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Het politiecollege meldt dat de politieraad van de politiezone HEKLA heeft vergaderd over de hierna vermelde 

agenda op woensdag 29 juni 2022 te 2650 Edegem. 

Besproken agendapunten tijdens de openbare zitting 

1. Politieraad HEKLA 27 april 2022 – ontwerpverslag – goedkeuring; 
Het verslag van de politieraad van 27 april 2022 wordt goedgekeurd. 
 

2. Personeel: Ter goedkeuring – aanpassing personeelsformatie – behoefteplan en organogram -

wijziging; 

Een optimale werking creëren, impliceert een regelmatige bijsturing van de personeelsformatie, het 

behoefteplan en het organogram. Daarbij streven we naar een kwaliteitsvolle en doelgerichte inzet 

op de behoeften van de organisatie. 

De huidige functie commissaris ‘kwaliteitszorg’ onder de directie BCK wordt overgezet naar  de 

directie Operaties. Daarbij zullen de taken die toebehoren aan deze functie worden opgenomen in 

een bijkomende functie adjunct- directeur operaties. 

De dienst ‘Lokaal informatie kruispunt’ (LIK)  wordt omgedoopt  tot  de dienst ‘Informatiegerichte 

Politiezorg’ (IGPZ). Deze naamswijziging impliceert dat  de dienst meer dan ooit zal instaan voor 

verrijking,  analyse en rapportering ter ondersteuning van de operationele werking van de 

politiezone. De naamswijziging zorgt eveneens voor meer transparantie van de werking van de 

dienst ten opzichte van de andere politiezones. 

De laatste wijziging betreft het implementeren van het ‘Lokaal verwerking centrum’  binnen de 

politiezone HEKLA. Dit betekent een uitbreiding van het personeelskader met 4 medewerkers. 

Daarbij zullen 1 hoofdinspecteur en 3 assistenten  instaan voor de verwerking van ANPR en GAS 5 

gegevens. De administratieve medewerkers zullen aangeworven worden op contractuele basis. 

 

Een wijziging m.b.t. graad en kader wordt aangebracht in de personeelsformatie, het behoefteplan 

en het organogram. Deze wijziging heeft invloed op het aantal betrekkingen per graad. 

Het totale personeelsbehoefteplan bestaat uit 168 personeelsleden, waarvan 136  personeelsleden 

tot het operationeel kader en 32  personeelsleden tot het administratief en logistiek kader behoren. 

Met ingang van 29 juni ’22 dd. politieraad, wordt de wijziging van de personeelsformatie, het 

behoefteplan en het organogram goedgekeurd. 
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3. Personeel: Benoeming van de selectiecommissie m.b.t. aanwerving van personeel via mobiliteit; 

De selectiecommissie voor het officierenkader en personeelsleden niveau A wordt samengesteld 

volgens art. 128 WGP, art. VI.II.41 t.em. VI.II.60 RPPOL. 

De selectiecommissie voor basis- en middenkader wordt  samengesteld volgens  art. 128 WGP, art. 

VI II 61 t e m. VI II 68 RPPol en KB Mob. 

De selectiecommissie voor het calog-personeelslid niveau B en C wordt samengesteld  volgens de 
reglementering opgenomen in art. VI.II.61 t.e.m. VI.II.68 RPPol. De politieraad keurt de wijze van de 
samenstelling van de selectiecommissies goed. 
 

4. Personeel: Benoeming van de selectiecommissie m.b.t. de aanwerving van personeel via het 

nieuwe concept externe rekrutering; 

De selectiecommissie bestaat uit maximum vijf leden en wordt zodanig samengesteld dat er een 

oneven aantal deelnemers is, met inbegrip van de voorzitter. Rekening houdend met de bepaling dat 

de meerderheid van de leden van de sollicitatiecommissie minstens de graad moet hebben die 

overeenkomt met de betrekking waarin voorzien moet worden, kan de selectiecommissie bestaan uit 

onderstaande profielen: 

• voorzitter: korpschef of een door hem aangewezen officier bekleed met de graad die 

minstens overeenkomst met de te begeven betrekking 

• (hoofd)- commissarissen van de lokale politie 

• Hoofdinspecteurs van de lokale politie 

• Inspecteurs van de lokale politie 

• calog-personeelsleden niveau A, B of C 

• secretaris: aan te wijzen door de korpschef 

 

De samenstelling van de selectiecommissie dient steeds te voldoen aan onderstaande voorwaarden: 

• de selectiecommissie bestaat uit maximum vijf leden en wordt zodanig samengesteld dat er 

een oneven aantal deelnemers is, met inbegrip van de voorzitter 

• de leden van de selectiecommissie dienen over relevante beroepservaring te beschikken 

• de meerderheid van de leden van de sollicitatiecommissie moet minstens de graad hebben 

die overeenkomt met de betrekking waarin voorzien moet worden 

• elk geslacht dient te worden vertegenwoordigd in de selectiecommissie 

De politieraad keurt de wijze van de samenstelling van de selectiecommissies goed. 

 

5. Overheidsopdrachten: Takelen van voertuigen op het grondgebied van politiezone HEKLA – 

goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze. 

Het takelen van voertuigen op het grondgebied van de politiezone HEKLA zal gegund worden door 

gebruik te maken van de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 

De takelkosten zullen door de opdrachtnemer rechtstreeks gefactureerd worden aan de eigenaar 

van het voertuig of aan de desbetreffende overheid. Er is bijgevolg geen budgettaire impact voor de 

begroting van de politiezone HEKLA. De politieraad keurt de raming en de gunningswijze goed. 
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Besproken agendapunten tijdens de gesloten zitting 

Vierendertig agendapunten. 

 

 
 

  

Ivo Vereycken 
korpschef 

Koen Metsu 
burgemeester-voorzitter 

 


