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Aanwezig: Vera Celis – burgemeester Geel – voorzitter  

 Tine Gielis – burgemeester Laakdal  

 Nele Geudens – burgemeester Meerhout 

 Dirk Van Aerschot – korpschef  

 Carolien Roofthooft – strategisch coördinator  

 Johan Vanheuckelom – bijzonder rekenplichtige (voor agendapunten 3 – 5) 

 Sabine Beysen – boekhoudster (voor agendapunten 3 – 5) 

 Els Vandevenne – politiesecretaris 

Alfons Bellinckx, Griet Ceusters, Benny Eyckmans, Dirk Kennis, Evelien Lievens, 

Tinne Vangeel, Timmy Vanuytsel, Luc Van Laer, Pieter Verhesen, Ivan Wartel,  

Emmanuel Dox en vertrouwenspersoon Elisabeth Dox, Christiana Rutten, Frans 

Tielemans, Jeroen Helsen, Hanne Lintermans, Bob Nysmans, Theo Vandeweyer, 

Niels Vermeulen, Elhasbia Zayou – politieraadsleden 

 

OPENBARE ZITTING – POLITIERAAD 9 DECEMBER 2020 

 

De vergadering wordt via de applicatie Webex digitaal georganiseerd en gestreamd via Facebook. 

De voorzitter opent de openbare zitting van de vergadering om 20 uur. 

 

1. Organisatie van de politieraad in de periode van Corona-crisis – goedkeuring  

 

Toelichting 
De politieraad vergadert minstens vier maal per jaar. In 2020 werd tot op heden één digitale politieraad 

georganiseerd op 31 maart en twee virtuele politieraden op 1 september en 10 november.  

 

Om o.a. enkele financiële dossiers niet nodeloos te vertragen is een politieraad op 9 december 2020 

noodzakelijk.  

 

Het overlegcomité adviseerde op 16 oktober 2020 om vergaderingen opnieuw zoveel mogelijk via 

videoconferentie te organiseren. Als dit uitzonderlijk niet mogelijk is, moeten de regels van fysieke 

afstand worden nageleefd voor de fysieke vergaderingen. 

 

Er is geen wettelijke regeling, noch een regeling in het huishoudelijk reglement om de politieraad in de 

huidige omstandigheden op de meest pragmatische manier te organiseren. Veelal wordt teruggegrepen 

naar een digitale of virtuele afhandeling. 

 

Het politiecollege stelt voor om voor de politieraad van 9 december 2020 gebruik te maken van de 

applicatie Webex. De politiezone zal de politieraad streamen naar haar facebookpagina. 

De voorzitter van de politieraad, burgemeester Vera Celis, besliste op 28 oktober 2020 om, op basis 

van art. 25/8 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus (WGP), de zitting van de politieraad van 9 december 2020 zonder 

publiek en pers te organiseren. 

De politieraadsleden dienen hun goedkeuring, al dan niet, te hechten aan deze manier van organiseren 

van de politieraad voor aanvang van de politieraad.  
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Bij gebrek aan meerderheid van stemmen voor het organiseren van de politieraad van 9 december 

2020 op deze pragmatische wijze, wordt de gehele agenda uitgesteld naar een volgende politieraad 

met fysieke aanwezigheid van de politieraadsleden.  

 

Juridische grond - Wetgeving  

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus, artikel 25 en volgende. 
 

Besluit  

De politieraad beslist unaniem: 

 

Artikel 1 

De politieraad van 9 december 2020 wordt in het raam van de Corona-crisis op de volgende 

pragmatische manier georganiseerd: 

- De politieraadsleden ontvangen de agenda zoals gebruikelijk; 

- De politieraadsleden ontvangen, zoals gebruikelijk, de uitgeschreven ontwerpbesluiten; 

- De agenda zal, zoals gebruikelijk, openbaar gemaakt worden; 

- De politieraadsleden kunnen tussen ontvangst van de documentatie en 8 december 2020 om 

12 u vragen stellen over de agendapunten en de inhoud van de ontwerpbesluiten aan de 

voorzitter en/of de korpschef via het e-mailadres: pz.glm.politiesecretariaat@police.belgium.eu; 

- De politieraadsleden kunnen tussen ontvangst van de documentatie en 8 december 2020 om 

12 u bijkomende vragen stellen en variapunten toevoegen aan de agenda via het e-mailadres: 

pz.glm.politiesecretariaat@police.belgium.eu; 

- Wie niet in de mogelijkheid is om via digitale wijze te communiceren, kan de videoconferentie 

bijwonen in de Grote Nete van het Veiligheidshuis. Vermits we trachten het aantal aanwezigen 

zoveel mogelijk te beperken, vragen wij om uw fysieke aanwezigheid uiterlijk op 8 december 12 

u telefonisch te bevestigen aan de politiesecretaris: 014 56 47 75. 

- De politiezone zal de politieraad streamen naar haar facebookpagina. 

- De goedgekeurde notulen worden, zoals gebruikelijk, openbaar gemaakt. 

 

Artikel 2 

Aan de politieraadsleden wordt gevraagd dit agendapunt al dan niet goed te keuren uiterlijk op 8 

december om 12 u: 

- Bij voorkeur via mail: pz.glm.politiesecretariaat@police.belgium.eu 

- Telefonisch via de politiesecretaris: 014 56 47 75 

De politieraadsleden die niet gereageerd hebben op de afgesproken datum, worden geacht akkoord te 

gaan met dit agendapunt.  

De secretaris ontving tijdig één positief antwoord.   

 

2. Notulen openbare zitting 10/11/2020 – goedkeuring  

 

De notulen van de politieraad van 10 november 2020 worden unaniem goedgekeurd. 

 

 

 

 

 

mailto:pz.glm.politiesecretariaat@police.belgium.eu
mailto:pz.glm.politiesecretariaat@police.belgium.eu
mailto:pz.glm.politiesecretariaat@police.belgium.eu
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3. Rekening 2019 – vaststelling 

 

Toelichting 
De jaarrekening en begrotingsrekening 2019 werden afgesloten. Deze documenten werden aan alle 

politieraadsleden bezorgd.  

De bijzonder rekenplichtige geeft toelichting tijdens de zitting van de politieraad. 

 

Besluit  

De politieraad beslist unaniem:     

 

Artikel 1 

De jaarrekening en begrotingsrekening  2019 worden goedgekeurd. 

 

Artikel 2 

De begrotingsrekening 2019 wordt als volgt vastgesteld:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3 

De balans en de resultatenrekening over het dienstjaar 2019 worden als volgt vastgesteld: 

 

BALANS PER 31.12 

Vaste activa 12 776 899 

Vlottende activa 1 495 714 

Totaal van de activa 14 272 613 

  

Eigen vermogen 7 795 182 

Voorzieningen 0 

Schulden 6 477 431 

Totaal van de passiva  14 272 613 

 

 

BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 

Netto vastgestelde rechten (gewone dienst) 13 823 452,18 

Vastgestelde uitgaven(gewone dienst) 13 823 452,18 

Begrotingsresultaat (gewone dienst) 0,00 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 109 228,28 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst) 109 228,28 

  

Netto vastgestelde rechten (buitengewone dienst) 690 873,06 

Vastgestelde uitgaven (buitengewone dienst) 1 140 817,67 

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst) -449 944,61 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 491 283,59 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst) 41 338,98 
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Artikel 4 

Afschrift van dit besluit zal met de nodige documenten worden verstuurd naar de Federale 

overheidsdienst Binnenlandse zaken/Federale diensten gouverneur in Antwerpen en de minister van 

Binnenlandse Zaken in Brussel. 

 

Bespreking 

Tinne Vangeel vraagt zich af of op slide 7, waar de ontvangsten worden vergeleken met het budget, de 

percentages niet verkeerd zijn voorgesteld: + zou – moeten zijn en andersom. 

Johan Vanheuckelom: de positieve getallen moeten geïnterpreteerd worden als ‘niet gerealiseerd’.  

Niels Vermeulen: de uitgekeerde ‘achterstallen verkeersveiligheidsfonds’ vertegenwoordigden in 2019 

457.921 euro en waren daarmee hoger dan de jaren voordien. Hoe zal dit in de toekomst evolueren? 

Johan Vanheuckelom: in 2020 ontvingen we meer (499.000 euro), in 2021 zal dit minder zijn: 173.637 

euro. 

 

4. Begrotingswijziging 2020-01– goedkeuring   

 

De bijzonder rekenplichtige geeft toelichting tijdens de zitting. 

 

Motivering 

- Art. 71 en volgende van de Wet op de Geïntegreerde Politie, gestructureerd op twee niveaus 

van 7 december 1998, houdende begroting en begrotingswijzigingen 

- Het advies van de financiële adviescommissie 

- Het voorstel van het politiecollege 

 

Argumentatie 

Een normale begrotingswijziging dient doorgevoerd te worden voor het inschrijven en wijzigen van 

uitgaven en ontvangst kredieten in de gewone en in de buitengewone dienst. 

 

Syntheseverslag 
 

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 

Exploitatieresultaat  179 758 

Uitzonderlijk resultaat 436 347 

Resultaat van het dienstjaar 616 105 
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Besluit  
De politieraad beslist unaniem: 

 
Artikel 1 

De eerste begrotingswijziging van 2020 wordt goedgekeurd. 

 

Artikel 2 

De gemeentelijke toelagen voor de gewone dienst en buitengewone dienst ondergaan geen wijzigingen 

t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2020. 
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5. Begroting 2021 – goedkeuring  

 

De bijzonder rekenplichtige geeft toelichting tijdens de zitting. 

 

Motivering 

De financiële adviescommissie heeft in haar zittingen van 7 en 28 oktober 2020 advies uitgebracht aan 

het politiecollege in verband met de inhoud, de wettelijkheid en de te verwachten financiële weerslag 

van de begroting 2021. 

Het politiecollege besliste in zitting van 12 november 2020 dit ontwerp van begroting voor 2021 voor 

vaststelling en goedkeuring voor te leggen aan de politieraad. 

 

Juridische grond 

- De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie, gestructureerd op twee 

niveaus, art. 11 en 33 die de bevoegdheid voor deze principiële beslissing bij de politieraad legt; 

- Het koninklijk besluit van 5 september 2001, houdende het Algemeen Reglement op de Politie 

Comptabiliteit (ARPC); 

- Met het advies van de financiële begrotingscommissie werd rekening gehouden. 

 

Argumentatie en financiële gevolgen 

De begroting 2021 voor de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout dient goedgekeurd te worden om de 

werking ervan niet in het gedrang te brengen. 

De drie gemeenten hebben de dotatie aan de politiezone opgenomen in de begroting die ter 

goedkeuring wordt voorgelegd aan de respectievelijke gemeenteraden. 

 
Totalen per economische groep: 
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Gewone Begroting  Ontvangsten  

60 G.O. PRESTATIES 177 300

61 G.O. OVERDRACHTEN 13 553 959

62 G.O. SCHULD 46 973

Totaal G.O. 13 778 232

Uitgaven 

70 GU PERSONEEL 11 853 954           

71 GU WERKING 1 753 545             

72 GU OVERDRACHTEN 62 050                  

7X GU SCHULD 610 948                

Totaal G.U. 14 280 497               

Saldo G.D -502 265

Overboekingen saldo 0

Vorige jaren saldo 453 637

Saldo begroting 2020                 223 628 

 Algemeen saldo G.D. -48 628

Begrotingsresultaat G.D.                 175 000 

Buitengewone Begroting Ontvangsten 

80 BO OVERDRACHTEN 500 000

81 BO INVESTERINGEN 0

82 BO SCHULD 0

Totaal B.O. 500 000

Uitgaven 

91 BU INVESTERINGEN 500 000

Totaal B.U. 500 000

Saldo B.D 0

Overboekingen saldo 0

Algemeen saldo B.D. 0  
 

Besluit  
Enig artikel  
De politieraad keurt de begroting 2021 voor de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout unaniem goed. 

 

Bespreking 

Tinne Vangeel: er wordt uitgegaan van een stijging van de federale dotatie van 1,82 %. Op welke 

gegevens is dit cijfer gebaseerd? 

Johan Vanheuckelom: we hebben de stijging gebaseerd op de ontvangsten van het vorige dienstjaar 

(begroting 2020 reeds ontvangen bedragen en/of de cijfers verschenen in de omzendbrief van begroting 

2020). 

Dirk Kennis: de begroting wordt sluitend gemaakt door een prognose kredietoverschot op de 

personeelskosten. In hoeverre houdt deze boekhoudkundige techniek een risico in ? 

Johan Vanheuckelom: we hebben dit aangedurfd omdat de rekening 2019 een kleine overschot op de 

personeelskosten vertoonde. Het is de eerste keer dat we deze werkwijze toepassen, maar het is de 

enige manier om de begroting 2021 sluitend te maken.  
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Johan Vanheuckelom: ik wil jullie nog meegeven dat wij op 4 december 2020 van het VVSG 

onderstaande positief nieuws ontvingen.  

De VVSG had deze week met haar zusterverenigingen een overleg met minister van Binnenlandse 

Zaken Annelies Verlinden over het politiebudget van de politiezones. Aanleiding voor het overleg was 

de rondzendbrief van de minister met de begrotingsrichtlijnen voor de lokale politiezones. Volgens deze 

rondzendbrief mogen de politiezones meerdere bedragen – die ze andere jaren wel budgetteerden in 

hun politiebegroting - niet in de politiebegroting voor 2021 opnemen. Dat zorgt voor heel wat financiële 

onrust bij de politiezones. Want alles samen geteld vormen deze bedragen een structureel deel van de 

financiering van de lokale politie.  

De VVSG heeft volgende aspecten van het politiebudget aangekaart bij de minister: 

• Geen duidelijkheid over de eerste schijf van het verkeersveiligheidsfonds: de eerste schijf 

bestaat elk jaar in principe uit het geïndexeerde bedrag dat zones in 2010 ontvingen. In 2020 

was dit 100 miljoen euro. Volgens de minister mogen de zones nog geen bedrag in hun 

begroting hierover opnemen omdat het blijkt dat de boete-ontvangsten in 2020 spectaculair zijn 

gedaald tijdens de 1ste lockdown. Minister Verlinden heeft aan haar collega van Financiën een 

update gevraagd over de te verwachten inkomsten voor 2020. Afhankelijk van deze raming 

kunnen zones dan toch een bedrag voorzien. We hebben vandaag het goede nieuws van het 

kabinet BIZA  vernomen dat de eerste schijf er toch komt, ongeveer hetzelfde bedrag als 

vorig jaar. Het kabinet BIZA zal nog communiceren aan de gouverneurs dat de zones 

toch een bedrag voor de 1ste schijf mogen inschrijven in hun begroting. Voor de VVSG is 

het belangrijk dat er meer transparantie komt in het complexe dossier van het 

verkeersveiligheidsfonds. Want de middelen uit het verkeersveiligheidsfonds vormen een 

structureel onderdeel van de basisfinanciering van de lokale politie. 

• De tweede schijf van verkeersveiligheidsfonds (saldo 2016) is sterk verminderd ten opzichte 

van saldo 2015: in totaal mogen de zones 19,6 miljoen euro budgetteren  in hun begroting 

2021. Dat is 37 miljoen euro minder dan in 2020 (56,4 miljoen euro) . De vermindering zou 

volgens de minister onder meer te wijten zijn aan de verminderde boete-ontvangsten in 2016 

naar aanleiding van de aanslagen in Brussel. De VVSG heeft aan de minister gevraagd om het 

saldo 2017 (en volgende jaren) versneld uit te keren aan de zones. De 2de schijf wordt telkens 

met 4 jaar vertraging betaald aan de zones. De minister heeft beloofd om deze optie te 

bekijken. 

• De toelage NAVAP is nog niet duidelijk: dit jaar ontvingen de zones 97 miljoen euro om de 

NAVAP te financieren. Een groot deel van deze middelen  - 46 miljoen euro  - komt uit het 

gesolidariseerd pensioenfonds lokale besturen, dus lokale besturen betalen dit eigenlijk ook 

deels zelf. De minister erkent de financiële impact van dit dossier en is voor haar een belangrijk 

dossier bij de budgetcontrole in februari. 

• Over de beloofde dotatie in uitvoering van het sectoraal akkoord heeft de nieuwe regering 

nog niet formeel beslist en dus mogen de zones geen bedrag in de begroting 2021 opnemen. 

Maar volgens de minister zullen de zones elk jaar een dotatie van 4,5 miljoen ontvangen om de 

meerkosten voor de zones te milderen. 

• Zal de consumptiecheque ook voor de politiepersoneel gelden?  Die consumptiecheque wordt 

volgens de minister Verlinden niet toegekend aan het politiepersoneel. Zij is geen voorstander 

van een éénmalige bonus.  Volgens de minister zal dit weinig bijdragen tot de aantrekkelijkheid 

van de functie. Zij opteert voor structurele maatregelen om de politiefunctie attractiever te 

maken. 

• Vergoeding Woon-werkverkeer covid-19: naar alle waarschijnlijkheid zou die vergoeding er 

wel komen maar de ministerraad moet hierover nog beslissen. De VVSG heeft gevraagd dat de 
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federale overheid deze meerkosten voor haar rekening neemt. Het dossier stond vandaag 4 

december op de agenda van de ministerraad.             

• De begrotingsrichtlijnen zijn steeds veel te laat want de politiebegroting moet in principe in 

oktober worden goedgekeurd. Nu blijkt dat het federaal toezicht sommige politiebegrotingen 

niet goedkeurt omdat ze niet zijn opgesteld volgens de begrotingsrichtlijnen (die toen nog niet 

beschikbaar waren). Het kabinet erkent dat de begrotingsrichtlijnen (te) laat zijn, dit heeft te 

maken met het feit dat veel van deze budgetten gekoppeld zijn aan de federale begroting. Ze 

bekijken om in de toekomst de richtlijnen vroeger ter beschikking te stellen. De minister belooft 

ook contact op te nemen met de gouverneurs (federaal toezicht over de politiebegroting) over 

het niet goedkeuren van de politiebegrotingen door het federaal toezicht. 

 

6. Openstellen één plaats inspecteur team recherche – goedkeuring      

 

Toelichting 

Eén inspecteur recherche volgt sinds 1 oktober 2020 de opleiding tot hoofdinspecteur via sociale 

promotie, waardoor zijn plaats vacant komt.   

 

Gelet op het vertrek wegens sociale promotie van één inspecteur recherche stelt het politiecollege de 

politieraad voor om 1 plaats inspecteur recherche open te verklaren via de eerstvolgende mobiliteit, nl. 

mobiliteit 2020-05 - erratum. Gelet op de duur van een mobiliteitscyclus zal de aanwerving ten vroegste 

op 1 mei 2021 kunnen gebeuren. 

 

De invulling van de vacature past binnen de voorziene budgetten en is een functie op de voorziene 

personeelsformatie. 

 

Selectiecommissie 

De kandidaten zullen door een interne selectiecommissie opgeroepen worden voor een allesomvattend 

gesprek. De commissie geeft op basis hiervan een gefundeerd advies aan het politiecollege. 

De selectiecommissie is nog nader te bepalen. De korpschef wijst een secretaris aan. 

 

Juridische grond 

▪ Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 

twee niveaus; 

▪ KB van 7 december 2001 m.b.t. vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de 

Lokale Politie; 

▪ KB van 30 december 2001 tot instelling van de Lokale Politie Geel – Laakdal – Meerhout; 

▪ Door de politieraad goedgekeurde personeelsformatie van de politiezone Geel – Laakdal – 

Meerhout; 

▪ KB van 30 maart 2001 tot de regeling van de rechtspositie van het personeel; 

▪ Omzendbrief GPI 15 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, 

gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijkheden in de politiezones 

waarin vermeld staat dat de benoeming in werking treedt op de dag dat het ambt wordt opgenomen; 

▪ Omzendbrief GPI 74 betreffende de bevordering van de gelijke kansen van mannen en vrouwen 

binnen de politiediensten; 

▪ Besluit van de politieraad van 21 mei 2019 aangaande de delegatie van de beslissingsbevoegdheid 

tot het benoemen en aanwerven van personeel, met uitzondering van de officieren inclusief de 

korpschef, voor de lopende legislatuur, op basis van de artikelen 56 en 86 van de wet op de 
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geïntegreerde politie, te delegeren aan het politiecollege, de lopende procedures op datum van 21 

mei 2019 inbegrepen. 

Besluit  

De politieraad beslist unaniem: 

 

Artikel 1 

De vacature van één inspecteur recherche voor het team recherche open te stellen via de procedure 

van de mobiliteitsronde 2020-05 - erratum. 

 

Artikel 2 

De selectie te laten geschieden door het in aanmerking nemen van het advies van de 

selectiecommissie. 

 

Artikel 3 

De selectiecommissie is nog nader te bepalen.  

De korpschef wijst een secretaris aan. 

 

Artikel 4 

1. Het gewenst takenpakket als volgt vast te leggen: 

1.1 Rechercheur 

De rechercheur voert onder leiding van een leidinggevend rechercheur of de teamchef recherche 

opsporingsactiviteiten uit in de dossiers waarvoor hij/zij werd aangewezen door de teamchef. 

Hij/zij staat onder rechtstreeks gezag van de teamchef recherche. 

De algemene taakinhoud en verwachtingen zijn:  

▪ zelfstandig en correct uitvoeren van (gerechtelijke) onderzoeken of opdrachten die hem/haar 

zijn toevertrouwd; 

▪ actief bijdragen tot analyse, onderzoeksdaden, registratie, … geleverd aan de onderzoeken 

waarbij hij/zij betrokken is; 

▪ onderhouden van contacten met gerechtelijke overheden in het kader van onderzoeken; 

▪ nemen van initiatieven om zijn/haarexpertise te optimaliseren in overleg met of op vraag van 

de teamchef recherche; 

▪ instaan voor een efficiënte informatiedoorstroming; 

▪ aanleveren van voorstellen aan de leidinggevende rechercheur en teamchef om een dossier 

tot een goed einde te brengen; 

▪ aanleveren van voorstellen aan de teamchef om recherchemanagement te verbeteren; 

▪ deelnemen aan werkvergaderingen die een meerwaarde zijn bij het uitoefenen van de 

functie van rechercheur; 

▪ spontaan verantwoording afleggen aan en nauw samenwerken met de teamchef recherche 

en leidinggevende rechercheurs; 

▪ maximaal 20% van de beschikbare tijd is, wanneer nodig en opportuun en na goedkeuring 

door de korpschef, voor korte of langere tijd, ter beschikking gesteld voor activiteiten in of ten 

voordele van andere teams van het korps. 

De specifieke vereisten zijn: 

▪ beschikt over het ‘brevet rechercheur’ of verbindt er zich toe om de opleiding ‘functioneel 

gerechtelijke opleiding’ zo snel mogelijk en met succes te volgen en af te ronden; 

▪ verbindt zich voor een periode van drie jaar de functie van rechercheur te blijven uitoefenen. 
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1.2 Technische vaststeller 

De rechercheur is als technische vaststeller in een beurtrol bereikbaar en terugroepbaar. Deze 

dienst vangt aan op vrijdag 09:00 en eindigt de week erop om vrijdag om 09:00 uur. Tijdens hun 

wachtdienst kan hij/zij opgeroepen worden om technische vaststellingen te doen van sporen bij 

criminele feiten en eventueel verkeersongevallen of bijstand te verlenen aan de tactische 

vaststeller. 

De algemene taakinhoud en verwachtingen zijn:  

▪ tijdig en correct sporen registreren; 

▪ instaan voor een nauwkeurige en volledige opname van de sporen; 

▪ ter beschikking stellen van het resultaat van de sporen voor verder onderzoek en van de 

gerechtelijke overheden; 

▪ snel en correct informeren van de slachtoffers en de eerste vaststellers over de 

sporenopname, 

▪ in voorkomend geval, de opdrachten van de tactische vaststeller uitvoeren. 

De specifieke vereisten zijn: 

▪ indien de technisch vaststeller wordt opgeroepen, is hij/zij binnen de twee uur op de plaats 

van de feiten en binnen het uur als hij/zij gebruik maakt van een dienstvoertuig; 

▪ verbindt zich voor een periode van drie jaar de functie van rechercheur te blijven uitoefenen. 

 

2. Individuele bijdrage aan de goede werking van het korps 

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout wil uitgroeien tot een politiekorps met PIT! Van alle 

medewerkers, en leidinggevenden in het bijzonder, verwachten we dat ze: 

▪ Professioneel en Positief 

▪ Integer en Inspirerend 

zijn ten aanzien van iedereen binnen en buiten het politiekorps. Deze ingesteldheid draagt er toe 

bij dat inwoners en bezoekers van onze politiezone, overheden, partners in veiligheid en eigen 

medewerkers Trots kunnen zijn op ons korps en er verTrouwen kunnen in stellen.  

 

Elke medewerker neemt initiatieven en voert zijn taken en verantwoordelijkheden uit binnen de 

vooropgestelde ruimte die afgebakend wordt door vijf uitgangspunten:  

Wat hij/zij doet: 

▪ past in de visie en het beleid van het korps; 

▪ is wettelijk en reglementair; 

▪ is deontologisch en ethisch correct; 

▪ verenigt een maximum aan resultaat met een minimum aan inspanningen en inzet van 

mensen en middelen; 

▪ en is gestoeld op klantgericht gezond verstand. 

 

3. Werkregime 

De voorziene diensturen zijn in principe dagdiensten van 7:36 uur per dag en 38 uren per week en 

dit van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur, rekening houdende met de 

glijdende werk- en stamtijden zoals beschreven in de korpsafspraken Organisatie van de 

arbeidstijd.  

 



  

Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout 5366 

 

Notulen van de politieraad 
Openbare zitting van 

9 december 2020 
__________________________________________________________ 

Notulen politieraad 9 december 2020 -  Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout 5366 12 

Het principe van glijdende werktijden heeft een sociaal oogmerk maar dient altijd het belang van de 

dienst. Tussenkomsten buiten de normale werkuren en GPW zijn, in samenspraak met de 

korpsleiding, bijvoorbeeld mogelijk: 

▪ bij terugroepingen als technisch vaststeller; 

▪ tijdens piekperiodes;  

▪ bij onverwachte afwezigheden van collega’s;  

▪ bij plots voorkomende incidenten;  

▪ bij evenementen ingericht door de politiezone;  

▪ bij evenementen waarbij de korpschef de aanwezigheid verantwoord vindt.  

 

4. Taakaccenten 

Taakaccenten kunnen toegevoegd worden in overleg met de medewerkers en/of via beslissing van 

de korpschef met het oog op afwisselend werk in het raam van het welzijn van de medewerker.  

 

5. Welzijn 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot 

welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar 

leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar 

ter beschikking gesteld worden. 

 

Artikel 5 

De inspecteur recherche wordt geplaatst onder de rechtstreekse leiding van de teamchef van het team 

recherche van de Lokale Politie Geel – Laakdal – Meerhout. 

 

Artikel 6 

De gewone plaats van het werk vast te stellen op Stelenseweg 92 te 2440 Geel. 

 

Artikel 7 

De uiterste datum van indienen van de sollicitaties te laten vastleggen door de dienst Directie van de 

mobiliteit en loopbaanbeheer van de federale politie. 

 

Artikel 8 

De uiterste datum voor dewelke de selectie moet plaatsvinden op een datum later te bepalen. 

 

Artikel 9 

De indienstneming uitwerking te laten hebben op de dag dat het ambt daadwerkelijk wordt opgenomen. 

 

Artikel 10 

De politieraad geeft opdracht aan politiezone Geel – Laakdal – Meerhout tot  

▪ Het overmaken van de nodige gegevens aan de directie van de mobiliteit en het 

loopbaanbeheer van de federale politie op het daartoe voorziene formulier; 

▪ Kopieën te bezorgen aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer van de federale 

politie en de korpschef; 

▪ Kopieën te bezorgen aan de gouverneur van de provincie Antwerpen; 

▪ Kopieën te bezorgen aan het team faciliteiten en administratie van de politiezone Geel – 

Laakdal – Meerhout. 

 

 



  

Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout 5366 

 

Notulen van de politieraad 
Openbare zitting van 

9 december 2020 
__________________________________________________________ 

Notulen politieraad 9 december 2020 -  Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout 5366 13 

Artikel 11 

Er wordt voorzien in een wervingsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit. 

 

7. Presentiegeld voor vertrouwenspersonen – stand van zaken  

 

De laatste stand van zaken m.b.t. het presentiegeld van vertrouwenspersonen dateert van de 

politieraad van 11 december 2019. Tot op heden ontvingen wij geen nieuwe feedback van het VVSG. 

Wij blijven aandringen op een antwoord. 

 

8. Voorbehouden datums politieraden 2021 

 

Motivering 

Volgens artikel 25 van de wet op de geïntegreerde politie wordt de politieraad minstens vier maal per 

jaar, waarvan minstens eenmaal per semester, bijeengeroepen en zo dikwijls als nodig.  

 

Op vraag van politieraadsleden worden data voor 2021 vooropgesteld waarop een politieraad kan 

plaatshebben. 

 

Gelet op de bevoegdheden van de politieraad, onder meer met betrekking tot personeels-

aangelegenheden, is het moeilijk, rekening houdende met de planning van de vijf mobiliteitscycli die 

binnen de geïntegreerde politie worden georganiseerd en de daarop volgende selectieprocedures, om 

lang op voorhand een beperkt aantal datums vast te leggen voor het open verklaren van vacatures.  

 

Daarom worden voor 2021 acht datums voorgesteld aan de politieraad waarop een politieraad kan 

georganiseerd worden, en één datum voor de infovergadering met betrekking tot de begroting 2022.  

Het voorstel is om de politieraden in 2021 te plannen op de eerste dinsdag van elke maand met 

uitzondering van de vakantiemaanden. Er zal bovendien bij korte vakanties afgeweken worden van de 

vaste data en in de maand december zal gekozen worden voor een datum later in de maand december 

om de bijzonder rekenplichtige in staat te stellen de begroting 2022 zo nauwkeurig mogelijk voor te 

bereiden. De infovergadering m.b.t. de begroting 2022 wordt één week vóór de politieraad van 

december georganiseerd. 

 

Het politiecollege bepaalt telkens of een politieraad effectief zal plaats vinden en geeft een motivering 

indien een samenkomst van de politieraad niet noodzakelijk is. 

 

Het voorstel is om op volgende datums mogelijk een politieraad te plannen: 

• Dinsdag 2 februari  

• Dinsdag 2 maart  

• Dinsdag 20 april  

• Dinsdag 1 juni  

• Juli: geen politieraad 

• Augustus: geen politieraad 

• Dinsdag 7 september  

• Dinsdag 5 oktober 

• Dinsdag 9 november  

• Woensdag 1 december infovergadering begroting 2022 
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• Woensdag 8 december  

Indien noodzakelijk kan een politieraad, bijvoorbeeld bij hoogdringendheid, op een andere en 

bijkomende datum georganiseerd worden.  

 

Juridische grond 

Artikel 25 van de wet op de geïntegreerde politie - De politieraad vergadert zo dikwijls als de zaken die 

tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste vier maal per jaar waarvan ten minste eenmaal 

per semester. 

Besluit  

De politieraad beslist unaniem: 

 

Artikel 1 

De politieraden in 2021 kunnen plaatsvinden op de hieronder vermelde data: 

• Dinsdag 2 februari  

• Dinsdag 2 maart  

• Dinsdag 20 april  

• Dinsdag 1 juni  

• Juli: geen politieraad 

• Augustus: geen politieraad 

• Dinsdag 7 september  

• Dinsdag 5 oktober 

• Dinsdag 9 november  

• Woensdag 1 december infovergadering begroting 2022 

• Woensdag 8 december  

Artikel 2 

Het politiecollege beoordeelt elke keer of een politieraad dient georganiseerd te worden en geeft 

wanneer geen politieraad noodzakelijk is op één van de hoger vermelde datums minstens tien dagen 

voor de geplande politieraad een motivering aan de politieraadsleden. 

 

Artikel 3 

Buiten de datums bepaald in artikel 1 kan de politieraad om dringende redenen op andere tijdstippen 

worden samengeroepen.  

 

9. Varia en mondelinge vragen      

 

Elhasbia Zayou: sinds woensdagvoormiddag 25/11 is er een permanente verplichting om het 

mondmasker te dragen in de stationsbuurt en de schoolomgevingen. De scholen brachten de 

leerkrachten, leerlingen en ouders hiervan op de hoogte. Op donderdagochtend 26/11 werden de 

eerste boetes t.b.v. 250 euro al uitgeschreven. Ik heb hierover volgende vragen: 

1. Waarom is dit zo snel gegaan? De scholen hebben amper de tijd gekregen om iedereen te 

informeren. Bovendien was in de mail die vanuit de scholen is vertrokken sprake van 

preventieve controles i.p.v. onmiddellijk boetes uitschrijven. 

2. Welke rol heeft de scholenagent in dit verhaal gespeeld? 

3. Kan zo’n boete betaald worden via een afbetalingsplan? 
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4. Het verhaal doet de ronde dat iemand die beboet werd, na een telefoontje naar de politie, 75 

euro moest betalen i.p.v. 250 euro. 

Dirk Van Aerschot: 

1. Zowel door onze mensen op het terrein als via de camerabeelden aan het station werd 

vastgesteld dat jongeren eten, drinken en roken gebruikten als excuus om geen mondmasker te 

dragen. Dat was de reden van de aangepaste verplichting. Wij hebben pas geverbaliseerd 

nadat aan elke betrokken toegangsweg de nodige signalisatie (volgens het ministerieel besluit) 

was aangebracht. De borden waren voor iedereen duidelijk zichtbaar. De politie kreeg 

bovendien voor de tweede Corona-golf de instructies van de regering, de minister van 

binnenlandse zaken en de gouverneur om niet meer te waarschuwen maar te verbaliseren, 

vandaar onze kordate aanpak. Toch hebben we niet steeds een boete uitgeschreven maar 

steeds gehandeld met gezond verstand. De eerste dagen zijn er zelfs relatief weinig pv’s 

uitgeschreven, nadien waren het er meer. 

2. De scholenagent heeft contact gehad met de schooldirecties om hen hierover te informeren. 

3. Wie een pv krijgt, en dit niet betwist, heeft verschillende opties: 

a. De boete betalen via een betaalterminal 

b. De boete betalen via een QR-code 

c. Kiezen voor een overschrijving die binnen de 15 dagen betaald dient te worden 

In deze gevallen is geen afbetalingsplan mogelijk. 

Je kan de boete ook betwisten. In dit geval wordt het pv naar het parket gestuurd, dat meestal 

een nieuwe minnelijke schikking voorstelt (bedrag ligt dan meestal hoger), of de betrokkene 

rechtstreeks dagvaardt voor de politierechter. In deze situatie kan je een afbetalingsplan 

vragen. 

4. Dit verhaal is totaal uit de lucht gegrepen. Wat wel klopt, is dat de onmiddellijke minnelijke 

schikking van 250 euro niet van toepassing is op minderjarigen. Het is dan het parket dat 

beslist. 

 

 

De voorzitter sluit de openbare zitting om 21:25 uur. 

 

Namens de politieraad 

 

 

 
 

 

 

Els Vandevenne    Vera Celis 

politiesecretaris     voorzitter 

 


