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Politieraad
Notulen Zitting van 27 juni 2022

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Rob Mennes; de heer Luc Bouckaert; de heer Jeroen Baert; de heer Tom De Vries; mevrouw 
Aline Jacobs; de heer Andy Janssens; de heer Andre Gielis; mevrouw Ann De Smedt; mevrouw Helke 
Verdick; de heer Jarrik Peeters; de heer Jan van de Velde; mevrouw Rita Jacobs; de heer Philip Van 
Bellingen; de heer Kris Verbeeck; de heer Abdelhafid El-Hajoutti; de heer Kristel Groeninckx; mevrouw 
Isabelle Van den Daelen

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Peter Muyshondt; mevrouw Sofie De Laet

Afwezig:
mevrouw Marleen De Bruyn; mevrouw Jill Van Wijnsberghe; de heer Benjamin De Roeck

Verontschuldigd:
de heer Jurgen Callaerts; de heer Bram Van Keer; mevrouw Nicole Haerenout; mevrouw Martha 
Somers; de heer Sigrid Van de Velde

27 juni 2022 20:09 -De voorzitter opent de openbare zitting 
27 juni 2022 20:09 -Sigrid Van de Velde verlaat de zitting 
27 juni 2022 20:10 -Nicole Haerenout verlaat de zitting 
27 juni 2022 20:11 -Andy Janssens betreedt de zitting 

OPENBARE ZITTING
Finlog

1 2022_PR_00014 Toetreding raamcontract telecommunicatiediensten ten 
behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale 
besturen  - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De politiezone Rupel wenst de toe te treden tot het raamcontract van de Vlaamse overheid inzake 
telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen, gelet 
op: 
- Het bestek nr. 2017/HFB/OPMB/33326 van de Vlaamse overheid waarin de modaliteiten en 
voorwaarden van de raamovereenkomst worden beschreven; 
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- Het besluit van 27 juli 2018 van de Vlaamse overheid tot gunning van een overheidsopdracht aan de 
onderneming Proximus die bestaat uit een raamovereenkomst tot levering van 
telecommunicatiediensten;
- De vergelijking tussen het raamcontract FORCMS-117 en het raamcontract van de Vlaamse overheid.

Argumentatie
Overwegende dat er binnen de politiezone behoefte is aan mobiele abonnementen in het kader van 
het dossier FOCUS en vaste telefonie binnen de reguliere werking; 
Overwegende dat de Vlaamse overheid een overheidsopdracht heeft georganiseerd waarbij met de 
onderneming Proximus een raamovereenkomst is gesloten voor de levering van 
telecommunicatiediensten.
Overwegende dat in het bestek is voorzien dat de Vlaamse overheid optreedt als aankoopcentrale en 
dat andere politiezones beroep kunnen doen op deze opdrachtencentrale om in het kader van 
voormelde raamovereenkomst goederen en/of diensten af te nemen volgens de voorwaarden bepaald 
in het bestek en/of de raamovereenkomst;
Overwegende dat - wanneer de politiezone beroep doet op een aankoopcentrale - zij niet langer 
verplicht is om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren;
Overwegende dat de door de aankoopcentrale voorziene goederen en/of diensten voldoen aan de 
behoeften van de politiezone;

Juridische grond
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, in het bijzonder op artikel 33;
Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder op artikel 234, eerste en tweede lid;
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder op de artikelen 2, 6°-7°, 43 en 47 
en latere wijzigingen;
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen;
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
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. 

Besluit
Artikel 1
De politieraad verleent goedkeuring voor de toetreding tot perceel 1 inzake vaste telefonie, 
marketingnummers en vaste datacommunicatie van de raamovereenkomst betreffende 
telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen.
Artikel 2
De politieraad verleent goedkeuring voor de toetreding tot perceel 2 inzake mobiele telefonie, mobiele 
datacommunicatie voor professioneel gebruik van de raamovereenkomst betreffende 
telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen.

2 2022_PR_00016 Goedkeuring politiebegroting 2022 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
Na goedkeuring van de politiebegroting 2022 op de politieraad wordt deze overgemaakt aan de 
federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale diensten van de Gouverneur, dienst toezicht 
lokale politie. 
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Deze diensten houden toezicht op de goede werking van de lokale politiezones. 

Argumentatie
Na overmaken van de politiebegroting aan voormelde diensten ontving de lokale politiezone Rupel een 
voor eensluidend verklaard afschrift van het besluit van 26 april 2022, houdende goedkeuring met 
opmerkingen, van de begroting 2022 van onze politiezone. 
Het besluit wordt ter kennisgave aan de politieraad voorgelegd. 

Juridische grond
Artikel 71 en 72 Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst op twee 
niveaus;

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van de goedkeuring met opmerkingen van de begroting 2022 van de 
politiezone Rupel
Artikel 2
De politieraad geeft goedkeuring aan het uitvoeren van de rechtzettingen om voormelde opmerkingen 
op haar begroting 2022 te verhelpen. 

5 2022_PR_00023 Rekening 2021  - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De politiezone legt, conform de wettelijke bepalingen ter zake, de rekening van het voorgaande 
werkjaar voor aan de politieraad ter goedkeuring. 

Argumentatie
Allereerst legt de politiezone het rekeningenadvies, zoals opgemaakt door de bevoegde 
begrotingscommissie, voor aan de politieraad ter kennisname. 
Vervolgens verzoekt de politiezone de politieraad om kennis te willen nemen van haar rekening 2021.
Samengevat luidt deze als volgt:
Gewone dienst
Geraamd algemeen resultaat 2021: 1.923.736,92 euro
Gewone uitgaven: 10.725.624,40 euro
Gewone ontvangsten: 12.649.361,32 euro
Ontvangsten vorige dienstjaren in 2021: 205.439,43 euro
Uitgaven vorige dienstjaren in 2021: 12.131,28 euro
Ontvangsten overboekingen: 531.000,00 euro
Schulden: 51.079,74 euro
Geraamd resultaat begroting: 373.413,85 euro                                                                    
Geraamd algemeen begrotingsresultaat: 373.413,85 euro
Buitengewone dienst
Geraamd algemeen rekeningenresultaat 2021: -182.244,75 euro
Buitengewone uitgaven : 339.757,26 euro
Uitgaven vorige dienstjaren in 2021 : 3.409,03 euro
Schuldvordering : 242.703,54 euro
Geraamd resultaat 2021 : - 182.244,75 euro
Buitengewone ontvangsten: 236.750,00 euro
Ontvangsten overboekingen: 0,00 euro
Ontvangsten vorige dienstjaren in 2021 : 3.409,03 euro
Geraamd resultaat dienstjaar gewoon en buitengewoon 2021: 1.741.492,17 euro 
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De politiezone verzoekt de politieraad om de rekening 2021 te willen vaststellen, zoal voorgesteld door 
het politiecollege.

Juridische grond
- wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveaus;
- Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen regelement op de boekhouding van 
de politiezone ARPC;
- PLP 60 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting; 
- Nieuwe gemeentewet. 

Notulen
Vraag van raadslid A. El-Hajoutti: wat wordt er gedaan met de gelden uit het 
verkeersveiligheidsfonds?
Directeur Finlog Sofie De Laet licht toe dat hier onder meer een nieuwe wagen mee werd aangekocht 
om bvb. wodka-controles mee te doen én een seinbord. 

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de politieraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van het advies van de begrotingscommissie betreffende de rekening 
2021.
Artikel 2
De politieraad stelt de rekening 2021 van de politiezone vast.

3 2022_PR_00020 Begrotingswijziging gewone dienst nummer 3 en 
buitengewone dienst nummer 4 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De politiezone stelt vast dat het noodzakelijk is de begroting 2022 aan te passen met name de 
inbreng van de rekening. De politiezone legt, conform de wettelijke bepalingen terzake, haar voorstel 
tot begrotingswijziging gewone dienst nummer 3 en buitengewone dienst nummer 4 voor.

Argumentatie
Allereerst word het advies van de begrotingscommissie betreffende de begrotingswijziging gewone 
dienst nummer 3 en buitengewone dienst nummer 4 aan de raad voorgelegd.
De samenvatting van haar voorstel luidt als volgt: 
Begrotingswijziging gewone dienst nummer 3
- Inbreng van het resultaat van de rekening op de gewone dienst 2021 a rato van 1.923.736,92 euro 
waarvan 1.550.323,07 van 2020; 

Dienstjaar Begrotingsartikel Omschrijving Ingeschreven 
bedrag 2021 Wijziging Aangepast bedrag

2020 000/951-01
Batig resultaat 
van de gewone 
dienst

€ 1.550.323,07

2021 000/951-01
Batig resultaat 
van de gewone 
dienst

€ 373.413,85
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Begrotingswijziging buitengewone dienst nummer 4
- Inbreng van het resultaat van de rekening op de buitengewone dienst 2021 a rato van - 182.244,75 
euro;

Dienstjaar Begrotingsartikel Omschrijving Ingeschreven 
bedrag Wijziging Aangepast Bedrag

2021 000/992-51

Nadelig resultaat 
van de 
buitengewone 
dienst

€ 182.244,75

De gewone en buitengewone dotaties van de gemeentebesturen blijven ongewijzigd.
De politiezone verzoekt de politieraad om de begrotingswijziging gewone dienst nummer 3 en 
buitengewone dienst 4 van de zone vast te stellen, zoal voorgesteld door het politiecollege.

Juridische grond
- Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
2 niveaus;
- KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone;
- KB van 24 december 2001 houdende de vaststelling van de minimale begrotingsnorm;
- PLP61 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting;
- Nieuwe gemeentewet (NGW).

Financiële informatie
Financiële informatie

Begrotingsartikel Omschrijving Oorspronkelijk 
bedrag

Aangepast 
bedrag

2020/000/951-01 Batig resultaat van de 
gewone dienst € 0,00 € 1.550.323,07

2021/060/954-01 Batig resultaat van de 
gewone dienst € 0,00 € 373.413,85

2021/000/992-51 Nadelig resultaat van de 
buitengewone dienst € 0,00 € 182.244,75

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de politieraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van het advies van de begrotingscommissie betreffende de 
begrotingswijziging gewone dienst nummer 3 en de buitengewone dienst 4 naar aanleiding van de 
inbreng van de rekening.
Artikel 2
De politieraad stelt de begrotingswijzigingen gewone dienst nummer 3 en buitengewone dienst 
nummer 4 vast, zoals voorgesteld door het politiecollege.
Artikel 3
De politieraad stelt vast dat de gewone dotaties en buitengewone dotaties ongewijzigd blijven.

4 2022_PR_00021 Begrotingswijziging gewone dienst nummer  5 en 
buitengewone dienst nummer 6 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Aanleiding en context
De politiezone stelt vast dat het noodzakelijk is de begroting 2022 aan te passen met name 
- De aanpassing van de federale dotaties overeenkomstig de PLP61;
- Overboeking van de ontvangst van een Europese subsidie naar een gewoon reservefonds; 
- Het aanzuiveren van het tekort op de buitengewone dienst. 
De politiezone legt, conform de wettelijke bepalingen terzake, haar voorstel tot 
begrotingswijziging  gewone dienst nummer 5en buitengewone dienst nummer 6 voor. 

Argumentatie
Allereerst word het advies van de begrotingscommissie betreffende de begrotingswijziging gewone 
dienst nummer 5 en buitengewone dienst nummer 6 aan de raad voorgelegd.
De samenvatting van haar voorstel luidt als volgt: 
Begrotingswijziging gewone dienst nummer 5
- Plaatsen van de Europese subsidie in een gewoon reservefonds wegens het pas verwerven van de 
dotatie bij oplevering van het Europees Project in 2024. 

Dienstjaar Begrotingsartikel Omschrijving Ingeschreven 
bedrag 2022 Wijziging Aangepast bedrag

2022 060/954/01
Overboeking naar 
gewoon 
reservefonds

€ 0,00 € 
130.500,00 € 130.500,00

- Aanpassing van de federale dotaties naar de bekendgemaakte dotaties in de PLP 61

Dienstjaar Begrotingsartikel Omschrijving Ingeschreven 
bedrag 2022 Wijziging Aangepast bedrag

2022 330/465/48 Federale toelage € 2.597.405,46 € 44.709,80 € 2.642.115,26

2022 330/01/465/48 Aanvullende 
federale dotatie € 116.659,77 € 3.762,51 € 120.422,28

2022 330/03/465/48

Toelage uitrusting 
handhaving en 
herstel openbare 
orde

€ 1.234,00 € 197,00 € 1.431,00

2022 330/465/02 Federale sociale 
toelage € 632.258,01 € 30.979,82 € 663.237,83

2017 330/05/465/48
Federale Toelage 
overeenkomst 
verkeersveiligheid

€ 0,00 € 236.218,70 € 236.218,70

Begrotingswijziging buitengewone dienst nummer 6
- Overboeking naar de buitengewone dienst ter aanzuivering van het tekort op de buitengewone 
dienst naar aanleiding van de inbreng van het resultaat van de rekening a rato van 182.244,75 euro. 

Dienstjaar Begrotingsartikel Omschrijving Ingeschreven 
bedrag Wijziging Aangepast Bedrag

2022 060/997-51

Overboeking van 
de gewone naar 
de buitengewone 
dienst 

€ 182.244,75 € 182.244,75

De gewone en buitengewone dotaties van de gemeentebesturen blijven ongewijzigd.



7/12

De politiezone verzoekt de politieraad om de begrotingswijziging gewone dienst nummer 5 en 
buitengewone dienst 6 van de zone vast te stellen, zoals voorgesteld door het politiecollege.

Juridische grond
- Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
2 niveaus;
- KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone;
- KB van 24 december 2001 houdende de vaststelling van de minimale begrotingsnorm;
- PLP61 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting;
- Nieuwe gemeentewet (NGW).

Financiële informatie
Financiële informatie

Begrotingsartikel Omschrijving Oorspronkelijk 
bedrag

Aangepast 
bedrag

060/954-01 Overboeking naar gewoon 
reservefonds € 0,00 € 130.500,00

060/957-01
Overboeking van de 
gewone naar de 
buitengewone dienst 

€ 0,00 € 182.244,75

330/465/48 Federale toelage € 2.597.405,46 € 2.642.115,26

330/01/465/48 Aanvullende federale 
dotatie € 116.659,77 € 120.422,28

330/03/465/48
Toelage uitrusting 
handhaving en herstel 
openbare orde

€ 1.234,00 € 1.431,00

330/465/02 Federale sociale toelage € 632.258,01 € 663.237,83

330/05/465/48 
(2017)

Federale Toelage 
overeenkomst 
verkeersveiligheid

€ 0,00 € 236.218,70

060/997-51
Overboeking van de 
gewone naar de 
buitengewone dienst 

€ 0.00 € 182.244,75

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de politieraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van het advies van de begrotingscommissie betreffende de 
begrotingswijziging gewone dienst nummer 5 en de buitengewone dienst 6 naar aanleiding van de 
bekendmaking van de bedragen van de federale dotaties, het overboeken van een Europese subsidie 
naar een gewoon reservefonds en het aanzuiveren van de buitengewone dienst.
Artikel 2
De politieraad stelt de begrotingswijzigingen gewone dienst nummer 5 en buitengewone dienst 
nummer 6 vast, zoals voorgesteld door het politiecollege.
Artikel 3
De politieraad stelt vast dat de gewone dotaties en buitengewone dotaties ongewijzigd blijven.
Secretaris - Jurist
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6 2022_PR_00015 Goedkeuring notulen voorafgaande vergadering - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 27/1 van de wet op de geïntegreerde politie wordt voorafgaand aan elke vergadering 
goedkeuing gevraagd van de notulen van de voorafgaande vergadering. 
Ingevolge het digitaliseren van het notuleringssysteem zijn de notulen na elke vergadering 
beschikbaar in de kalender van het notuleringssysteem. Daar kunnen alle verslagen worden 
ingekeken. 

Argumentatie
De politieraad geeft goedkeuring aan de notulen van de vorige politieraad. 

Juridische grond
artikel 27/1 Wet op de geïntegreerde politie

Besluit
Artikel 1
De politieraad geeft goedkeuring aan de notulen van de voorafgaande vergadering. 

7 2022_PR_00019 Uitbreiding personeelsformatie met EEN niveau A  - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Bestuurlijke handhaving van ovelastfenomen is een goede, maar ook complexe materie waarbij politie 
en gemeentebesturen vaak snel en accuraat moeten kunnen samenwerken. De politiezone krijgt niet 
zelden opmerkingen dat zij de gemeenten niet voldoende kan ondersteunen in de bestuurlijke 
handhaving van bepaalde overlast fenomen. 
Verschillende probleemstellingen liggen aan de basis van dit probleem: onderscheid in bevoegdheden 
tussen politie en openbare besturen, communicatie, in-house kennis, opvolging van dossiers, 
aansturing van betrokken diensten, plan van aanpak,... 
Al deze factoren maken dat deze handhavingsdossiers soms moeilijk verlopen waardoor de beoogde 
resultaten soms te lang uitblijven.

Argumentatie
Om die reden zou politie intern een dienst bestuurlijke handhaving willen voorzien, waarbij zij de 
huidige juridische dienst wenst uit te breiden met een bijkomende medewerker. 
Doelstelling is om als aanspreekpunt te dienen voor de lokale besturen en bepaalde overlast-dossiers 
in-house te kunnen coördineren.
De dienst kan de burgemeester adviseren over een plan van aanpak en de gemeentelijke diensten 
adviseren over preventieve maatregelen die kunnen worden aangescherpt. Anderdzijds kan zij de 
operationele diensten bevragen voor het uitvoeren van gerichte controles en operaties wanneer 
fenomenen zich voordoen en er dient te worden gehandhaafd. 
Volgend profiel zou de werking van de zone substantieel kunnen verbeteren:
Medewerker juridische dienst 
1.           Plaats in de organisatie
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De medewerker juridische dienst behoort tot het administratief en logistiek kader, zoals bedoeld in 
artikel 118 WGP. 
Artikel II.III.1.1° RPPol  bepaalt de vier niveaus en de verscheidene graden in het administratief en 
logistiek kader en voorziet voor het niveau A in een gemene graad en verscheidene bijzondere 
graden.
De medewerker juridische dienst behorende tot het niveau A draagt de gemene graad van adviseur.
Hij/zij staat onder leiding en gezag van de korpschef.
Hij/zij bekleedt de generieke functie van adviseur-expertise/directie.
2.           Functiebeschrijving
2.1 Algemene taakinhoud

• Hij/zij geeft advies over de handhavingsmogelijkheden van de gemeenten en de 
burgemeesters binnen de bestuurlijke handhaving. Hij/zij werkt daarvoor samen met andere 
afdelingen zoals interventie, de korpschef,.. en met externe partners zoals parket en 
gemeentediensten;

• Hij/zij bepaalt mee de strategie binnen de organisatie bij het uitwerken van een dienst 
bestuurlijke handhaving. Daarbij reikt hij/zij zelf ideëen en suggesties aan voor het opstarten 
en optimaliseren van werkprocessen binnen de nieuw op te richten dienst;

• Binnen de krijtlijnen van het handhavingsbeleid stelt de medewerker, samen en in overleg 
met de dienst, het jaarlijks handhavingsplan mee op. Het handhavingsplan brengt in kaart op 
welke fenomenen de dienst zal inzetten en waar de prioriteiten en doelen van het 
handhavingsbeleid liggen. Het is daarbij cruciaal om medewerkers en andere partners te 
betrekken;

• Hij/zij werkt mee aan innovatieve projecten rond thema’s zoals mensenhandel, 
overlastpanden, malafide handelaars en prostitutie. 

• Hij/zij geeft mee vorm aan de bestaande lokale regelgeving zoals de politiecodex,  het 
uitbatingsreglement en de uitbatingsvergunning voor bepaalde uitbatingen. Je focust op 
vereenvoudiging en oplossingsgerichtheid. 

• Hij/zij bouwt mee aan een netwerk van interne en externe partners zoals het parket, de 
politie, inspectiediensten, andere steden en gemeentes, nationale en internationale 
samenwerkingsverbanden;

• Hij/zij verzorgt mee de dossier opbouw voor de gemeente door de problematiek in kaart te 
brengen, stukken te verzamelen bij de verschillende betrokken diensten, opdrachten te geven 
aan operationele politie om meldingen op te volgen of controles te doen, advies te geven aan 
de burgemeester over de te volgen stappen,.... 

• Hij/zij adviseert over de maatregelen die de burgemeester kan nemen wanneer de openbare 
orde wordt verstoord: tijdelijke sluitingen publiek toegankelijke inrichtingen, plaatsverboden, 
overlastmaatregelen … 

• Samen met de administratie volg je lopende procedures op over stedenbouwkundige 
overtredingen, woonkwaliteit, studentenhuisvesting, brandveiligheid in publiek toegankelijke 
zaken, prostitutiepanden en nachtvergunningen,...

Juridische grond
Art. 11 Wet op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus van 7 december 1998 (WGP);
Art. 44 WGP;
Art. 25 Wet op het Politieambt;
Omzendbrief van 16 februari 1999, gewijzigd door de omzendbrief van 1 december 2006, houdende 
richtlijnen tot het verlichten en vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale 
politie;
KB tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie van 7 
december 2001;

Financiële informatie
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Financiële informatie
Financiële begrotingscode  330/91 111 01 (CALOG personeel)
Geraamde last per personeelslid A11 op trap 0 bedraagt €56.937,60 (detail van de berekening als 
bijlage gevoegd) 

Besluit
Artikel 1
De politieraad gaat akkoord met de uitbreiding van de personeelsformatie met EEN niveau A functie.
BESLOTEN ZITTING
HRM

20:19 - De voorzitter opent de besloten zitting

8 2022_PR_00018 Aanstelling commissaris - adjunct-directeur operaties - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
In de mobiliteitscyclus 2022/1 werd de functie van adjunct-directeur operaties gepubliceerd. De 
adjunct-directeur operaties zal op een complementaire wijze samenwerken met de directeur operaties 
zodat het mogelijk wordt om de verschillende taken zoals de aansturing van de operationele 
diensthoofden, het beleidsvoorbereidend werk en de ontwikkeling en implementatie van 
innovatieprojecten, beter te verdelen. 

Argumentatie
Naar aanleiding van de publicatie in de mobiliteitscyclus 2022/1 van de functie van adjunct-directeur 
operaties - commissaris, ontving de politiezone enkel de kandidatuur van commissaris Ilknur Gunes.
Op basis van het ingediende mobiliteitsdossier wordt duidelijk dat Ilknur Gunes inzake opleiding en 
ervaring een uitgebreide achtergrond heeft. Uit de meerdere gesprekken die werden gevoerd met de 
korpschef en de directeur operaties blijkt een goede motivatie voor de functie van adjunct-directeur 
operaties. De politiezone vraagt op basis van deze elementen aan de politieraad om commissaris 
Ilknur Gunes aan te stellen in de functie van adjunct-directeur operaties en dit vanaf 1 september 
2022.

Juridische grond
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie, gestructureerd op twee 
niveaus en de latere wijzigingen;
Het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten en de latere wijzigingen;
De beslissing van de politieraad van 18 februari 2019 betreffende het vacant verklaren van alle 
betrekkingen die vacant komen bij mobiliteitscycli van de huidige legislatuur;
De publicatie van de functie van adjunct directeur operaties in de mobiliteitscyclus 2022/1.

Regelgeving: openbaarmaking
Dit besluit is niet ter inzage op basis van:
Artikel 13 - 2° :Een aanvraag tot openbaarmaking dient afgewezen te worden, voorzover die geen 
betrekking heeft op milieu-informatie, als de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met de openbaarmaking instemt.

Besluit
Artikel 1
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De politieraad besluit commissaris Ilknur Gunes, wonende Halewijnlaan 53/0803, 2050 Antwerpen, 
aan te stellen in de functie van adjunct-directeur operaties.
Artikel 2
De politieraad bepaalt de aanstellingsdatum op 1 september 2022.
Secretaris - Jurist

9 2022_PR_00017 collegeverslagen 2020-2022  - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
Op verzoek van politieraadslid Rita Jacobs worden de notulen van de politiecolleges van de afgelopen 
jaren bezorgd. 
Onder de vorige secretaris was het de gewoonte dat deze notulen steeds werden bezorgd aan de 
raadsleden. 
Dit is niet meer gedaan sinds de overdracht, maar wordt nu terug opgenomen. 

Argumentatie
Er bestaat geen algemene regeling betreffende de overdracht van de notulen van het politiecollege 
aan de politieraadsleden. Raadsleden hebben de mogelijkheid om de notulen van het politiecollege in 
te zien, maar de grenzen daarvan worden bij voorkeur vastgelegd in het huishoudelijk reglement van 
de politieraad en het politiecollege. Ook op dit inzagerecht bestaan uitzonderingen, bijvoorbeeld voor 
wat betreft gegevens die de persoonlijke levenssfeer raken. Dit is anders bij de vergaderingen van het 
college van burgemeester en schepenen, hierbij worden de notulen onverwijld aan de 
gemeenteraadsleden bezorgd op de wijze bepaald door het reglement van orde.[1]

Maar de politieraadsleden beschikken ook over een ruimer inzagerecht, vergelijkbaar met het recht in 
hoofde van een gemeenteraadslid[2]. De politieraadsleden hebben inzage in elke akte en in elk stuk 
betreffende het bestuur van de politiezone onder de voorwaarden bepaald in het huishoudelijk 
reglement van de politieraad. Geen akte, geen stuk wat het bestuur van de politiezone betreft mag 
aan hun onderzoek worden onttrokken[3]. Raadsleden moeten met volledige kennis van zaken 
kunnen oordelen over alle zaken die hen worden voorgelegd. Zij kunnen kopieën of afschriften 
bekomen, op de wijze die bepaald wordt in het huishoudelijk reglement van de politieraad[4].
Het begrip akte of stuk wordt zeer ruim geïnterpreteerd. Met ‘akten en stukken betreffende het 
bestuur’ worden enkel die documenten bedoeld die daadwerkelijk betrekking hebben op het 
(administratief) bestuur van de politiezone. Men onderscheidt hierin:
–      Het lokaal belang van de politiezone: dit zijn de materies die de politiezone beheert met een 
relatieve autonomie om haar werking te verzekeren: aankoop van voertuigen, verbouwingen van 
gebouwen, personeelskaders, aanwijzing van de bijzonder rekenplichtige...
–      Het algemeen belang. Het gaat om de kerntaken van de lokale politie: de processen-verbaal, de 
aanhoudingen, de gerechtelijke rapporten...
–      Het gemengd belang. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn een onderscheid te maken en sommige 
materies vallen, voor bepaalde aspecten, onder het lokaal belang en, voor andere aspecten, onder het 
algemeen belang.
Het inzagerecht betreft alle documenten van lokaal belang voor de zone of van gemengd belang die 
zich bevinden in gebouwen van de zone, te weten de studies, de documenten of de briefwisseling die 
feitelijke gegevens, adviezen van derden of de voortgangsrapportage van een dossier vermelden.
Onder bestuursdocument dient men te verstaan elke informatiedrager die zich bij de diensten van de 
politiezone bevindt, van bij het begin, ongeacht de drager of het stadium van de besluitprocedure 
waarin het document werd opgesteld. De informaticamiddelen worden uitdrukkelijk bedoeld en de 
gemeenten moeten het systeem toegankelijk maken voor alle raadsleden.
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Er zijn wel uitzonderingen op het inzagerecht. Dit is immers enkel van toepassing op stukken van het 
‘belang van de zone’ of van het ‘gemengd belang’ en niet op stukken van het ‘algemeen belang’.
[1]Artikel 50 DLB. 
[2]Artikel 29 DLB.
[3]Artikel 27 §1 WGP.
[4]Artikel 27 §2 WGP.

Juridische grond
art. 27 WGP: Geen akte, geen stuk betreffende het bestuur van de politiezone mag aan het onderzoek 
van de politieraadsleden worden onttrokken.
art. 6 reglement interne orde politieraad: § 1. - Geen akte, geen stuk betreffende het bestuur mag 
aan het onderzoek van de politieraadsleden worden onttrokken.
§ 2. - Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de dagen en uren dat de 
diensten van het secretariaat van de politiezone geopend zijn of opgevraagd worden via e-mail :

• de begrotingen van vorige dienstjaren van de politiezone;
• de rekeningen van vorige dienstjaren van de politiezone;
• de jaarverslagen van vorige dienstjaren van politiezone;
• de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de politieraad;

De goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het politiecollege, wat de delen betreft die aan 
het inzagerecht onderworpen zijn, worden via e-mail overgemaakt aan alle leden van de politieraad;
Regelgeving: openbaarmaking
Dit besluit is niet ter inzage op basis van:
Artikel 13 - 3° : Een aanvraag tot openbaarmaking dient afgewezen te worden, voorzover die geen 
betrekking heeft op milieu-informatie, als de openbaarmaking afbreuk doet aan het geheim van de 
beraadslagingen van de Vlaamse regering en van de verantwoordelijke overheden die ervan 
afhangen, aan het geheim van beraadslagingen van de organen van het Vlaams parlement. 

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van de notulen van het politiecollege. 
27 juni 2022 20:32 - De voorzitter sluit de zitting
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