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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  

 Erik Claeys – coördinator LIVC (voor agendapunt 4) 

 Roel Caels – bijzonder rekenplichtige (voor agendapunten 5 en 6) 

 Els Vandevenne – politiesecretaris 

Griet Ceusters, Benny Eyckmans, Dirk Kennis, Evelien Lievens, Tinne Vangeel, 

Timmy Vanuytsel, Mathias Van Braband, Pieter Verhesen, Ivan Wartel,  Emmanuel 

Dox en vertrouwenspersoon Elisabeth Dox, Christiana Rutten, Frans Tielemans, 

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

Vermeulen – politieraadsleden 

 

Verontschuldigd: Luc Van Laer, Elhasbia Zayou 

 

OPENBARE ZITTING – POLITIERAAD 20 APRIL 2021 

 

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. Besluit voorzitter beperking openbaarheid politieraad  

 

Het besluit dat door de voorzitter werd genomen m.b.t. de beperking van de openbaarheid, werd 
meegestuurd met de stukken van de agenda. 

 

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

 

Toelichting 
De politieraad vergadert minstens vier maal per jaar. Om bepaalde dossiers niet nodeloos te vertragen 

is een politieraad op 20 april 2021 noodzakelijk.  

 

Het overlegcomité adviseerde op 16 oktober 2020 om vergaderingen 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 20 april 2021 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 24 maart 2021 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 20 april 2021 zonder publiek 

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

van de politieraad voor aanvang van de politieraad.  

 

Bij gebrek aan meerderheid van stemmen voor het organiseren van de politieraad van 20 april 2021 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 20 april 2021 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 19 april 2021 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 19 april 2021 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 19 april 2021 

om 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 werd gevraagd dit agendapunt al dan niet goed te keuren uiterlijk op 19 april 

2021 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 geen reacties. 

 

3. Notulen openbare zitting 2/2/2021 – goedkeuring 

 

De notulen van de openbare zitting van de politieraad van 2 februari 2021 worden unaniem 

goedgekeurd. 
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4. Lokale Integrale VeiligheidsCel: toelichting door coördinator Erik Claeys   

 

De heer Erik Claeys geeft een toelichting over de werking van de lokale integrale veiligheidscel. De 

presentatie wordt toegevoegd aan het verslag. 

 

Bespreking 

Chris Rutten vindt deze toelichting zeer interessant. Doet het LIVC ook onderzoek naar links/rechts 

extremisme, of beperken jullie je tot moslimextremisme? 

Erik Claeys: wij hebben vernomen dat Binnenlandse Zaken initiatief zal nemen om links/rechts 

extremisme ook op te nemen in het LIVC. 

Tinne Vangeel: in welk stadium komt het LIVC in contact met de politiezone om informatie uit te 

wisselen? 

Erik Claeys: telkens een zorgsignaal tot bij mij komt, roep ik de werkgroep samen. Er is een continue 

link met de politiezone vermits een officier van de politie vertegenwoordigd is in de werkgroep.  

Mannu Dox: het begrip ‘OCMW-voorzitter’ is achterhaald. De ‘voorzitter van het bijzonder comité 

sociale dienst’ is de correcte titel en dit is de persoon die rechtstreeks betrokken is bij de sociale 

problematiek in de gemeente. 

Ik apprecieer de inspanningen van het LIVC op vlak van terrorisme vanuit de hoek radicalisering, maar 

mis in de aanpak de detectie via sociale media, dit lijkt mij een zeer nuttig hulpmiddel. 

 

5. Goedkeuring begrotingswijziging 2020-01 door gouverneur – kennisgeving  

 

Motivering 

De begrotingswijziging nr. 1 van 2020 werd op de politieraad van 9 december 2020 goedgekeurd. 

 

Met de brief van 19 januari 2021 keurde de dienst Toezicht Lokale Politie van de gouverneur de 

begrotingswijziging nr. 1 van 2020 goed. 

 

Besluit  

Enig artikel  

De politieraad neemt unaniem kennis van de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 van 2020 

door de dienst Toezicht Lokale Politie van de gouverneur. 

 

6. Goedkeuring begroting 2021 door gouverneur – kennisgeving      

 

Toelichting 
De begroting van 2021 werd op de politieraad van 9 december 2020 goedgekeurd. 

 

Met de brief van 2 februari 2021 keurde de dienst Toezicht Lokale Politie van de gouverneur de 

begroting van 2020 goed, met volgende opmerkingen: 

 

1. De ministeriële omzendbrief met de onderrichtingen voor de politiebegroting was nog niet 

bekendgemaakt bij het opmaken van de begroting; 

2. De ingeschreven federale dotaties zullen rechtgezet moeten worden in een volgende 

begrotingswijziging, omdat de dotaties van 2020 zijn ingeschreven; 
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3. De gemeentelijke dotaties werden enkel ingeschreven voor de gewone dienst, en niet voor de 

buitengewone dienst; 

4. In de overzichtstabel staan bedragen van 731.000 euro bij ontvangsten en uitgaven van de 

buitengewone dienst, terwijl in de inputmodule bedragen van 500.000 euro staan en de 

bedragen van de inputmodule de correcte zijn. 

  

Wat de opmerkingen bij punt 3 en 4 betreft, geeft de voorzitter onderstaande bijkomende info mee: 

- Punt 3: de dotaties in de buitengewone dienst zijn wel degelijk opgenomen, maar ze stonden op 

een ander artikel dan vorig jaar. Dit zal rechtgezet worden met de begrotingswijziging 2021-1. 

- Punt 4: de correcte overzichtstabel met het bedrag € 500.000 is intussen overgemaakt aan 

toezicht. In de begroting zelf was enkel sprake van die € 500.000 dus alleen de overzichtstabel 

bevatte niet het juiste bedrag. 

  

Besluit  

Enig artikel  

De politieraad neemt unaniem kennis van de goedkeuring met opmerkingen van de begroting van 2021 

door de dienst Toezicht Lokale Politie van de gouverneur. 

 

7. Takelen, bergen en stallen van voertuigen op het grondgebied van de lokale 

besturen Geel, Laakdal en Meerhout: lastenboek en lastvoorwaarden – goedkeuring  

 

Toelichting 
Overwegende dat de politieraad op 10 november 2020 het bestek met als voorwerp ‘Takelen, bergen 

en stallen van voertuigen op het grondgebied van de lokale besturen Geel, Laakdal en Meerhout’ heeft 

goedgekeurd, waarbij de openbare procedure werd voorzien als gunningswijze met prijs en kwaliteit van 

de dienstverlening als gunningscriteria.  

Overwegende dat de opdracht werd geraamd op 111.799,45 euro excl. btw voor één jaar, maximaal 3 

keer verlengbaar met 1 jaar. 

Overwegende dat de uiterste indieningsdatum van de offertes via e-tendering 15 december 2020 om 

10.30 uur was. 

Overwegende dat de firma’s Marinus L. en Zoon bvba en Goos takeldienst bvba een offerte hebben 

ingediend. 

 

Overwegende dat artikel 85 van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 bepaalt dat het volgen 

van een procedure voor het bestuur geen verplichting inhoudt tot het gunnen van de opdracht. Het 

bestuur kan zowel afzien van het gunnen of sluiten van de opdracht als de procedure herbeginnen, 

desnoods op een andere wijze. 

Overwegende dat in casu er geen regelmatige offertes zijn ingediend. Dat de opdracht dan ook 

noodzakelijkerwijze niet gegund kon worden. 

 

Het politiecollege van 24 maart 2021 nam een beslissing tot niet-gunning. 

Het politiecollege verzocht de leidend ambtenaar, mevrouw Els Vandevenne, om een eventueel 

gewijzigd bestek voor te bereiden, hetgeen nu aan de politieraad wordt voorgelegd met het oog op een 

heropstart van de procedure via een mededingingsprocedure met onderhandeling. 

 

De inschrijvers werden hierover ingelicht op 26 maart 2021, conform de bepalingen van de 

Rechtsbeschermingswet van 17 juni 2013. 
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Overwegende dat een heraanbesteding zich opdringt via een mededingingsprocedure met 

onderhandeling op grond van artikel 38 §1, 2° Wet Overheidsopdrachten. 

 

Motivering 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met 

onderhandeling hetgeen mogelijk is ingeval naar aanleiding van een openbare procedure, enkel 

onregelmatige offertes werden ingediend. 

 

De aanbestedende overheid is niet verplicht een aankondiging van een opdracht bekend te maken 

indien zij tot de procedure uitsluitend alle inschrijvers toelaat die aan de in de artikelen 67 tot 78 wet 

overheidsopdrachten bedoelde criteria voldoen en die bij de voorafgaande openbare procedure offertes 

hebben ingediend die aan de formele eisen van de plaatsingsprocedure voldeden. 

 

De eisen van toegangsrecht en kwalitatieve selectie werden in hoofde van beide inschrijvers gescreend 

in fase 1 van de voorgaande openbare procedure. Beide inschrijvers voldoen aan de vooropgestelde 

voorwaarden. 

 

Het bestek onderging enkel kleine wijzigingen ter verduidelijking en werd aangevuld met actuele 

(juridische) inzichten (aangeduid in fluo geel). 

 

De indieningstermijn wordt ingevolge de urgente situatie verkort tot 10 dagen hetgeen wettelijk 

toegestaan is (art.38§3 juncto art. 37§4 Wet Overheidsopdrachten). De huidige takelopdracht eindigt 

immers per 30 juni 2021 en door de noodzakelijke heraanbesteding welke vreemd is aan het bestuur 

dreigt anders de timing niet gehaald te worden indien de standaardtermijn van 25 dagen wordt 

aangehouden.  

 

De nieuwe opdracht ‘Takelen, bergen en stallen van voertuigen op het grondgebied van de lokale 

besturen Geel, Laakdal en Meerhout’ wordt thans geraamd op € 111.799,45 euro excl. btw voor één 

jaar, maximaal 3 keer verlengbaar met 1 jaar, rekening houdende met het gewijzigde aantal posten. 

 

Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout treedt op als aankoopcentrale voor Gemeente Meerhout, Gemeente 

Laakdal en Stad Geel bij de gunning van de opdracht.  

Dit dossier zal, na gunning door het politiecollege, aan de betrokken gemeenten bezorgd worden. 

 

Juridische grond 
- De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 11 en 33, 

betreffende de bevoegdheden van de politieraad. 

- 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. 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer 

bepaald artikel 2, 6° en 7°b (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde 

aankoopactiviteiten voor de plaatsing van overheidsopdrachten of raamovereenkomsten die 

bestemd zijn voor aanbesteders). 

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
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- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen. 

 

Financiën 
De kosten van geaccidenteerde voertuigen worden gedragen door de eigenaar of zijn 

verzekeringsmaatschappij. 

De kosten van andere dan geaccidenteerde voertuigen worden gedragen door de drie gemeenten en 

zullen door hen verhaald worden op de eigenaar of gebruiker van het getakelde voertuig. 

 

Besluit  
De politieraad beslist, met onthouding van Ivan Wartel: 

 

Artikel 1 

Het bestek met nr. 2021--09 en de raming voor de opdracht ‘Takelen, bergen en stallen van voertuigen 

op het grondgebied van de lokale besturen Geel, Laakdal en Meerhout’, opgesteld door Team 

Facliteiten en Administratie, wordt goedgekeurd.  

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en 

diensten. De raming bedraagt 111.799,45 euro excl. btw voor één jaar. 

 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling. 

De opdracht wordt niet aangekondigd. 

Enkel de twee inschrijvers uit de vorige procedure die aan de in de artikelen 67 tot 78 wet 

overheidsopdrachten bedoelde criteria voldoen en die bij de voorafgaande openbare procedure offertes 

hebben ingediend die aan de formele eisen van de plaatsingsprocedure voldeden, zijnde: 

- Goos Takeldienst 

- Marinus L. en zoon 

krijgen de mogelijkheid om een elektronische offerte in te dienen. 

 

Artikel 3 

In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 

overheidsopdrachten, zal Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout optreden als aankoopcentrale in die zin 

dat ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten 

plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer bepaald: 

gemeente Meerhout, gemeente Laakdal, stad Geel en zichzelf. 

 

Artikel 4 

De opdracht zal, na gunning door het politiecollege, aan de schepencolleges van de betrokken 

gemeenten bezorgd worden met de vraag deze gunning te bekrachtigen. 

 

Artikel 5 

De kosten van geaccidenteerde voertuigen worden gedragen door de eigenaar of zijn 

verzekeringsmaatschappij. 

De kosten van andere dan geaccidenteerde voertuigen worden gedragen door de drie gemeenten en 

zullen door hen verhaald worden op de eigenaar of gebruiker van het getakelde voertuig. 
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Bespreking 

Ivan Wartel: waarom zijn de geaccidenteerde voertuigen opgenomen in de raming? De takeling ervan 

is toch gedekt door de verzekering. 

Info toegevoegd na de vergadering, verkregen van de juridische dienst van IOK: 

Artikel 7 KB Plaatsing bepaalt m.b.t. de raming: 

§ 1 De geraamde waarde van een opdracht wordt berekend op basis van het totaal te betalen bedrag, 

zonder belasting over de toegevoegde waarde, zoals geraamd door de aanbestedende overheid. De 

raming houdt rekening met de duur en de totale waarde van de opdracht en met name met de volgende 

elementen: 

1° alle vereiste of toegestane opties; 

2° alle percelen; 

3° alle herhalingen als bedoeld in artikel 42, § 1, 2°, van de wet; 

4° alle vaste en voorwaardelijke gedeelten van de opdracht; 

5° alle premies of betalingen waarin de aanbestedende overheid voorziet ten voordele van de 

kandidaten, deelnemers of inschrijvers; 

6° desgevallend de herzieningsbepalingen; 

7° de verlengingen. 

JOHAN GEERTS stelt in de artikelsgewijze commentaar bij dit artikel (Mercatus CO300536977, 

Bijgewerkt tot 05/08/2020) :  

‘De raming dient uit te gaan van de totale waarde van de opdracht vanuit het standpunt van de 

opdrachtnemer (en dus niet zuiver vanuit het standpunt van de aanbestedende overheid). Dat betekent 

dat niet enkel rekening moet worden gehouden met de betalingen door de aanbestedende overheid, 

maar eventueel ook met andere inkomsten die de opdrachtnemer door de uitvoering van de opdracht 

zal verwerven.’ 

Hierbij wordt verwezen naar een arrest van het Hof van Cassatie van 14 juni 2019, AR C.14.0572.N, 

Multipharma cvba/OC MW Izegem, RW 2019-20 (samenvatting), afl. 25, 977. 

 

De takeldienst aan wie de opdracht gegund zal worden zal dus inkomsten genereren uit de takeling van 

geaccidenteerde voertuigen op basis van het bestek. Dat die inkomsten niet van de PZ of 1 van de 3 

gemeenten komen, maar wel van een burger en/of verzekeringsmaatschappij, is dus niet relevant voor 

het bepalen van de raming.  

 

Ivan Wartel: waarom werden beide offertes als onregelmatig beschouwd? 

Els Vandevenne: één inschrijver gaf een 0-prijs voor een aantal posten; het ontbreken van de gevraagde 

prijs voor deze posten maakt dat de vergelijking van de offertes onmogelijk wordt.  De andere inschrijver stelt 

dat er bij de opgegeven prijzen geen rekening is gehouden met milieukosten, handelingskosten en 

absorptiekorrels daar waar in het bestek uitdrukkelijk is voorzien dat deze kosten inbegrepen zijn. 

 

8. Agenda algemene vergadering IOK 18/5/2021 – goedkeuring 

 

Toelichting 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 

Gelet op de statuten van IOK; 

Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 18 mei 2021 volgende agendapunten 

bevat: 

 

1. Vervanging bestuurder 

2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020 Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 22 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 0009-0088-2585-3885 en wachtwoord fypyteg.
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3. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2020 

4. Resultaatsbestemming 2020 

5. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020, afgesloten per 31 december 2020 

6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening  

van hun mandaat in 2020 

7. Varia 

Overwegende dat de raad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota ter voorbereiding van 

de algemene vergadering IOK van 18 mei 2021; 

Overwegende dat de raad kennis neemt van de ontslagname van dhr. Karel Lenaerts uit de 

gemeenteraad en de raad van bestuur en van het voorstel tot vervanging door dhr. Frank Wilrycx als 

bestuurder van IOK; 

Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 

2020; 

Overwegende dat de raad kennis neemt van de jaarrekening over het boekjaar 2020, houdende de 

balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de ter zake 

vereiste wettelijke toelichtingen; 

Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de commissaris-revisor; 

Overwegende dat goedkeuring kan worden gegeven aan het jaarverslag, de jaarrekening met inbegrip 

van de resultaatsbestemming die het voorwerp uitmaken van de klassieke jaarvergadering; 

Overwegende dat om die reden kwijting kan worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en de 

commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2020; 

 

Besluit 

De politieraad beslist, Mannu Dox onthoudt zich: 

 

Artikel 1 

Goedkeuring te verlenen aan de benoeming van dhr. Frank Wilrycx als bestuurder van IOK. 

 

Artikel 2 

Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020. 

 

Artikel 3 

Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2020, afgesloten per 31 december 

2020, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat 

evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen. 

 

Artikel 4 

Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-revisor 

voor de uitoefening van hun mandaat in 2020. 

 

Artikel 5 

De heer Pieter Verhesen te mandateren om conform dit besluit te handelen en te beslissen op deze 

algemene vergadering. 
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9. Realisatie zonaal politieplan: overzicht 2020 – kennisgeving       

 

De korpschef geeft een toelichting bij de resultaten van 2020. De presentatie wordt toegevoegd aan het 

verslag. 

 

Bespreking 

Ivan Wartel: hoe komt het dat de inbraken zich vooral situeerden in het centrum? 

Dirk Van Aerschot: in het centrum gaat het voornamelijk over lokale daders. In de buitengebieden zijn 

het voornamelijk rondtrekkende bendes, die zich in 2020 wegens de Corona-maatregelen (lockdown, 

mensen die thuis zijn, nachtklok, essentiële verplaatsingen, ...) beperkt zagen in hun mogelijkheden.  

 

10. Openstelling één plaats inspecteur team recherche – goedkeuring      

 

Toelichting 

Eén inspecteur recherche zal op 1 juli 2021 mobiliteit uit maken naar de Federale Politie. Gelet op het 

vertrek stelt het politiecollege de politieraad voor om 1 plaats inspecteur recherche open te verklaren. 

 

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 

geïntegreerde politie, te delegeren aan het politiecollege, de lopende procedures op datum van 21 

mei 2019 inbegrepen. 

Besluit  

De politieraad beslist unaniem: 
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Artikel 1 

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

van de mobiliteitsronde 2021-02 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 

Het gewenst takenpakket als volgt vast te leggen: 

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. 

 

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 
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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. 

 
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. 

 

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.  

 

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.  
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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.  

 

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. 

 

Artikel 11 

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

 

11. Openstellen één bijkomende plaats inspecteur team recherche – goedkeuring      

 

Toelichting 

Op de goedgekeurde personeelsformatie zijn zes inspecteurs en vijf hoofdinspecteurs voorzien bij het 

team recherche. Momenteel telt het team recherche één hoofdinspecteur en zes inspecteurs.  
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 Twee hoofdinspecteurs zullen het team komen versterken op 1 juli 2021, na het beëindigen van 

hun opleiding tot hoofdinspecteur.  

 Eén inspecteur zal het team omwille van mobiliteit verlaten op 1 juli 2021. Ter vervanging van 

deze plaats, werd aan de politieraad gevraagd een vacature voor één inspecteur open te 

verklaren.  

 Twee inspecteurs nemen momenteel deel aan de selectieproeven voor sociale promotie en 

zullen (bij positief gevolg) op 1 oktober 2021 starten aan hun opleiding voor hoofdinspecteur.  

 

Een politiezone moet minstens 7% van zijn operationele capaciteit inzetten voor rechercheopdrachten. 

Gelet op het tekort aan hoofdinspecteurs bij het team recherche, het mogelijke vertrek van twee 

inspecteurs recherche omwille van sociale promotie wat leidt tot een onderbezetting (minder dan de 

7%-norm) van het team recherche, stelt het politiecollege de politieraad voor om 1 plaats inspecteur 

recherche in bovental bij het team recherche open te stellen.  

 

De invulling van de vacature past binnen de voorziene budgetten, aangezien rekening wordt gehouden 

dat het totaal aantal inspecteurs, voorzien volgens de personeelsformatie, niet overschreden wordt.  

 

De voorziene datum van indiensttreding is ten vroegste 1 september 2021. 

 

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 

geïntegreerde politie, te delegeren aan het politiecollege, de lopende procedures op datum van 21 

mei 2019 inbegrepen. 

Besluit  

De politieraad beslist unaniem: 
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Artikel 1 

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

van de mobiliteitsronde 2021-02 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 

Het gewenst takenpakket als volgt vast te leggen: 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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.  

 

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.  
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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.  

 

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. 

 

Artikel 11 

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

 

12. Openstellen één plaats inspecteur interventie – goedkeuring      

 

Toelichting 

Op 1 november 2020 werd een inspecteur van de politiezone Carma naar onze politiezone 

gedetacheerd. Deze inspecteur heeft aangegeven zijn detachering te willen beëindigen. Hierdoor komt 

er een plaats vrij in het interventieteam.  
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Het politiecollege stelt de politieraad voor om één plaats inspecteur interventie open te verklaren via de 

eerstvolgende mobiliteit, nl. mobiliteit 2021-02. Gelet op de duur van een mobiliteitscyclus zal de 

aanwerving ten vroegste op 1 september 2021 kunnen gebeuren. 

 

Deze vacature is in overeenstemming met de goedgekeurde personeelsformatie en past binnen de 

voorziene budgetten.  

 

Selectiecommissie 

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

gesprek. 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 

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 interventie open te stellen via de procedure van de mobiliteitsronde 

2021-02. 

 

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 

Het gewenst takenpakket als volgt vast te leggen: 
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De inspecteur wordt ingezet om noodhulp te verlenen, maar kan ingezet worden voor de uitvoering van 

taken die betrekking hebben op de basisfunctionaliteiten. De inspecteur helpt acties en evenementen te 

beheren en werkt actief mee aan de realisatie van actieplannen in het raam van het zonaal politieplan.  

 

De inspecteur interventie staat, onder de hiërarchische leiding van de teamchef interventie en is 

gekoppeld aan een wijkgebied.  

Hij/zij staat bij de uitvoering van zijn interventiediensten onder de functionele leiding van de 

terreincoördinator. Hij zorgt onder diens leiding voor de correcte uitvoering van de taken en 

bevoegdheden van het interventieteam. 

Bij andere diensten dan interventiediensten staat de inspecteur interventie bij afwezigheid van zijn 

teamchef onder de functionele leiding van het operationeel coördinatieteam. 

 

De algemene taakinhoud en verwachtingen zijn:  

 correct uitvoeren van de opdrachten en taakaccenten die hem/haar zijn toevertrouwd en die tot 

zijn/haar takenpakket behoren; 

 onmiddellijk reageren op een interventieopdracht gegeven door de dispatcher; 

 snel en veilig ter plaatse zijn bij een interventie; 

 tijdig en volledig de terreincoördinator en/of dispatcher informeren over het verloop en de afloop 

van een interventie; 

 correct, volledig en professioneel uitvoeren en informeren van de hulpvragers; 

 correct en tijdig uitvoeren van de nodige registraties in ISLP, PV’s, RIR’s, ... ; 

 actief en zichtbaar aanwezig zijn in het straatbeeld; 

 actief bijdragen aan het aanpakken van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen, in eerste 

instantie binnen het wijkgebied waaraan hij/zij gekoppeld is; 

 spontaan verantwoording afleggen aan en nauw samenwerken met de teamchef interventie; 

 initiatieven nemen, in overleg met of op vraag van zijn teamchef interventie, om zijn/haar 

expertise te optimaliseren; 

 maximaal 20%, en in uitzonderlijke omstandigheden maximaal 50%, 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. 

 

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

mensen en middelen; 

 en is gestoeld op klantgericht gezond verstand. 

 

Werkregime 

De inspecteur interventie werkt in een 24-uren permanentiesysteem.  

Indien hij niet belast is met interventie, zal de inspecteur interventie ingezet worden in dagdiensten in 

principe van 7:36 uur per dag tussen 07:00 en 19:00 uur, rekening houdende met de glijdende werk- en 

stamtijden zoals beschreven in de korpsafspraken Organisatie van de arbeidstijd. Daarnaast kunnen 

inspecteurs interventie ook belast worden met (verplichte) vaste diensten, die binnen of buiten het 

politiekantoor uitgevoerd kunnen worden. 

 

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 (eventuele) terugroepingen; 

 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.  

 

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.  

 

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 interventie wordt geplaatst onder de rechtstreekse leiding van de hoofdinspecteur 

interventie 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. 
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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; 

 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. 

 

Artikel 11 

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

 

13. Varia en mondelinge vragen      

 

Benny Eyckmans: op 2 april ll. ging een fakkeltocht tegen de Corona-maatregelen door in Geel, met 

toestemming van de burgemeester die de krijtlijnen had bepaald. Die werden echter niet gevolgd door 

de organisatie. 

1. hoe heeft de politiezone hierop gereageerd? 

2. hoe heeft de politie de tocht onder controle kunnen houden? 

3. had de politie voldoende middelen? 

4. kon de politie flexibel inspelen op de snel veranderende toestand? Is de situatie beheersbaar 

gebleven? 

5. hoeveel PV’s werden er opgesteld? 

Dirk Van Aerschot:  

1. er werd een wandeltocht aangevraagd, die positief geadviseerd werd op voorwaarde dat er op 

de voetpaden gewandeld werd in groepjes van vier, met voldoende afstand tussen de groepjes. 

De organisatie had dit ook zo verspreid via Facebook. Er werden 70 personen aangekondigd, 

er daagden 400 à 500 mensen op. De organisatie had dit niet onder controle. 

2. bij aanvang hebben wij aan de organisatie laten weten dat de wandeltocht, die intussen al op 

gang was gekomen, op die manier niet kon doorgaan. De organisatie beloofde ons ervoor te 

zorgen dat er toch in groepjes van maximum vier personen zou worden gewandeld, maar dit is 

niet gebeurd.  

3. politie had zes extra medewerkers voorzien. Er waren drie interventieploegen op de baan, die 

we achter de hand hadden. 

4. we hebben geprobeerd om alles zo verkeersveilig mogelijk te laten verlopen, en de deelnemers 

nadien zo snel mogelijk te laten vertrekken. Het is nog altijd beter een gecontroleerde opkomst 

te hebben, dan een ongecontroleerde samenkomst van mensen. 

5. er werd PV opgesteld lastens de organisatoren, en nog enkele extra PV’s werden opgemaakt 

lastens individuen o.m. wegens claxonneren en bedreigen van politiemedewerkers. 

Wij wachten nu het onderzoek/de verdere vervolging van het parket af. 

Tine Vangeel: werd de aanvrager van het evenement gescreend door de veiligheidsdiensten? Want 

Re-Start Life heeft een uitgesproken mening over de Corona-maatregelen en riep al enkele dagen op 

voorhand via sociale media zijn aanhangers op tot manifestatie. 

Dirk Van Aerschot: wij kenden de organisatoren, en de maatregelen die zij voorstelden en 

communiceerden via hun facebookpagina, waren voldoende voor ons. Gelijkaardige wandeltochten 
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waren in andere gemeenten vlot verlopen, waardoor wij initieel geen reden hadden om te twijfelen aan 

dit initiatief.  

Tine Vangeel: hoe zal de politie in de toekomst reageren op gelijkaardige aanvragen? 

Dirk Van Aerschot: stad Geel hanteert de nationale matrix om na te gaan of een evenement Corona-

veilig kan doorgaan. Politie geeft vervolgens advies m.b.t. de openbare orde en de handhaving ervan. 

Wij hebben liever een gecontroleerd evenement onder strikte voorwaarden dan een onverwacht 

evenementwaarbij de deelnemers ongecontroleerd komen opdagen. 

 

Niels Vermeulen schrikt ervan dat de meldingen van intrafamiliaal geweld bij politie niet gestegen zijn. 

Kunnen wij vanuit de gemeenten op één of andere manier bijdragen aan de veiligheid binnen gezinnen, 

en meer specifiek kinderen? 

Dirk Van Aerschot: het belangrijkste aandachtspunt in deze materie blijft sensibilisering. Er bestaat 

een Vlaams actieplan tegen seksuele agressie en IFG. Aan de gemeenten zal vanuit de Vlaamse 

Overheid gevraagd worden om deze campagne te ondersteunen.  

Als een slachtoffer binnen het gezin naar de politie stapt, mondt dit meestal uit in een rechtszaak of 

minstens een gerechtelijke vervolging van één van de gezinsleden. Dit is niet altijd wat het slachtoffer 

wenst. Daardoor blijft de drempel om naar de politie te stappen hoog. 

Op arrondissementeel niveau is men bezig met de oprichting van een zorgcentrum voor seksueel 

geweld in het UZA. In dit centrum zou elk slachtoffer van zedenfeiten professioneel geholpen moeten 

worden in zo comfortabel mogelijke omstandigheden en op een plaats waar alle betrokken medische en 

politiediensten en alle hulpverleningsinstanties gegroepeerd zijn. Wij gaan hiervoor zelf drie 

zedeninspecteurs opleiden, die in beurtrol tussen alle Antwerpse politiezones, hieraan zullen bijdragen.   

Tine Gielis: wij hebben vandaag overleg gehad met de Laakdalse scholen. Er zijn afspraken gemaakt 

tussen het OCMW, het Huis van het Kind, de wijkcoördinator van Laakdal en commissaris Joris Jutten 

om de scholen te begeleiden in het tonen van de juiste weg voor gezinnen naar hulp. In juni komt er 

nog een vervolgvergadering. 

Vera Celis: als voorzitter van Kind in Nood Kempen weet ik dat het aantal online meldingen sterk 

gestegen is. 

 

Niels Vermeulen: staan er nog trajectcontroles op de planning voor Laakdal? 

Dirk Van Aerschot: er dienen nog flitscameras van het AWV vervangen te worden door 

trajectcontroles, o.a. op de Nieuwe Baan. AWV zal daar eerst nog werken uitvoeren. AWV heeft geen 

concrete plannen voor bijkomende trajectcontroles op gewestwegen in Laakdal. 

Tine Gielis: wij bekijken trajectcontroles op de gemeentewegen tussen Eindhout en Veerle, tussen 

Eindhout en Groot Vorst en tussen Veerle en Veerle-Heide. Heel binnenkort staat er een verkennende 

vergadering gepland. 

 

Dirk Kennis: in Stelen stelt men een verhoogde activiteit van politie vast. Wat is er aan de hand? 

Hebben de dealers uit het centrum zich verplaatst? 

Dirk Van Aerschot: na een bericht op sociale media deed de wijkagent een uitgebreid buurtonderzoek 

in Stelen, zowel in de buurt van het kerkhof als van het kanaal, de twee locaties die in de 

facebookgesprekken aan bod kwamen. Daaruit bleek dat het in Stelen zeer rustig is en de berichtgeving 

via sociale media deels foutief, deels overdreven en deels van lang geleden was. De aanleiding voor 

het facebookbericht was een oproep vanuit de nachtbewaking van Janssen Pharmaceutica over 

zaklampen die te zien waren. Na een zoektocht door onze ploegen bleek het over een inwoner van 

Stelen te gaan die zijn fruitbomen aan het besproeien was tegen de nachtvorst.  
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De voorzitter sluit de openbare zitting om 21:45 uur. 

 

Namens de politieraad 

 

 

 

 

 

 

Els Vandevenne      Vera Celis 

politiesecretaris       voorzitter 
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