Vergadering van de politieraad op maandag 18 december 2017
De vergadering wordt geopend om 20:02 uur
Aanwezig:

Fons Verwimp - voorzitter
Mark Bex, Liesbeth Borejko, Katia Di Lernia, Youssef El Ballata, Tijs
Lemmens, Liliane Moonen, Arne Mortier, Jessica Pauwels, Walter Peelmans,
Nancy Sanen, Bert Schoofs, Guido Steurs, Ömer Ünlü vanaf punt 06, Eric
Vangeel, Farid Van Geldorp, Leonie Vanhoudt, Paula Van Sweevelt,
Abdulkadir Yilmaz - raadsleden
Daniel Carlucci - secretaris
Geert Wouters - korpschef wnd.

Verontschuldigd:

Webers Maurice - voorzitter
De Vis Dirk - burgemeester
Feyen Guido - raadslid

De vergadering is openbaar.
De voorzitter verwelkomt de leden en geeft de verontschuldigingen door. Er wordt ook aangehaald dat
raadslid Ünlü later zal zijn. De voorzitter geeft de politieraad verder de nodige kennisgevingen omtrent
het ontslag van politieraadsleden en vraagt de nieuwe raadsleden om naar voren te komen om de eed
af te leggen.
01.

Aanstelling en eedaflegging van een politieraadslid.

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, 19, 20, 20bis;
Gelet op het schrijven van 28 september 2017 waarbij politieraadslid Anne Wouters-Cuypers haar
ontslag indient als politieraadslid;
Gelet op de beslissing van de politieraad van 23 oktober 2017 houdende de kennisname van het
ingediende ontslag van effectief politieraadslid Anne Wouters-Cuypers;
Gelet op de beslissing van 13 november 2017 van de gemeenteraad van de stad Beringen waarbij de
heer Mark Bex verkozen werd als effectief politieraadslid met als enige opvolger raadslid mevrouw
Anne Wouters-Cuypers;
Overwegende dat in navolging van het ontslag als politieraadslid van Anne Wouters-Cuypers geen
opvolger voorhanden was om te zetelen in de politieraad;
Overwegende dat wanneer een effectief lid vóór het verstrijken van zijn mandaat ophoudt deel uit te
maken van de politieraad en hij/zij geen opvolger of opvolgster heeft, alle nog in functie zijnde
gemeenteraadsleden die de voordracht 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 gemeenteraad van de stad Beringen op 13 november 2017 een
plaatsvervangend lid heeft aangesteld met de aanduiding van één opvolger;
Overwegende dat het ter plaatsvervanging verkozen lid het mandaat voleindigt van het lid dat hij
opvolgt;
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 de heer Mark Bex de voorgeschreven eed:
“IK ZWEER GETROUWHEID AAN DE KONING, GEHOORZAAMHEID AAN DE GRONDWET EN
AAN DE WETTEN VAN HET BELGISCHE VOLK” aflegt in handen van de voorzitter;
Overwegende dat door de eedaflegging en ondertekening van de bijhorende akte het politieraadslid
tevens op eer verklaart nog steeds te voldoen aan de vereisten van de verkiesbaarheid en zich niet te
bevinden in een geval van onverenigbaarheid;
BESLUIT:
Artikel 1.- De politieraad neemt akte van de eedaflegging en de aanstelling van de heer Mark Bex als
effectief lid van de politieraad.

Artikel 2.- Onderhavig politieraadsbesluit zal worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid
en aan de belanghebbende.
02.

Kennisgeving van ingediende ontslag van effectief politieraadslid Carmans.

DE POLITIERAAD,
Gelet op artikel 20 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid de artikels 19, 20 en 21bis;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de stad Beringen van 2 januari 2013 betreffende de
verkiezing van de leden van de politieraad;
Gelet op het besluit van de politieraad van 1 februari 2013 betreffende de eedaflegging en de
aanstelling van een lid van de politieraad;
Gelet op het bericht van de heer Ronald Carmans, politieraadslid, d.d. 27 november 2017, waarbij hij
aan de voorzitter meedeelt dat hij ontslag neemt als politieraadslid;
Overwegende dat de heer Ronald Carmans sinds 1 december 2017 verhuisd is naar Tessenderlo en
aldus niet meer wettelijk kan zetelen in de politieraad;
Overwegende dat de heer Tijs Lemmens als eerste opvolger werd voorgedragen voor politieraadslid
Ronald Carmans;
Overwegende dat de opvolger of het ter plaatsvervanging verkozen lid het mandaat van het lid dat hij
opvolgt voleindigt;
BESLUIT:
Artikel 1.- De politieraad neemt akte van de beëindiging van het mandaat van politieraadslid Ronald
Carmans.
03.

Aanstelling en eedaflegging van een politieraadslid.

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, 19, 20, 20bis;
Gelet op de beslissing van de politieraad van 15 december 2017 waarbij akte wordt genomen van de
beëindiging op 1 december 2017 van het mandaat van politieraadslid Ronald Carmans;
Overwegende dat de kandidaten die als opvolgers van een verkozen effectief lid werden
voorgedragen, van rechtswege de opvolgers zijn van voornoemde lid;
Overwegende dat de heer Tijs Lemmens als eerste opvolger werd voorgedragen voor politieraadslid
Ronald Carmans;
Overwegende dat de opvolger of ter plaatsvervanging verkozen lid het mandaat voleindigt van het lid
dat hij opvolgt;
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 de heer Tijs Lemmens de voorgeschreven eed:
“IK ZWEER GETROUWHEID AAN DE KONING, GEHOORZAAMHEID AAN DE GRONDWET EN
AAN DE WETTEN VAN HET BELGISCHE VOLK” aflegt in handen van de voorzitter;
Overwegende dat door de eedaflegging en ondertekening van de bijhorende akte het politieraadslid
tevens op eer verklaart nog steeds te voldoen aan de vereisten van de verkiesbaarheid en zich niet te
bevinden in een geval van onverenigbaarheid;
BESLUIT:
Artikel 1.- De politieraad neemt akte van de eedaflegging en de aanstelling van de heer Tijs Lemmens
als effectief lid van de politieraad.
Artikel 2.- Onderhavig politieraadsbesluit zal worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid
en aan de belanghebbende.
04.

P.V. van kasnazicht van het 3de kwartaal 2017.

DE POLITIERAAD,
Neemt kennis, overeenkomstig artikel 131 van de nieuwe gemeentewet, van het proces-verbaal van
onderzoek van de kas voor het 3e kwartaal 2017.

Het te verantwoorden en het verantwoorde vermogen bedraagt 1.828.342,82 euro.
05.

Teruggave en terbeschikkingstelling van een provisie voor kleine uitgaven.

De voorzitter verduidelijkt dat momenteel de opvolgster van commissaris Jean-Pierre Claeys de zaken
overneemt nu hij met pensioen is gegaan.
DE POLITIERAAD,
Gelet op het besluit van de politieraad van 25 september 2002 betreffende de terbeschikkingstelling
van een provisie voor kleine uitgaven;
Overwegende dat de dienst steun een provisie nodig heeft voor later te verantwoorden kleine uitgaven
(kleine benodigdheden, reparaties …);
Overwegende dat Jean-Pierre Claeys, beheerder van een provisie van 500 euro, per 1 november
2017 met pensioen is gegaan;
Gelet op het ontvangstbewijs van 24 oktober 2017, waaruit blijkt dat Jean-Pierre Claeys de provisie
ingeleverd heeft;
BESLUIT, unaniem:
Artikel 1.- Met ingang van 24 oktober 2017 de teruggave van de provisie van Jean-Pierre Claeys vast
te stellen.
Artikel 2.- Met ingang van 24 oktober 2017 de machtiging voor het beheren van een provisie vast te
stellen als volgt:
Els GEURTS
dienst steun
500 EUR
06.

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING
voor het Implementeren van een administratief netwerk - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.

Op vraag van de voorzitter geeft de politiesecretaris toelichting bij het dossier. De politiezone wenst
een zogenaamd administratief netwerk uit te bouwen. Dit netwerk wordt opgericht naast het
bestaande politienetwerk. Dit politienetwerk blijft uit veiligheidsoverwegingen steeds gescheiden van
het internet. Dit betekent dat allerlei toepassingen die gebruik maken van het internet hierop niet
kunnen functioneren. Aangezien er steeds meer situaties zijn waarbij het internet nodig is, wenst het
korps -ondanks de kostprijs- een administratief netwerk op te richten. Op deze wijze kunnen de
huidige aparte internetcomputers verdwijnen. Vaak staan er vandaag nu immers twee computers op
een bureau. Door het administratief netwerk kan er via één en dezelfde computer zowel op het
politienetwerk gewerkt worden als op het internet. In deze moderne tijden is internet een absolute
noodzaak. Ook allerlei extra toepassingen worden zo mogelijk, zoals bijvoorbeeld van thuis uit de
eigen dienstplanning opvragen. Het politienetwerk wordt via de nodige firewalls van het administratief
netwerk (en dus het internet) gescheiden. Deze opstelling is goedgekeurd door de ICT-diensten van
de federale politie.
DE POLITIERAAD,
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, §1, 1° d ii (de
opdracht kan slechts door één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om redenen van:
mededinging ontbreekt om technische redenen);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 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 latere wijzigingen;
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 voor het gebruik van bepaalde toepassingen een internettoegang noodzakelijk is;
Overwegende dat het voorzien van een internettoegang een oplossing biedt voor bepaalde
toepassingen;

Overwegende dat de evolutie naar online toepassingen en op afstand werken een internettoegang
noodzakelijk maakt;
Overwegende dat dit niet kan gerealiseerd worden binnen het bestaande ISLP-netwerk gezien de
strikte beveiligingsregels die een afscheiding vereisen tussen netwerken;
Overwegende dat zonder afbreuk te doen aan de beveiligingsregels, het opzetten van een
afgescheiden administratief netwerk hiervoor een oplossing kan bieden;
Overwegende dat dit kan gerealiseerd worden door een uitbreiding van de bestaande
netwerkarchitectuur die werd geïmplementeerd in het kader van Mobile Office;
Overwegende dat deze aankoop een uitbreiding van een bestaand systeem van Mobile Office betreft
en de bijkomende hard- en software in dat systeem geïntegreerd moet worden waardoor het
noodzakelijk is deze installatie en het bijhorende onderhoud bij de initiële leverancier af te nemen,
zijnde Lebon IT Sevices NV, Stoomtuigstraat 7C te 8830 Hooglede.
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Implementeren van een administratief netwerk” een
bestek met nr. 2017/035-GEL werd opgesteld door de Steundienst;
Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:
* Basisopdracht (Implementeren van een administratief netwerk en onderhoudskosten eerste jaar),
raming: € 25.766,80 excl. btw of € 31.177,83 incl. 21% btw;
* Verlenging 1 (Onderhouden van een administratief netwerk gedurende één bijkomend jaar), raming:
€ 3.495,50 excl. btw of € 4.229,56 incl. 21% btw;
* Verlenging 2 (Onderhouden van een administratief netwerk gedurende twee bijkomende jaren),
raming: € 6.991,00 excl. btw of € 8.459,11 incl. 21% btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 36.253,30 excl. btw of
€ 43.866,50 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2017, op artikel
330/742-53 van de buitengewone dienst voor de investeringskosten, en op het budget van 2017 en
volgende jaren, op artikel 330/123-13 voor de jaarlijks weerkerende onderhoudskosten;
BESLUIT, unaniem:
Artikel 1.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/035-GEL en de raming voor de
opdracht “Implementeren van een administratief netwerk”, opgesteld door de Steundienst. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 36.253,30 excl. btw
of € 43.866,50 incl. 21% btw.
Artikel 2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking, waarbij op basis van technische redenen slechts één ondernemer wordt
aangeschreven, zijnde Lebon IT Sevices NV, Stoomtuigstraat 7C te 8830 Hooglede.
Artikel 3.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, op artikel 330/742-53
van de buitengewone dienst en op artikel 330/123-13 van de gewone dienst alsook in het budget van
de volgende jaren.
Artikel 4.- Het politiecollege opdracht te geven tot uitvoering van dit besluit.
Artikel 5.- Afschrift van dit besluit bij de betalingsbevelen te voegen.
07.

Bod op Volvo V40 1 HCV360.

De waarnemend korpschef geeft aan dat er op korte tijd twee voertuigen beschadigd geraakte bij een
interventie. De voorgestelde verkoop heeft betrekking op het eerste incident. Naar aanleiding van een
oproep inzake een mogelijke zware vechtpartij is het voertuig in aanraking gekomen met een voertuig
dat vanuit een zijstraat kwam. Het voertuig is niet meer te herstellen. De verzekering zal hiervoor
14.966 EUR uitbetalen. Een deel van dit bedrag wordt door de verzekering gerecupereerd uit het
verkoop van het wrak. Het hoogste bod dat de politiezone kreeg was 3.871 EUR. De waarnemend
korpschef merkt op dat de politiezone reeds bezig was met de aankoop van een nieuw voertuig. Op
deze wijze kan het wagenpark weer snel worden aangevuld.
DE POLITIERAAD,

Gelet op de gemeentewet, inzonderheid artikelen 5; voor de politiezones bekrachtigd door artikel
33WGP, dat stelt dat de aankoop en verkoop van zakelijke rechten daden van beschikking zijn die
vallen onder de bevoegdheid van de politieraad;
Gelet op het incident van 3 oktober 2017 waarbij het voertuig Volvo V40 met nummerplaat 1HCV360
zwaar beschadigd werd bij een aanrijding in het kader van een interventie;
Gelet op het schrijven van de N.V. Expertisebureau BELLEFROID, Kiewitstraat 175 te 3500 Hasselt
van 30 november 2017 waaruit blijkt dat het voertuig als totaal verloren beschouwd moet worden;
Gelet dat uit dit schrijven blijkt dat het hoogste bod voor het wrak, zijnde 3.871,00 € uitgebracht werd
door PHU WILE CARS, Miezka I, 6/5, PL-63800 GOSTYN;
Overwegende dat dit bod, gelet op de zeer zware schade aan het voertuig opgelopen bij het ongeval
enerzijds, en de bijkomende schade door het ontdoen van het voertuig van de politie-uitrusting
anderzijds, als redelijk beschouwd kan worden;
Gelet op het besluit van het politiecollege van 23 november 2017 waarbij voor het goed beheer van
het dossier tot verkoop van het wrak aan PHU WILE CARS, Miezka I, 6/5, PL-63800 GOSTYN, tegen
de betaling van €3.871,00 overgegaan wordt;
BESLUIT, unaniem:
Artikel 1. Het besluit van het politiecollege van 23/11/2017 waarbij tot verkoop van het wrak van het
voertuig Volvo V40 met nummerplaat 1HCV360 aan PHU WILE CARS, Miezka I, 6/5, PL-63800
GOSTYN, overgegaan wordt, tegen een bedrag van 3.871,00 €, wordt bekrachtigd.
08.

Goedkeuring van de personeelsformatie - december 2017.

Op vraag van de voorzitter geeft de waarnemend korpschef toelichting bij de voorgestelde
personeelsformatie aan de hand van een presentatie. Hierbij verduidelijkt hij dat de korpsinrichting
voortdurend in beweging is. In februari werd de korpsformatie nog aangepast om een hondengeleider
te kunnen aanstellen. De hondengeleider en de politiehond zijn momenteel in opleiding die een half
jaar in beslag neemt. Het gaat immers om een wapen dat men goed onder controle moet hebben. Na
deze aanpassing van het organogram is er verder gewerkt aan een nieuwe organisatievorm om beter
te kunnen inspelen op de huidige en toekomstige operationele noden. De bijsturing is nodig op het
vlak van de ondersteuning en opvolging van de basiswerking, de gebiedsgebonden aandacht voor
overlast- en criminaliteitsproblemen en een verbetering van de netwerkvorming. De basis vraagt ook
om een structuur met duidelijkere afgebakende groepen en directe lijnen naar één dienst- of
groepsverantwoordelijke. Ook voor externe partners is het nodig om te komen tot één duidelijk
aanspreekpunt. Per eenheid (wijkdienst, gebiedsgebonden ploegen en interventieploegen) wordt dan
ook voorzien in een duidelijke leidinggevende. Ook wenst men dat de hoofdinspecteur
terreinondersteuner nauwer de lopende interventies kan opvolgen en zich vaker op het terrein kan
begeven voor ondersteuning van de ploegen. Vandaar dat de korpsleiding voorstelde om de inzet van
de middenkaders te wijzigen om ze enerzijds duidelijker kunnen toe te wijzen aan een specifieke
eenheid en anderzijds een ontdubbeling te realiseren in het opvolgen van de noodhulptaken en de
andere organisatorische en operationele taken. Dit houdt ook in dat men op specifieke momenten zal
werken met twee hoofdinspecteurs die het interventiegebeuren zullen opvolgen. Op deze wijze kan
één van beide hoofdinspecteurs mee de interventies op het terrein begeleiden en instaan voor het
uitvoeren van onder andere de nodige dispositieven. De waarnemend korpschef overloopt in dit
verband het resultaat van een recente controleactie waaruit blijkt dat er op zo'n moment veel
vaststellingen worden gedaan. Om op een vlotte manier deze dubbele bezetting te kunnen realiseren
wordt enerzijds gewerkt met een nieuwe dienstplanning, maar wordt anderzijds ook gevraagd om het
aantal hoofdinspecteurs terreinondersteuners uit te breiden met één voltijdse equivalent. Daarnaast
wil het korps ook meer snelheids- en andere verkeerscontroles kunnen uitvoeren; onder meer 's
nachts en in het weekend. Bedoeling is om in het bijzonder extra te kunnen focussen op de
zogenaamde snelheidsduivels. Om het aantal snelheidscontroles te kunnen opvoeren, wordt
voorgesteld om de verkeersdienst te versterken met één extra inspecteur. Om de toekomstige noden
beter aan te kunnen, worden bovendien een aantal profielen binnen het organogram gewijzigd. Zo
wordt een plaats van inspecteur bij het lokaal informatiekruispunt geruild met een plaats van
hoofdinspecteur bij het functioneel beheer (staan in voor de controle van de processen-verbaal). Op
deze wijze wordt extra coördinatie overgeheveld naar het lokaal informatiekruispunt. Dit is nodig om
de uitdagingen aan te kunnen op het vlak van ANPR, de inzet van bewakingscamera's en
verschillende technologische ontwikkelingen. Verder wordt de plaats van een assistent algemeen
profiel omgezet naar een plaats van assistent-ICT. Dit profiel past beter bij de uitdagingen waarvoor
we vandaag staan. Zo zal deze persoon enerzijds mee instaan voor de ondersteuning van de steeds

groeiende algemene informaticawerking, maar anderzijds ook ingezet worden binnen de lokale
recherche (een dienst die vorig jaar met één inspecteur werd versterkt). Dit om mee gespecialiseerde
onderzoeken helpen te ondersteunen (denk maar aan: smartphones uitlezen, computercrime,...).
Aangezien deze persoon rechtstreeks voor twee diensten zal werken, wordt hij in het organogram
onder de korpschef geplaatst. Voor het overige bevat het nieuwe organogram ook een aantal
verschuivingen van een aantal assistenten van de ene dienst naar een andere dienst. De
waarnemend korpschef verduidelijkt ten slotte dat het voorliggend voorstel van organogram de
uitbreiding inhoudt van de huidige formatie met één extra hoofdinspecteur en één extra inspecteur.
Voor het overige worden er een aantal verschuivingen voorzien. De politiesecretaris geeft mee dat de
nieuwe formatie ook besproken is met de vakbonden. Op zich kunnen ze zich vinden in de bedoeling
van de reorganisatie, maar willen ze voorlopig nog de impact ervan op de dienstregeling afwachten
vooraleer de reorganisatie te kunnen goedkeuren.
DE POLITIERAAD,
Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
2 niveaus;
Gelet op het KB van 05.09.2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en het
administratief en logistiek personeel van de lokale politie;
Gelet op het KB van 07.12.2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van
de lokale politie;
Gelet op het KB van 17.09.2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale
politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;
Gelet op het KB van 16.10.2009 tot wijziging van het KB van 17.09.2001 tot vaststelling van de
organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale
dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;
Gelet op de omzendbrief PLP 10 van 9.10.2001 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de
lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de
bevolking;
Gelet op de omzendbrief PLP 16 van 28.11.2001 betreffende de overgang naar het administratief en
logistiek kader (CALog) van de lokale politie krachtens artikel 235, tweede, derde en vierde lid, van de
Wet op de Geïntegreerde Politie;
Gelet op de omzendbrief CP1 van 27.05.2013 betreffende Community Policing, definitie van de
Belgische interpretatie van toepassing op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op de omzendbrief CP 2 van 03.11.2004 betreffende het bevorderen van de
organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg;
Gelet op het rapport van de Federale Politieraad opgesteld naar aanleiding van 10 jaar
politiehervorming;
Gelet op het overleg met het Basisoverlegcomité op 15.12.2017 rond de voorgestelde formatie;
Gelet op de personeelsformatie zoals vastgesteld door de politieraad op 16.02.2017;
Gelet op de beslissing van 18 mei 2017 van de gouverneur waarbij de personeelsformatie zoals door
de politieraad vastgelegd op 16.02.2017 wordt goedgekeurd op voorwaarde dat de
personeelsformatie in de toekomst zal worden aangepast aan de formatienormen van het koninklijk
besluit van 7 december 2001;
Overwegende dat de beslissing van 18 mei 2017 van de gouverneur vraagt om, gezien het aantal
inspecteurs, bij een volgende wijziging een extra hoofdinspecteur te voorzien;
Gelet op de voorgestelde nieuwe personeelsformatie en de bijhorende motivering;
Gelet op de financiële verantwoordingsnota van de bijzonder rekenplichtige;
Overwegende dat de huidige personeelsformatie en organogram werden opgesteld naar aanleiding
van de behoefte om te voorzien in:
- een gewijzigde organisatiestructuur en –indeling;
- de uitbreiding van het effectief met 1 extra hoofdinspecteur en 1 extra inspecteur;
- de omvorming binnen het kader van een openstaande functie met de gemene graad van
assistent tot een functie met de bijzondere graad van ICT-assistent;
Overwegende dat deze wijziging een noodzakelijke stap vormt om meer blauw slimmer op straat te
kunnen inzetten hetgeen het hoofddoel is van de in 2013 ingezette hervorming van het korps;
Overwegende dat voor de verbetering van de operationele begeleiding van de interventieploegen op
het terrein de hoofdinspecteur terreinondersteuner zich meer moet gaan kunnen toeleggen op de
directie opvolging van de ploegen;

Overwegende dat hiervoor de andere niet aan de actieve interventieploegen gelinkte operationele
taken zoveel als mogelijk door een andere hoofdinspecteur moeten kunnen worden opgenomen in de
vorm van ‘operationele coördinator’;
Overwegende dat hiervoor de groep van hoofdinspecteurs van de eerste lijn het best met 1 voltijdse
equivalent wordt uitgebreid;
Overwegende dat de politiezone het huidig aantal mobiele snelheidscontroles en ander gerichte
verkeerscontroles wenst op te drijven;
Overwegende dat hiervoor best de dienst Verkeer wordt uitgebreid met 1 inspecteur (nietgespecialiseerd);
Overwegende dat voor de ondersteuning van het ICT-gebeuren (zowel op algemeen
organisatieniveau als in het kader van de forensische ICT) best wordt voorzien in een ICT-assistent;
Overwegende dat dit kan door het omvormen van een openstaande functie met de gemene graad van
assistent tot een functie van assistent met de bijzondere graad van ICT-assistent;
Overwegende dat de voorgestelde hervorming van het organogram de leidinggevend structuur wenst
aan te passen om de aansturing en begeleiding van de personeelsleden te verduidelijken en te
bevorderen;
Overwegende de voorgestelde hervorming van het organogram de leidinggevende structuur wenst
aan te passen om de coördinatie van de opdrachten en de samenwerking met externe partners te
verduidelijken en te bevorderen;
Overwegende dat bij de invulling van de nieuwe personeelsformatie het budgettair kader zal worden
gerespecteerd;
Overwegende dat de vakbonden in het Basisoverlegcomité van 15.12.2017 nog niet hun akkoord
wensen te geven aan de voorgestelde reorganisatie omdat de impact van de voorstellen op de
dienstregeling nog onduidelijk zijn;
Overwegende de voorgestelde verhouding tussen de kaders;
BESLUIT, unaniem:
Artikel 1: De formatie van het operationeel personeel van het lokale politiekorps wordt, zoals hieronder
opgesomd, vastgesteld met 104 voltijdse statutaire equivalenten:
1 korpschef - hoofdcommissaris van politie
4 commissarissen van politie
20 hoofdinspecteurs, waarvan:
- 2 hoofdinspecteurs opsporingsdienst
- 2 hoofdinspecteurs politieassistent
- 1 hoofdinspecteur motard
- 15 hoofdinspecteurs (niet-gespecialiseerd)
79 inspecteurs, waarvan:
- 19 inspecteurs – wijkpolitie
- 1 inspecteur - hondengeleider
- 9 inspecteurs – opsporingsdienst
- 2 inspecteurs – motard
- 48 inspecteurs (niet-gespecialiseerd)
Artikel 2: De formatie van het administratief en logistiek personeel van het lokale politiekorps blijft,
zoals hieronder opgesomd, vastgesteld met 21 voltijdse statutaire equivalenten:
2 adviseurs niveau A, waarvan:
- 1 adviseur politiesecretaris – klasse 2
- 1 adviseur facilitair beheer – klasse 1
7 consulenten niveau B, waarvan:
- 1 consulent – bijzondere graad ICT-consulent
- 1 consulent – bijzondere graad boekhouder
- 1 consulent – bijzondere graad communicatieconsulent
- 1 consulent – bijzondere graad directiesecretaris
- 3 consulenten zonder bijzondere graad
10 assistenten niveau C, waarvan:
- 1 assistent – bijzondere graad ICT-assistent
- 9 assistenten zonder bijzonder graad
1 bediende niveau D

1 vakman niveau D
09.

Openstelling 1 plaats van hoofdinspecteur eerstelijnspolitie - uit de wervingsreserve.

De politiesecretaris verduidelijkt dat de nieuwe formatie het mogelijk maakt om een extra
hoofdinspecteur aan te werven. Momenteel is er een plaats van hoofdinspecteur opengesteld binnen
de lopende vijfde mobiliteitscyclus van 2017. Om snel de nieuwe nood te kunnen invullen, is het beter
om onmiddellijk ook de mogelijkheid te creëren om eventueel de wervingsreserve van deze lopende
mobiliteitscyclus te gebruiken om de extra plaats van hoofdinspecteur in te vullen.
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 28 juni 2016 betreffende de samenstelling van de lokale
selectiecommissie voor personeelsleden van het middenkader eerstelijnspolitie en aanduiding van
plaatsvervangers;
Gelet op het politieraadsbesluit van 23 oktober 2017 tot openstellen van een plaats van
hoofdinspecteur eerstelijnspolitie;
Gelet op het politieraadsbesluit van 18 december 2017 betreffende de vastlegging van de formatie;
Overwegende dat er omwille van een eerdere vervanging van een hoofdinspecteur die in NAVAP is
de mogelijkheid bestaat dat er een overtal aan hoofdinspecteurs plaatsvindt;
Overwegende dat het organogram zoals vastgelegd door de politieraad van 18 december 2017 de
mogelijkheid biedt om een bijkomende plaats van hoofdinspecteur (niet-gespecialiseerd) open te
stellen;
Overwegende dat om die reden kan overgegaan worden tot de openstelling van 1 plaats van
hoofdinspecteur eerstelijnspolitie;
Overwegende dat de politieraad van 23 oktober 2017 een plaats van hoofdinspecteur eerstelijnspolitie
gepubliceerd heeft in de eerstvolgende mobiliteitscyclus waaraan de aspiranten-hoofdinspecteurs
sociale promotie 2017 kunnen deelnemen;
Overwegende dat de politieraad hierbij besliste om in een wervingsreserve te voorzien voor een
gelijkwaardige functie;
Overwegende dat artikel VI.II.27bis. van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de
rechtspositie van het personeel van de politiediensten toelaat om een wervingsreserve aan te leggen
tot de datum van de oproep tot de kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus voor
functies voor een gelijkwaardige functionaliteit;
Overwegende dat de formatiewijzing wenst in te spelen op de nood om een bijkomende
hoofdinspecteur eerstelijnspolitie aan te werven;
Overwegende dat de wervingsreserve van de lopende mobiliteitscyclus kan worden aangesproken om
deze nood in te vullen wanneer de politieraad in een bijkomende openstelling voorziet;
Overwegende dat de politiezone actief inspeelt op de noden en hierbij rekening houdt met de
budgettaire grenzen opgenomen in het financiële meerjarenplan;
Overwegende dat de invulling van een mobiliteitscyclus de nodige tijd vraagt;
Overwegende dat de nodige financiële middelen zullen worden voorzien om te kunnen overgaan tot
vernoemde aanstelling;
Overwegende dat deze vacante plaats van hoofdinspecteur eerstelijnspolitie 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 plaats van hoofdinspecteur eerstelijnspolitie geen gespecialiseerde
betrekking is;
BESLUIT, unaniem:

Artikel 1.- De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo gaat over tot de openstelling van één plaats van
hoofdinspecteur eerstelijnspolitie en wenst voor de invulling gebruik te maken van de wervingsreserve
van de mobiliteitscyclus 2017-05.
Artikel 2.- In de begroting zullen er voldoende kredieten voorzien worden voor de aanstelling van deze
hoofdinspecteur eerstelijnspolitie.
Artikel 3. – Een afschrift van dit besluit wordt verstuurd naar de directie mobiliteit en het
loopbaanbeheer van de federale politie.

Aangezien er geen opmerkingen worden gemaakt over de weergave van het verslag van de vorige
vergadering, wordt het geacht te zijn goedgekeurd. De vergadering wordt gesloten om 20u34.

De secretaris

De voorzitter

