgevolg dient de politieraad van de nieuwe 

politiezone Rivierenland (5913) in de aanstelling van een secretaris te voorzien teneinde 

de wettelijk voorziene taken van notulering bij de vergaderingen van de politieraad en 

de daarmee verband houdende administratieve taken te verzorgen.  

 

Juridische grond 

• Omzendbrief d.d. 21 december 2000 (ZPZ 11) betreffende de instelling van de lokale 

politie waarin wordt toegelicht dat de secretaris een puur administratieve rol heeft bij de 

vergaderingen van politieraad en –college. De secretaris is niet te vergelijken met de 

gemeentesecretaris, waarvan hij in de meergemeentezones slechts een aspect (namelijk 

de verslaggeving) overneemt. Volgens deze omzendbrief dient de aanduiding van de 

secretaris in de eerste zittingen van politiecollege en politieraad te gebeuren.  

Publicatie in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2009 van de wet houdende de 

wijziging van de wet op de geïntegreerde politie, meer bepaald gelet op de artikels 192, 

193 en 194 van de wijzigende wet inzake de schaalvergroting van de politiezones. 

 

• Ministeriële omzendbrief van 31.03.2010 m.b.t. de mogelijkheid tot schaalvergroting van 

de politiezone, waarin wordt vermeld onder punt 3.1 dat het mandaat van de leden van 

het politiecollege aanvangt van rechtswege op datum van publicatie van het Koninklijk 

besluit tot bepaling van het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone. Gelet dat 

bijgevolg op 22 juli 2022 het mandaat van de leden van het politiecollege van rechtswege 

aanving en gelet op ons politieraadsbesluit op datum van heden waarbij de 

politieraadsleden werden geïnstalleerd en de eed aflegden.  

• Artikel 29 WGP 

• KB van 27 juni 2022: KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 

houdende de indeling  van het grondgebied van de provincie Antwerpen in politiezones 

gepubliceerd in het BS van 22 juli 2022, datum waarop het mandaat van de leden van 

het politiecollege dus van rechtswege is aangevangen.  

 



Argumentatie 

• Voor de aanstelling van de secretaris is geen specifieke procedure voorzien en kan de 

politieraad autonoom deze functie invullen. Art 29 van de WGP voorziet dat de invulling 

van de functie van secretaris van de politieraad voor de meergemeentezone gebeurt door 

aanduiding van iemand uit het Calog-personeel van de betrokken politiezone of uit de 

gemeentelijke administratie van de zone. 

 

• Bij besluit van het PC dd 26/09/2022 werd Mevrouw Josi Volkaerts (Kabinetshoofd KC PZ 

MeWi) aangeduid als secretaris van het politiecollege teneinde de notulering en de 

administratieve taken die daarmee verband houden te verzorgen. Het besluit vermeldt 

dat het politiecollege aan de politieraad de aanstelling van Mevrouw Josi Volkaerts 

(Kabinetshoofd KC PZ MeWi) als secretaris van de politieraad zal voorstellen.  

 

• De WGP voorziet niet in het laten afleggen van de eed door de politiesecretaris. De WGP 

heeft echter een heel aantal bepalingen van de nieuwe gemeentewet toepasselijk 

gemaakt op de politieraad. Er wordt bijgevolg aanbevolen dat de secretaris van de 

politieraad de eed aflegt bij zijn/haar aanduiding aangezien hij/zij openbare geschriften 

legaliseert.   

 

 

• Aangezien er omstandigheden zijn waarbij de secretaris niet aanwezig mag zijn in de 

raad of in het college, dit is het geval wanneer de vergadering een punt behandelt waarin 

de secretaris een rechtstreeks belang heeft, zal voor de notulering bij onderhavig punt 

daarom de zonechef fungeren.  In afwachting van de inplaatststelling van de zonechef 

stelt het politiecollege voor dat eerste HCP Yves Bogaerts, korpschef van PZ Mechelen-

Willebroek voor de notulering zal zorgen. 
 

 

Besluit: 

Artikel 1 

De politieraad neemt kennis van het besluit van het politiecollege van 26 september 2022 

waarbij Mevrouw Josi Volkaerts (Kabinetshoofd KC PZ MeWi) als secretaris van het politiecollege 

werd aangesteld. 

 

Artikel 2  

De politieraad stelt Mevrouw Josi Volkaerts (Kabinetshoofd KC PZ MeWi) aan als secretaris van 

de politieraad. 

 

Artikel 3 

In afwachting van de inplaatststelling van de zonechef beslist de politieraad dat eerste HCP Yves 

Bogaerts, korpschef van PZ Mechelen-Willebroek voor de notulering zal zorgen. 

 

Artikel 4 

Mevrouw Josi Volkaerts (Kabinetshoofd KC PZ MeWi) wordt uitgenodigd om de vergadering te 

vervoegen en de eed af te leggen die luidt als volgt: 

 

“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de 

wetten van het Belgische volk.” 

 

De akte van eedaflegging wordt door de burgemeester-voorzitter en Josi Volkaerts 

ondertekend en bij dit proces-verbaal gevoegd. 

 

 

 

4. Vaststellen van het stemgewicht leden politieraad. 

 

Het voorstel van het politiecollege wordt unaniem aangenomen. 

 



Motivering 

 

Juridische grond 

 

• Wet van 7 december 1998 (art. 24) van de tot organisatie van een Geïntegreerde 

Politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus; 

 

• Wet van 7 december 1998 (art. 25) tot organisatie van een Geïntegreerde Politiedienst, 

gestructureerd op 2 niveaus; 

 

• Wet van 7 december 1998 (art. 26) tot organisatie van een Geïntegreerde Politiedienst, 

gestructureerd op 2 niveaus; 

 

• Wet van 7 december 1998 (art. 40, lid 6 WGP) tot organisatie van een Geïntegreerde 

Politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus; 

 

• Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de berekeningswijze van het aantal 

stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege; 

 

• Koninklijk Besluit van 7 april 2005 (artikel 3, lid 3) houdende de nadere regels inzake de 

berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van de meer 

gemeente politiezone, zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 29 juni 2008, het 

Koninklijk Besluit van 8 maart 2009 en het Koninklijk Besluit van 18 december 2012; 

 

• Ministeriële omzendbrief van 14 november 2012 betreffende de verkiezing en de 

installatie van de politieraadsleden van een meer gemeentezone; 

 

Feiten en context 

• Alle leden van de politieraad beschikken over één stem, behalve wanneer het een 

stemming betreft over de vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de 

jaarrekeningen waarbij elke groep vertegenwoordigers van één gemeente uit de 

politiezone over evenveel stemmen beschikt als waarover de burgemeester van de 

gemeente die hij vertegenwoordigt, beschikt in het politiecollege; 

 

• De stemmen worden gelijk verdeeld onder de leden van de groep vertegenwoordigers 

van één gemeente uit de politiezone; 

 

• Elke burgemeester beschikt in het politiecollege over een aantal stemmen naar 

evenredigheid van de minimum politiedotatie die zijn gemeente in de meergemeentezone 

inbrengt; 

 

• De minimum politiedotatie die een gemeente in de meergemeentezone inbrengt moet 

gebaseerd zijn op de bijdrage van elk van de gemeenten zoals bepaald in de laatste 

zonale rekeningen die werden goedgekeurd door de toezichthoudende overheid; 

 

• Het totaal aantal stemmen binnen het politiecollege bedraagt 100 en dit aantal wordt 

verdeeld door de minimale politiedotatie van de gemeente te vermenigvuldigen met 100 

en vervolgens te delen door de som van de politiedotaties van alle gemeenten die tot de 

politiezone behoren, waarvan het gehele getal in het quotiënt het aantal stemmen 

waarover een burgemeester beschikt, aanduidt; 

 

Argumentatie 

Wat PZ Rivierenland betreft, geeft bovenstaande berekening het volgende resultaat: 

 

Gemeente/Stad Exploitatie in rekening 
2021 

% Aantal stemmen 

Bornem 2414119,00  7,56 8 



Mechelen 22987787,00 72,02 72 

Puurs-Sint-Amands 2703998,00 8,47 8 

Willebroek 3814139,00 11,95 12 

PZ Rivierenland 31920043,00 100,00 100,00 
 
Opmerking:  Voor Bornem is er nog geen goedgekeurde jaarrekening 2021 en werden de cijfers uit het MJP-2021 

weerhouden 

 

Besluit: 

Artikel 1 

De politieraad stelt, met éénparigheid van stemmen, vast dat elk lid van de politieraad, de 

leden van het politiecollege inbegrepen, beschikt over één stem. 

Artikel 2 

De politieraad stelt het aantal stemmen waarover elk lid van de politieraad in een groep van 

vertegenwoordigers in de politieraad beschikt wanneer het een stemming betreft over de 

vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, vast als volgt:  

 

Gemeente/Stad Aantal 
vertegenwoordigers 

gemeente/stad 

Atl 
stemmen 

samen 

Stemgewicht van de PR-leden 

Bornem 3+1 8 2,00 

Mechelen 14+1 72 4,80 

Puurs-Sint-Amands 4+1 8 1,60 

Willebroek 4+1 12 2,40 

PZ Rivierenland 29 100,00  
 

 

 

5. Vaststellen rangorde politieraadsleden. 

 

Het voorstel van het politiecollege wordt unaniem aangenomen. 

 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

• Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op artikel 29 en 32 bis (WGP)  

• Goedkeuring door de politieraden dd 28 maart 2022 van PZ Mechelen-Willebroek en PZ 

Klein-Brabant van de vrijwillige fusie van de politiezones PZ Mechelen-Willebroek en PZ 

Klein-Brabant tot PZ Rivierenland en beslissing tot indiening van een gezamenlijke 

aanvraag bij de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. 

• 15 april 2022: Indiening aanvraag tot vrijwillige fusie politiezone Rivierenland. 

• K.B. d.d. 27 juni 2022 tot wijziging van het K.B. d.d. 28 april 2000 houdende de indeling 

van het grondgebied van de provincie Antwerpen in politiezones, gepubliceerd in het 



Belgisch Staatsblad d.d. 22 juli 2022, datum waarop het mandaat van de leden van het 

politiecollege dus van rechtswege is aangevangen. 

• Gemeenteraden van : 

o 30 augustus 2022 van Willebroek: verkiezing leden politieraad van de meer 

gemeente politiezone Rivierenland; 

o 05 september 2022 van Puurs-Sint-Amands : verkiezing leden politieraad van de 

meer gemeente politiezone Rivierenland; 

o 13 september 2022 van Bornem: verkiezing leden politieraad van de meer 

gemeente politiezone Rivierenland; 

o 26 september 2022 van Mechelen : verkiezing leden politieraad van de meer 

gemeente politiezone Rivierenland. 

 

Feiten en context 

1. Samenstelling van de politieraad  

 

Ingevolge artikel 12 van de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus (verder WGP genoemd), bestaat de politieraad van de 

politiezone Rivierenland uit 25 leden en wordt hij evenredig samengesteld uit leden van de 

gemeenteraden van de verschillende gemeenten die samen de meergemeentezone vormen, op 

basis van hun respectievelijke bevolkingscijfers.  

 

Krachtens voornoemd besluit wordt de politieraad op evenredige wijze als volgt samengesteld: 

  

Gemeente Aantal politieraadsleden 

Bornem 3 

Mechelen 14 

Puurs-Sint-Amands 4 

Willebroek 4 

TOTAAL 25 

 

Conform artikel 12 laatste lid WGP zijn de burgemeesters van de meer gemeentezone van 

rechtswege lid van de politieraad.  Zij worden niet meegerekend in de voornoemde aantal  

politieraadsleden. 

 

2. Verkiezing politieraad. 

 

De politieraadsleden werden conform artikel 18 WGP gekozen in openbare vergadering van de 

gemeenteraden: 

o 30 augustus 2022 van Willebroek; 

o 05 september 2022 van Puurs-Sint-Amands; 

o 13 september 2022 van Bornem; 

o 26 september 2022 van Mechelen. 

 

De eedafleggingen gebeuren in huidige zitting van de politieraad. 

 

Rangorde van de politieraadsleden 

 

Voorgesteld wordt om de politieraadsleden in alfabetische orde te rangschikken in de rangorde. 

 



Besluit: 

Artikel 1 

De politieraad besluit de rangorde van de politieraadsleden vast te stellen als volgt: alfabetische 

rangschikking. 

 

Rangorde Effectieve leden in alfabetische volgorde 

 

1. Anciaux Koenraad 

2. Blavier Fabienne 

3. Ceurstemont Eduard 

4. Creyelman  Frank 

5. De Laet Marc 

6. De Rop Jef 

7. Deleus Stefaan 

8. Eeraerts Michel 

9. El Boussaadani Zineb 

10. El Morabet Faysal 

11. Engels Eric 

12. Geypen Greet 

13. Goedgezelschap Els 

14. Hendrickx Marc 

15. Joos Kristof 

16. Labsir Abdraham 

17. Serrien Thierry 

18. Spiessens Luc 

19. Van Camp Jan 

20. Van de Perre Barbara 

21. Van Ranst Kevin 

22. Verbergt Jan 

23. Verbeurgt Thijs 

24. Walschaers Mats 

25. Willemen Maxine 

 

 

 

6. Goedkeuring nieuwe naam politiezone. 

 

Het voorstel van het politiecollege wordt unaniem aangenomen. 

 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

• Beslissing van het politiecollege dd 26/09/2022 om aan de politieraad voor te stellen om 

volgende naam te geven aan de nieuwe politiezone “Politiezone Rivierenland”. 

 

Juridische grond 

• Wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus; 

 



• Publicatie in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2009 van de wet houdende de 

wijziging van de wet op de geïntegreerde politie, meer bepaald gelet op de artikels 192, 

193 en 194 van de wijzigende wet inzake de schaalvergroting van de politiezones. 

 

• In toepassing van voormelde wetswijziging krachtens artikel 91/2 van de wet op de 

geïntegreerde politie, werd een aanvraag ingediend tot vrijwillige samensmelting van de 

politiezones van Mechelen en Willebroek, met het oog op het territoriaal afbakenen van 

het ambtsgebied van de nieuwe politiezone. Deze aanvraag is een noodzakelijke stap  om 

de fusie tot een nieuwe meer gemeentezone te bewerkstelligen. 

 

• Ministeriële omzendbrief van 31.03.2010 m.b.t. de mogelijkheid tot schaalvergroting van 

de politiezone, waarin wordt vermeld onder punt 3.1 dat het mandaat van de leden van 

het politiecollege aanvangt van rechtswege op datum van publicatie van het Koninklijk 

besluit tot bepaling van het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone. 

 

• K.B. van 27 juni 2022 tot wijziging van het K.B.  van 28 april 2000 houdende de indeling 

van het grondgebied van de provincie Antwerpen in politiezones, gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad van 22 juli 2022 , datum waarop het mandaat van de leden van het 

politiecollege dus van rechtswege is aangevangen. 

 

Argumentatie 

• Voor de samenstelling van de zonenaam stelt het politiecollege voor dat wordt gekozen 

voor “Politiezone Rivierenland”. 

 

Besluit: 

Artikel 1 

De politieraad besluit volgende naam voor de nieuwe politiezone vast te stellen “Politiezone 

Rivierenland”. 

Artikel 2 

Deze beslissing wordt voor aanvraag van de specifieke zonenaam overgemaakt aan de Minister 

van Binnenlandse Zaken.  

 

 

 

7. Goedkeuring juridische en maatschappelijke zetel nieuwe politiezone. 

 

Het voorstel van het politiecollege wordt unaniem aangenomen. 

 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Het politiecollege d.d. 26/09/22 beslist om aan de politieraad ter goedkeuring voor te leggen om 

de juridische en maatschappelijke zetel van de nieuwe politiezone te vestigen te 2800 Mechelen, 

Frederik de Merodestraat 88. 

 

Juridische grond 

 

• Wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus; 

 

• Publicatie in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2009 van de wet houdende de 

wijziging van de wet op de geïntegreerde politie, meer bepaald gelet op de artikels 192, 

193 en 194 van  de wijzigende wet inzake de schaalvergroting van de politiezones. 

 

• In toepassing van voormelde wetswijziging krachtens artikel 91/2 van de wet op de 



geïntegreerde politie, werd een aanvraag ingediend tot vrijwillige samensmelting van de 

politiezones van Mechelen en Willebroek, met het oog op het territoriaal afbakenen van 

het ambtsgebied van de nieuwe politiezone. Deze aanvraag is een noodzakelijke stap  om 

de fusionering tot een nieuwe meer gemeentezone te bewerkstelligen. 

 

• Ministeriële omzendbrief van 31.03.2010 m.b.t. de mogelijkheid tot schaalvergroting van 

de politiezone, waarin wordt vermeld onder punt 3.1 dat het mandaat van de leden van 

het politiecollege aanvangt van rechtswege op datum van publicatie van het Koninklijk 

besluit tot bepaling van het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone. 

 

• K.B. van 27 juni 2022 tot wijziging van het K.B. van 28 april 2000 houdende de indeling 

van het grondgebied van de provincie Antwerpen in politiezones, gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad van 22 juli 2022, datum waarop het mandaat van de leden van het 

politiecollege dus van rechtswege is aangevangen. 

 

Besluit: 

Artikel 1 

De Politieraad beslist om de juridische en maatschappelijke zetel van de politiezone Mechelen-

Willebroek te vestigen te 2800 Mechelen, Frederik de Merodestraat 88. 

 

 

 

8. Vacantverklaring zonechef, oproep tot kandidaatstelling en  samenstelling 

selectiecommissie. 

Het voorstel van het politiecollege wordt unaniem aangenomen. 

 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

• Politieraden PZ Mechelen-Willebroek en Politieraad Klein-Brabant dd. 28 maart 2022: 

goedkeuring vrijwillige fusie van de politiezones Mechelen-Willebroek en Klein-Brabant 

tot de nieuwe PZ Rivierenland en beslissing tot indiening van een gezamenlijke aanvraag 

bij de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. 

• 15 april 2022: Aanvraag tot vrijwillige fusie politiezone Rivierenland. 

 

Feiten en context 

• Door deze vrijwillige politiefusie dient het mandaat van zonechef van politiezone 

Rivierenland vacant te worden verklaard, conform de procedure voorzien in het K.B. van 

30/03/2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 

(RPPol). 

• Het functieprofiel en de functieomschrijving voor het mandaat van zonechef zijn 

vastgelegd in vermeld K.B. en in het M.B. van 11/01/2006 tot vaststelling van de 

functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van een zonechef. 

• De vacature zal worden bekendgemaakt door de Federale Politie, Algemene Directie van 

de Ondersteuning en het Beheer, Directie van de Mobiliteit en het Personeelsbeheer. De 

selectie zal dienen te geschieden door een selectiecommissie, samengesteld conform 

artikel VII.III.58 RPPol, na het vergelijken van de motivatie, aanspraken en verdiensten 

van elke kandidaat, conform de wettelijke bepalingen. 

 



Juridische grond 

KB van 22 juni 2022: KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende 

de indeling  van het grondgebied van de provincie Antwerpen in politiezones, 

gepubliceerd in het BS van 27 juli 2022, datum waarop het mandaat van de leden van 

het politiecollege dus van rechtswege is aangevangen. 

 

De politieraad beslist over: 

-   de vacantverklaring van het mandaat van zonechef van de politiezone Rivierenland 

(5913); 

-   de termijn van kandidaatstelling die niet minder dan 30 dagen mag bedragen vanaf  

     bekendmaking van oproep tot kandidaatstelling; 

- de samenstelling van de bevoegde selectiecommissie of dat er beroep gedaan wordt op 

de nationale selectiecommissie. 

 

 

Art.VII.III.5 RPPol: De functiebeschrijving en daaruit voortvloeiende 

profielvereisten worden bepaald door de Minister.  

M.B. van 11/01/2006: Vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit 

voortvloeiende profielvereisten van een zonechef. 

Art. VII.III.12 en 13 RPPol De algemene en specifieke aanwijzingsvoorwaarden, meer 

bepaald voor een mandaat van categorie 4. 

Art. VII.III.58 RPPol: Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het 

ambt van zonechef. 

 

Besluit: 

Artikel 1 

De politieraad besluit de mandaatsfunctie van zonechef van de politiezone Rivierenland 

(categorie 4) vacant te verklaren.  

 

Artikel 2 

De politieraad besluit: 

- de termijn waarbinnen de kandidaatstelling ontvankelijk kan worden ingediend, te 

bepalen op 30 dagen, te rekenen vanaf datum van bekendmaking van de oproep tot 

kandidaatstelling. 

     -    te opteren voor een plaatselijke selectiecommissie, samengesteld als volgt: 

o de heer Alexander Vandersmissen, burgemeester van Mechelen; voorzitter van de 

selectiecommissie; 

o een korpschef die een mandaat uitoefent van ten minste categorie 4, met name, 

Jurgen De Landsheer, korpschef PZ Zuid, bijzitter (plaatsvervanger Jean-Paul 

Mouchaers, korpschef PZ Leuven); 

o een gewezen directeur-coördinator of gerechtelijk directeur uit een ander 

ambtsgebied, met name de heer Rudi Vervaet, DirCo Oost-Vlaanderen, bijzitter 

(plaatsvervanger Robin Minten, DirCo Limburg); 

o een deskundige die niet behoort tot de politiezone Rivierenland en blijk geeft van 

relevante beroepservaring, met name Professor Marc Cools bijzitter 

(plaatsvervanger Professor Jelle Janssen); 

o de gouverneur of de arrondissementscommissaris, bijzitter; 

o de Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement, bijzitter 

(plaatsvervanger de Afdelingsprocureur van het gerechtelijk arrondissement 

Antwerpen – Afdeling Mechelen) ; 

o de inspecteur-generaal of de adjunct-inspecteur-generaal, bijzitter; 

o de heer E. Laga, algemeen directeur Mechelen en secretaris van de PR Mechelen. 

 



 

Punt 9 wordt met unaniem akkoord in besloten zitting behandeld. 
 

 

10. Vaststelling presentiegelden politieraadsleden. 

 

Het voorstel van het politiecollege wordt unaniem aangenomen. 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

• Politieraden PZ Mechelen-Willebroek en PZ Klein-Brabant d.d. 28/03/2022: goedkeuring 

vrijwillige fusie van de politiezones Mechelen-Willebroek tot de PZ Rivierenland en 

beslissing tot indiening van een gezamenlijke aanvraag bij de Ministers van Binnenlandse 

Zaken en Justitie. 

 

• 15 april 2022: Aanvraag tot vrijwillige fusie politiezone Rivierenland. 

 

• Verkiezing leden politieraad van de meergemeente politiezone Rivierenland, in de 

gemeenteraden: 

o 26 september 2022 van Mechelen; 

o 30 augustus 2022 van Willebroek; 

o 05 september 2022 van Puurs-Sint-Amands; 

o 13 september 2022 van Bornem. 

 

• Beslissing van het Politiecollege van 26/10/2022 om aan de politieraad voor te stellen 

om aan de politieraadsleden een presentiegeld toe te kennen voor het bijwonen van de 

politieraad. 

 

Juridische grond 

• KB van 27 juni 2022: KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 

houdende de indeling  van het grondgebied van de provincie Antwerpen in politiezones 

gepubliceerd in het BS van 22 juli 2022, datum waarop het mandaat van de leden van 

het politiecollege dus van rechtswege is aangevangen. 

 

• Wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op twee niveaus (verder WGP genoemd). 

 

• Art. 12 van de nieuwe gemeentewet waarin bepaald wordt dat aan de raadsleden een 

presentiegeld kan toegekend worden. 

 

• Nota SSGPI-RIO/2018/1147 met als onderwerp “De berekening van de presentiegelden 

– verkiezing en installatie van nieuwe politieraden van de meergemeentepolitiezones “dd 

30/11/2018. 

 

Argumentatie  

Het politiecollege stelt voor om aan de politieraadsleden een presentiegeld toe te kennen voor 

het bijwonen van de politieraad. 

  

De presentiegelden zijn verworven voor alle zittingen vanaf het opnemen van het mandaat maar 

kunnen pas na 1/1/2023 worden doorgegeven aan SSGPI voor berekening en aangifte RSZ en 

bedrijfsvoorheffing.  Betaling kan derhalve met terugwerkende kracht vanaf 1/1/2023. 

 

Besluit: 

Artikel 1 

De politieraad beslist om aan de leden van de politieraad, met uitzondering van  de 

burgemeesters, een presentiegeld toe te kennen voor het bijwonen van de vergaderingen van 

de politieraad. 



 

Artikel 2 

De politieraad beslist om het presentiegeld vast te leggen op 121,95 euro aan 100% (spilindex 

1,7069) per zitting (geïndexeerd bedrag: 208,16). 

 

Artikel 3 

De presentiegelden zullen vanaf 1/1/2023 met terugwerkende kracht worden uitbetaald. 

 

Artikel 4 

Voor het bijwonen van de politieraad dient elk politieraadslid zijn aanwezigheid te staven door 

de ondertekening van de aanwezigheidslijst. 

 

 

 

11. Goedkeuring huishoudelijk  reglement van de politieraad . 

 

Het voorstel van het politiecollege wordt unaniem aangenomen. 

 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

• Politieraden PZ Mechelen-Willebroek en PZ Klein-Brabant d.d. 25 maart 2022 : 

goedkeuring vrijwillige fusie van de politiezones Rivierenland en beslissing tot indiening 

van een gezamenlijke aanvraag bij de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. 

 

• KB van 27 juni 2022: KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 

houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Antwerpen in politiezones 

gepubliceerd in het BS van 22 juli 2022, datum waarop het mandaat van de leden van 

het politiecollege dus van rechtswege is aangevangen. 

  

• Verkiezing leden politieraad van de meergemeente politiezone Rivierenland, in de 

gemeenteraden: 

o 26 september 2022 van Mechelen; 

o 30 augustus 2022 van Willebroek; 

o 05 september 2022 van Puurs-Sint-Amands; 

o 13 september 2022 van Bornem. 

 

Juridische grond  

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een Geïntegreerde Politiedienst, gestructureerd 

op 2 niveaus waardoor artikel 91 van de Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op de 

politieraad. 

Argumentatie 

Voor de goede werking van de politieraad is het noodzakelijk een huishoudelijk reglement vast 

te stellen.  Het voorstel van huishoudelijk reglement van de Politieraad Rivierenland wordt als 

bijlage gevoegd. 

 

 

Besluit: 

Artikel 1 

 

De politieraad keurt het huishoudelijk reglement van de politieraad Rivierenland goed (zie 

bijlage). 

 

 



12. Toelichting bij de volgende stappen en procedure inzake instelling nieuwe 

politiezone. 

 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

• Politieraden PZ Mechelen-Willebroek en PZ Klein-Brabant d.d. 25 maart 2022 : 

goedkeuring vrijwillige fusie van de politiezones Rivierenland en beslissing tot indiening 

van een gezamenlijke aanvraag bij de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. 

 

• 15 april 2022: Aanvraag tot vrijwillige fusie politiezone Rivierenland. 

 

• Verkiezing leden politieraad van de meergemeente politiezone Rivierenland, in de 

gemeenteraden: 

o 26 september 2022 van Mechelen; 

o 30 augustus 2022 van Willebroek; 

o 05 september 2022 van Puurs-Sint-Amands; 

o 13 september 2022 van Bornem. 

 

• KB van 27 juni 2022: KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 

houdende de indeling  van het grondgebied van de provincie Antwerpen in politiezones 

gepubliceerd in het BS van 22 juli 2022, datum waarop het mandaat van de leden van 

het politiecollege dus van rechtswege is aangevangen. 

 

Feiten en context 

De voorzitter besluit toelichting te laten geven aan de raadsleden bij de volgende stappen en 

procedure inzake instelling nieuwe politiezone. 

 

Besluit: 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Yves Bogaerts, korpschef PZ Mechelen-Willebroek. 

 

Artikel 1 

De politieraad neemt kennis van de toelichting van Yves Bogaerts, korpschef PZ Mechelen-

Willebroek, bij de verdere stappen en procedure inzake de instelling van de nieuwe politiezone 

Rivierenland (5913). 

 

 

Besloten zitting 

Punt 9. 

 

De voorzitter-burgemeester sluit de vergadering om 20:15u. 

Notulen worden goedgekeurd door de politieraad in zitting van 21 december 2022. 

 

 

 

Josi Volkaerts 

secretaris 

Alexander Vandersmissen  

Voorzitter-burgemeester 

 

  


