
Vergadering van de politieraad op donderdag 17 dece mber 2015  
De vergadering wordt geopend om 20:00 uur 
 
Aanwezig: Maurice Webers - burgemeester-voorzitter 

Dirk De Vis - burgemeester 
Liesbeth Borejko, Ronald Carmans, Katia Di Lernia, Guido Feyen, Arne 
Mortier, Jessica Pauwels, Walter Peelmans, Nancy Sanen, Bert Schoofs, 
Ömer Ünlü, Eric Vangeel, Farid Van Geldorp, Jan Vanhamel, Leonie 
Vanhoudt, Paula Van Sweevelt, Abdulkadir Yilmaz - raadsleden 
Bertie Hamaekers - korpschef 
Daniel Carlucci - secretaris 

 
Verontschuldigd: Verwimp Fons - burgemeester 

Diepvens Maurice, Steurs Guido - raadsleden 
 
De vergadering is openbaar. 
 
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en geeft de verontschuldigingen door. Vervolgens nodigt hij 
mevrouw Liliane Moonen uit om de eed als politieraadslid af te leggen. 
 
01. Eedaflegging en installatie van een politieraadsli d. 
 
DE POLITIERAAD, 
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid de artikelen 14, 15, 18, 19, 20 en 20bis; 
Gelet op de kennisgeving aan de politieraad van 28 oktober 2015 van het ontslag van 
gemeenteraadslid Eens Karolien als politieraadslid en het gegeven dat haar eerste en tweede 
opvolger afzien van het mandaat als plaatsvervangend politieraadslid; 
Gelet op het besluit van 15 december 2015 van de gemeenteraad van de gemeente Tesenderlo 
houdende aanstelling van gemeenteraadslid Liliane Moonen als effectief politieraadslid zonder 
opvolgers; 
Overwegende dat wanneer een effectief lid voor het verstrijken van zijn mandaat ophoudt deel uit te 
maken van de politieraad en hij geen opvolger of opvolgers heeft, alle nog in functie zijnde 
gemeenteraadslenden die de voordacht van het te vervangen lid hadden ondertekend, gezamenlijk 
een kandidaat effectief lid en één of meer kandidaat-opvolgers kunnen voordragen. In dit geval 
worden deze kandidaten verkozen verklaard, de kandidaat-opvolgers in orde van hun voordracht; 
Overwegende dat de opvolger of het ter plaatsvervanging verkozen lid het mandaat van het lid dat hij 
opvolgt voleindigt; 
Overwegende dat de effectieve leden van de politieraad geen bloed- of aanverwanten mogen zijn tot 
en met de tweede graad, noch door de echt verbonden zijn. Aanverwantschap die evenwel na de 
verkiezing tot stand komt onder de leden van de raad, stelt geen einde aan hun mandaat; 
Overwegende dat mevrouw Liliane Moonen zich niet bevindt in één van de gevallen van 
onverenigbaarheid; 
Overwegende dat de voorgeschreven eed: 
“IK ZWEER GETROUWHEID AAN DE KONING, GEHOORZAAMHEID AAN DE GRONDWET EN 
AAN DE WETTEN VAN HET BELGISCHE VOLK” 
door mevrouw Liliane Moonen werd afgelegd in handen van de voorzitter; 
Overwegende dat door de eedaflegging het nieuwe lid van de politieraad in functie treedt en dat 
betreffende het vervullen van deze formaliteit een afzonderlijke akte werd opgesteld; 
BESLUIT: 
 
Artikel  1.- De politieraad neemt akte van de eedaflegging en de aanstelling van mevrouw Liliane 
Moonen als effectief lid van de politieraad. 
 
Artikel  2.- Onderhavig politieraadsbesluit zal worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid 
en aan de belanghebbende. 



 
02. Kennisgeving: goedkeuring jaarrekening 2014 door d e gouverneur.  
 
DE POLITIERAAD, 
Wordt kennisgegeven dat de gouverneur in het kader van het specifiek administratief toezicht bij 
besluit van 26 november 2015 de jaarrekening van het dienstjaar 2014 heeft goedgekeurd met 
formulering van enkele opmerkingen. 
 
03. Kennisgeving: goedkeuring begrotingswijziging nrs.  1 en 2 dienstjaar 2015 door de 

gouverneur.  
 
DE POLITIERAAD, 
Wordt kennisgegeven dat de gouverneur in het kader van het specifiek administratief toezicht bij 
besluit van 10 december 2015 de begrotingswijziging nrs. 1 en 2 voor het dienstjaar 2015 heeft 
goedgekeurd. 
 
04. Begroting 2016.  
 
Op vraag van de voorzitter geeft de bijzondere rekenplichtige een toelichting bij de begroting. De 
bijzondere rekenplichtige geeft aan dat bij de begrotingsopmaak rekening werd gehouden met het 
resultaat van de rekening 2014 en het vermoedelijk resultaat van de begroting 2015. Bij de 
personeelskosten is er een stijging van 5% in vergelijking met de huidige toestand van de begroting 
2015. Een aantal elementen zijn belangrijk om deze stijging te duiden. Vooreerst is er een voorziene 
indexaanpassing van de lonen tegen eind 2015 die natuurlijk zijn invloed heeft op de kostprijs in 2016. 
Anderzijds wordt er ingezet op een volledigere invulling van het kader en op een nodige aanpassing 
ervan. Hiervoor wordt reeds het loon ingeschreven overeenkomend met de aanwerving van 2 
inspecteurs (operationeel) en twee consulenten (burgerpersoneel). Deze bespreking loopt momenteel 
binnen het politiecollege. Dit alles terwijl de loonkost van 2 personen die op pensioen zullen gaan ook 
nog wordt ingeschreven in de begroting. Eén hiervan zelfs voor het volledig jaar, daar nog niet zeker 
is wanneer hij precies op pensioen zal gaan. Belangrijk zijn natuurlijk ook de stijging van de patronale 
pensioenlasten van 40% tot een niveau van 41,5% in 2016. Verder zijn er ook nog andere feitelijke 
evoluties van de loonkosten, zoals bijvoorbeeld de baremische verhogingen. De bijzondere 
rekenplichtige wijst verder op de belangrijke opbouw van het pensioenfonds binnen de politiezone. 
Voor 2016 wordt een bijkomende inleg van 400.000 EUR voorzien. Met deze stelselmatige opbouw 
van het fonds moet de politiezone de toekomstige pensioenkosten financieel beter kunnen dragen. De 
bijzondere rekenplichtige bespreekt vervolgens de daling van de werkingskosten. Hij wijst hierbij o.a. 
op de daling van de verzekeringskost. Aangaande de leningen geeft de bijzondere rekenplichtige mee 
dat de politiezone geen bijkomende leningen aangaat. Met betrekking tot de ontvangsten merkt de 
bijzondere rekenplichtige op dat deze in de praktijk moeilijk te ramen zijn en eerder voorzichtige 
worden ingeschat. Zo stellen de interestontvangsten tegenwoordig ook zeer weinig voor. Verder is er 
voor gekozen om de tussenkomst van de gemeenten in het werkingstekort voor 2016 te bevriezen op 
het niveau van 2015. De federale tussenkomsten worden ingeschreven volgens de formele of 
informele informatie die voorhanden is. De bijzondere rekenplichtige geeft aan dat, net zoals de 
voorgaande jaren, de investeringen gefinancierd worden met eigen middelen. Het bedrag van de 
investeringen ligt in 2016 hoger dan anders. Zo wordt de financiering van 2 vaste ANPR-camera’s 
reeds in de begroting opgenomen om eventueel tot een mogelijke aankoop te kunnen overgaan. Het 
politiecollege onderzoekt deze mogelijkheid in het kader van de uitbouw van een provinciaal ANPR-
schild. Om de financiering rond te krijgen wordt in 2016 een geraamd bedrag van 157.500 EUR 
ontrokken aan het gewone reservefonds. De bijzonder rekenplichtige geeft aan dat het reservefonds 
op deze wijze een saldo zal bereiken van 3.035.200 EUR. Volgens de bijzondere rekenplichtige blijft 
in het reservefonds een veilige marge aanwezig. 
 
Raadslid Schoofs wil weten of er zich in de toekomst toch geen problemen kunnen voordoen. Hij 
verwijst hierbij naar de laatste paragraaf van het advies van de begrotingscommissie. Hierin wordt een 
duidelijke financiële bezorgdheid geformuleerd. 
 
Volgens de bijzondere rekenplichtige kan de politiezone door de genomen maatregelen en het 
gevoerde beleid de toekomst financieel aan. De enige vrees speelt zich af op het vlak van de 
ontwikkeling van de pensioenkosten. Hiervoor wordt echter het eigen pensioenfonds opgericht dat dit 
risico moet helpen dragen. De voorzitter beaamt dat door de oprichting van het pensioenfonds een 



goede buffer wordt aangelegd en dat de politiezone op deze wijze financieel gewapend is voor de 
toekomst. 
 
DE POLITIERAAD, 
Gelet op artikel 40 van de wet op de geïntegreerde politie (WGP) van 7 december 1998 dat bepaalt 
dat de politieraad de begroting van de meergemeentezone moet goedkeuren binnen de vastgestelde 
minimale begrotingsnormen; 
Gelet op het K.B. van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van 
de lokale politie, in het bijzonder artikel 11 inzake het advies van de commissie; 
Gelet op het advies over de begroting van 2015 door de begrotingscommissie van de politiezone, 
ingevolge artikel 11 van het K.B. van 5 september 2001; 
Gelet op de omzendbrief PLP nr. 51 van 3 december 2014 betreffende de onderrichtingen voor het 
opstellen van de politiebegroting voor 2015 ten behoeve van de politiezones. 
 
De uitslag van de begroting 2016 voor de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo is als volgt: 
 
1. Gewone dienst  

Ontvangsten eigen dienstjaar   €  10.712.540,00 
Uitgaven eigen dienstjaar    €  10.250.279,00 
       ---------------------- 
Positief resultaat eigen dienstjaar   €       462.261,00 
Saldo vorige dienstjaren    €     - 365.056,00 
           ---------------------- 
Saldo voor de overboekingen   €         97.205,00 
(eigen en vorige dienstjaren) 
Saldo van de overboekingen   €     - 176.200,00 
       ---------------------- 
Geraamd resultaat van het dienstjaar  €     -   78.995,00 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat   €         79.786,11 

 van het vorige jaar 
        ---------------------- 
 Geraamd algemeen begrotingsresultaat  €              791,11 
 
 
2. Buitengewone dienst: 

Ontvangsten eigen dienstjaar   €                0,00 
Uitgaven eigen dienstjaar    €     333.700,00 
       -------------------- 
Tekort eigen dienstjaar    €   - 333.700,00 
Saldo vorige dienstjaren    €                0,00 
       -------------------- 
Saldo voor de overboekingen    €   - 333.700,00 
(eigen en vorige dienstjaren) 
Saldo van de overboekingen   €     333.700,00 
       -------------------- 
Geraamd resultaat van het dienstjaar  €                0,00 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat   €            666,72 

 van het vorige jaar 
        -------------------- 
 Geraamd algemeen begrotingsresultaat  €            666,72 
 
 
BESLUIT met 58,0835 stemgewicht voor, 0 stemgewicht tegen en 22,5833 stemgewicht onthouding: 
 
Enig artikel.-  De begroting 2016 voor de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo wordt goedgekeurd. 



 
05. ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING voor Overzetten van 

een ANPR-installatie naar een nieuwe combi, met aan wending van 2 nieuwe vaste 
camera’s - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningsw ijze.  

 
De korschef geeft aan dat de huidige ANPR-installatie op een voertuig niet goed gefunctioneerd heeft 
en dat uiteindelijk met de firma is overeengekomen om tegen gunstige voorwaarden een nieuwe en 
verbeterde installatie te voorzien op een nieuw voertuig. 
 
Raadslid Di Lernia vraagt of het dan wel zal werken. 
 
De voorzitter geeft aan te hopen dat de nieuwe installatie wel beter zal functioneren. 
 
DE POLITIERAAD, 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° f 
(de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van: 
technische aard); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 3; 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 234 
en 236 betreffende de bevoegdheden van de politieraad en het politiecollege; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Overzetten van een ANPR-installatie naar een 
nieuwe combi, met aanwending van 2 nieuwe vaste camera's” een technische beschrijving met nr. 
2016/001-cje werd opgesteld door de Steundienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €9.000,00 excl. btw of €10.890,00 
incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2016, op artikel 
330/744-51 van de buitengewone dienst; 
BESLUIT, unaniem: 
 
Artikel 1.- Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2016/001-cje en de 
raming voor de opdracht “Overzetten van een ANPR-installatie naar een nieuwe combi, met 
aanwending van 2 nieuwe vaste camera's”. De raming bedraagt €9.000,00 excl. btw of €10.890,00 
incl. 21% btw. 
 
Artikel 2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
 
Artikel 3.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2016, op artikel 330/744-51 
van de buitengewone dienst. 
 
Artikel 4.- Het politiecollege opdracht te geven tot uitvoering van dit besluit. 
 
Artikel 5.- Afschrift van dit besluit bij de betalingsbevelen te voegen. 
 
06. Openstelling van 3 plaatsen van inspecteur interve ntie mobiliteitscyclus 2016-01.  
 
De korpschef geeft aan dat de voorgestelde aanwervingen zich binnen het afgesproken operationeel 
en financieel kader bevinden. 
 
DE POLITIERAAD, 



Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten; 
Gelet op artikel VI.II.15, artikel VI.II.21 en artikel VI.II.27bis van het koninklijk besluit van 30 maart 
2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 
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 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 het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten 
betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 
Gelet op het politieraadsbesluit van 27 november 2013, waarbij de formatie werd vastgesteld van het 
operationeel-kader en het CALog-personeel; 
Gelet op het politieraadsbesluit van 27 november 2013 betreffende de samenstelling van de lokale 
selectiecommissie voor personeelsleden van het basiskader eerstelijnspolitie en aanduiding van 
plaatsvervangers; 
Gelet op de politiecolleges van 28 oktober 2015 en 4 december 2015 waar de openstelling van 3 
plaatsen van inspecteur besproken werden; 
Overwegende dat een commissaris van politie per 1 juni 2016 op pensioen zal gesteld worden; 
Overwegende dat er naar aanleiding van een aantal deeltijdse tewerkstellingen in de voorbije jaren 
een financiële ruimte vrij is van meer dan 2 voltijdse equivalenten; 
Overwegende dat er alzo voldoende financiële ruimte aanwezig is om over te gaan tot vernoemde 
openstellingen; 
Overwegende dat het nuttig is om naast het inwinnen van het advies van de selectiecommissie ook 
praktische testen af te nemen van de kandidaten; 
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat om in een wervingsreserve te voorzien voor een 
gelijkwaardige functie die geldt tot de datum van de oproep tot de kandidaten van de tweede 
navolgende mobiliteitscyclus; 
Overwegende dat deze vacante plaats van inspecteur interventie niet prioritair toegewezen wordt aan 
personeelsleden van het operationeel kader die ten minste 40 jaar is en gedurende te minste tien jaar 
is aangewezen voor een betrekking op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
die een betrekking postuleert buiten dit Gewest; 
Overwegende dat deze vacante plaatsen van inspecteur interventie geen gespecialiseerde 
betrekkingen zijn; 
Overwegende dat we de functies wensen te publiceren in de mobiliteitscyclus 2016-01. Indien 
bepaalde plaatsen niet ingevuld kunnen worden, zullen de resterende functies opnieuw gepubliceerd 
worden in de mobiliteitscyclus 2016-02. 
BESLUIT, unaniem: 
 
Artikel 1.- De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo gaat over tot de openstelling van 3 plaatsen van 
inspecteur interventie in de mobiliteitscyclus 2016-01. Indien bepaalde plaatsen niet ingevuld kunnen 
worden, zullen de resterende functies opnieuw gepubliceerd worden in de mobiliteitscyclus 2016-02. 
 
Artikel 2.- In de begroting zullen er voldoende kredieten voorzien worden voor de aanstelling van deze 
3 inspecteurs. 
 
Artikel 3.- Er zal aan de hand van volgende selectiemodaliteiten geselecteerd worden: 
- het inwinnen van het advies van de selectiecommissie; 
- het organiseren van testen of geschiktheidsproeven (niet eliminerende praktische testen). 
 
Artikel 4.- De politieraad wenst over te gaan tot de aanleg van een wervingsreserve. 
 
Artikel 5. – Een afschrift van dit besluit wordt voor publicatie verstuurd naar de directie mobiliteit en het 
loopbaanbeheer van de federale politie. 



 
07. Aangaan lidmaatschap Jobpunt Vlaanderen.  
 
De politiesecretaris verduidelijkt dat in het kader van de reorganisatie het nodig kan zijn om op 
bepaalde momenten externe ondersteuning in te schakelen. Door vennoot te worden bij Jobpunt 
Vlaanderen kan men tegen gunstige voorwaarden en zonder een aparte marktbevraging te moeten 
organiseren hier snel op inspelen. 
 
DE POLITIERAAD, 
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op 2 niveaus; 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 117; 
Gelet op de opdracht van Jobpunt Vlaanderen zoals weergegeven in het decreet van 2 maart 1999 en 
aangepast in de daaropvolgende wijzigende decreten; 
Gelet op artikel 11 van de oprichtingsstatuten van Jobpunt Vlaanderen; 
Overwegende dat Jobpunt Vlaanderen op een klantgestuurde en professionele manier ondersteuning 
biedt aan het personeelsbeleid van de Vlaamse openbare besturen en zo bijdraagt tot een moderne 
en efficiënte overheid; 
Overwegende dat de relatie tussen Jobpunt Vlaanderen en haar vennoten wordt geregeld door een 
beheersreglement en er dus geen apart contract wordt afgesloten; 
Overwegende dat Jobpunt Vlaanderen kan ingeschakeld worden voor opdrachten inzake werving en 
selectie, de organisatie van overgangs- en bevorderingsproeven, procesoptimalisatie, assessment 
centers, potentieelinschattingen, organisatieoptimalisatie en –verandering, evaluaties, outplacements, 
coaching,…; 
Overwegende dat Jobpunt Vlaanderen voor deze dienstverlening raamcontracten afsloot met diverse 
externe kantoren; 
Overwegende dat de kwaliteit van de dienstverlening door deze kantoren door Jobpunt Vlaanderen 
strikt wordt gecontroleerd; 
Overwegende dat elke nieuwe vennoot eenmalig 3 aandelen ter waarde van 24,79 euro dient aan te 
kopen per 10 personeelsleden die in dienst zijn; 
Overwegende dat in de buitengewone begroting op artikel 330/812-51 naar aanleiding van de 
begrotingswijziging voldoende kredieten werden voorzien voor de deelneming in Jobpunt Vlaanderen; 
Overwegende dat de politiezone ondersteuning zoekt voor de uitbouw van een eigen intergrale HR-
beleid; 
Overwegende dat een vennoot van Jobpunt Vlaanderen eenzijdig kan beslissen om Jobpunt 
Vlaanderen te belasten met een opdracht, en als het nodig is een bepaalde vorm van dienstverlening; 
Overwegende dat een bestuur aldus in haar eigen statuut en/of reglementering en/of een ander 
geformaliseerd document bepaalde opdrachten aan Jobpunt Vlaanderen kan toebedelen; 
BESLUIT, unaniem: 
 
Artikel 1.- De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo treedt toe tot Jobpunt Vlaanderen voor 
ondersteuning inzake het HR-beleid. 
 
Artikel 2.- Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Jobpunt Vlaanderen. 
 
Artikel 3.- Het politiecollege wordt belast met de verdere afhandeling van de formaliteiten. 
 
08. Projectomschrijving opdracht Jobpunt Vlaanderen.  
 
De politiesecretaris geeft aan dat de politiezone overweegt om eventueel een opdracht rond de 
reorganisatie door te geven aan Jobpunt Vlaanderen. De projectomschrijving omvat een aantal 
stappen om verder te evolueren naar een gebiedsgebonden en resultaatgerichte aanpak. Binnen hun 
raamcontracten zal Jobpunt Vlaanderen dan op zoek gaan naar de meest geschikte externe 
dienstverlener. 
 
DE POLITIERAAD, 
Gelet op de beslissing van de politiezone om toe te treden tot Jobpunt Vlaanderen voor ondersteuning 
inzake het HR-beleid; 
Gelet op de opeenvolgende reorganisaties die de politiezone op structureel vlak doorvoerde; 



Overwegende dat deze reorganisaties leidde tot de inzet van meer operationele personeelsleden op 
het terrein; 
Overwegende dat de politiezone ook verder wenst te evolueren naar een meer gebiedsgebonden en 
resultaatgerichte politionele aanpak; 
Overwegende dat deze aanpak verder wijzigingen verondersteld in de huidige manier van werken; 
Overwegende dat hiervoor een externe ondersteuning voor het ontwikkelen van een gepaste HR-
aanpak aangewezen is; 
Overwegende dat deze externe dienstverlener dient op te treden als procesbegeleider, facilitator en 
expert om zo samen met de medewerkers van de politiezone te slagen in het verder implementeren 
van de beoogde gebiedsgebonden en resultaatgerichte aanpak; 
Overwegende dat Jobpunt Vlaanderen een ondersteuning aanbiedt om, samen met de politiezone, 
binnen hun raamcontracten op zoek te gaan naar de meest geschikte externe dienstverlener; 
Overwegende dat een vennoot van de diensten van Jobpunt Vlaanderen gebruik kan maken zonder 
zelf een overheidsopdracht te moeten uitschrijven; 
Overwegende dat voor deze opdracht een projectfiche werd opgesteld; 
Overwegende dat binnen de begroting 2015 op artikel 330/122-03 van de gewone dienst in totaal 
30.000 EUR voorzien werd voor extra ondersteuning bij de reorganisatie; 
BESLUIT, unaniem: 
 
Artikel 1.- De projectomschrijving voor de opdracht om verder te evolueren naar een 
gebiedsgebonden en resultaatgerichte aanpak, zoals omschreven in bijgevoegde projectfiche, wordt 
goedgekeurd. 
 
Artikel 2.- De projectopdracht wordt overgemaakt aan Jobpunt Vlaanderen dat zal instaan voor de 
beperkte mededingingsprocedure binnen de contouren van hun raamovereenkomst. 
 
Artikel 3.- Het politiecollege wordt belast met de uitvoering van deze beslissing. 
 
09. Kwaadwillige verkeersbelemmering - d.d. 24.09.2015  - machtiging van het 

politiecollege.  
 
De voorzitter geeft aan dat er nabij het politiecommissariaat een tussenkomst is geweest waarbij men 
een wegversperring heeft moeten opstellen. Betrokkene heeft echter willen doorrijden en heeft zich 
klemgereden. Hierbij zijn medewerkers gekwetst geraakt en werden er combi’s beschadigd. 
 
De voorzitter beaamt op vraag van raadslid Di Lernia dat het hier om het voorval gaat waarbij een 
verdacht voertuig over een lange afstand werd achtervolgd. 
 
Raadslid Schoofs stelt zich vragen bij de kwalificatie van het feit. 
 
De politiesecretaris geeft aan dat het feit juridisch meerdere kwalificaties heeft en ook in meerder 
processen-verbaal werd gevat. Het gaat hierbij om elementen van verkeer, maar ook natuurlijk om 
weerspannigheid. 
 
DE POLITIERAAD, 
Gelet op de wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus 
van 7 december 1998, artikel 210; 
Gelet op het artikel 270, lid 3 van de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het arrest van het Hof van Cassatie van 6 november 2001, AR P.00.0444.N; 
Gelet op het schadegeval d.d. 24 september 2015; 
Overwegende dat het doel van de rechtsvordering erin bestaat om de geleden schade te recupereren 
naar aanleiding van de kwaadwillige verkeersbelemmering gepleegd door Vermylen Hans, 
Boudewijnstraat 5 te 2200 Herentals; 
Overwegende dat de omvang van deze schade gelijk is aan de schade aan drie dienstvoertuigen 
betrokken bij het incident; 
Overwegend dat het politiecollege het bevoegde orgaan is om rechtsgedingen namens de politiezone 
te voeren, mits daartoe een machtiging werd verleend door de politieraad; 
BESLUIT, unaniem: 
 



Artikel 1. – De politieraad machtigt het politiecollege om een rechtsvordering in te stellen naar 
aanleiding van schadegeval d.d. 24 september 2015. 
 
Artikel 2. – Een afschrift van dit besluit zal overhandigd worden aan de aangestelde advocaat. 
 
Besloten zitting 
 
10. Aanvraag tot mandaatverlenging van de korpschef.  
 
 
Aangezien er tijdens deze zitting geen opmerkingen werden gemaakt over het verslag van de vorige 
vergadering d.d. 28 oktober 2015 wordt het aanzien als zijnde unaniem goedgekeurd. 
De vergadering wordt gesloten om 20:38 uur. 
 
 
 
De secretaris De voorzitter 
 
 
 


