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V E R S L A G POLITIERAAD 2021/03 
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Uittreksel uit het Notulenboek van de Politieraad 

Meergemeentezone ESSEN – KALMTHOUT – WUUSTWEZEL 

Digitale vergadering 16 december 2021 –  20.00 uur 
 

 
Provincie: ANTWERPEN     Politiezone: ESSEN KALMTHOUT WUUSTWEZEL 
POLITIERAAD 
 
Aanwezig :  
Dhr. Dieter  Wouters, burgemeester, voorzitter; 
Dhr. Gaston Van Tichelt, burgemeester; 
Dhr. Lukas Jacobs, burgemeester; 
Dhr. Rudy Verbeeck, korpschef; 
Mevr. Babette Gommers, bijzonder rekenplichtige; 
 
Dhr. Dieter Beyers, Dhr. Marc Vanden Branden, Dhr. Kevin Ooye, Dhr. Dirk Smout, Dhr. Jan Suykerbuyk, Dhr. Didier Van Aert, 
Mevr. Cindy De Roeve, Mevr. José Hennekam, Mevr. Liesje Van Loon, Mevr. Ilke Pompen, Mevr. Stefanie Van Looveren, Dhr. 
Jan Van Looveren, Dhr. Thijs Ruts, Mevr. Helga Hoeymans, Dhr. Robin Jacobs, Dhr Koenraad Van Putte, Dhr. Jozef Duerloo. 
 
Verontschuldigd:  
Dhr. Glenn Verelst  
Mevr. Inga Verhaert 
 
Notulen: 
Mevr. Tine Blankers, secretaris 
 

 
A. O P E N B A R E   Z I T T I N G  
 
1. Goedkeuring van het ontwerp-verslag van de vergadering 2021/02 van 23 september 
2021. 
De raad heeft kennisgenomen van het ontwerp-verslag van de vergadering van 23 september 
2021 waarop geen opmerkingen zijn toegekomen en keurt dit verslag formeel goed. 
 
2. Kennisname van de goedkeuring van de begrotingswijziging 2021/01 door de Gouverneur. 
De Raad heeft kennisgenomen van de goedkeuring van de begrotingswijziging 2021/01 door 
de Gouverneur en keurt deze goed.  
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3. Goedkeuren begroting 2022 + nota 
De bijzonder rekenplichtige Babette Gommers geeft een toelichting, over de begroting 2022 
met bijhorende nota, aan de hand van een powerpoint. De powerpoint zal gepubliceerd 
worden op extranet.  
 
Raadslid J. Hennekam: De maaltijdcheques vervangen de toelagen voor maaltijden en de 
competentietoelagen. Wat zijn de competentietoelagen en wie krijgt deze? 
Bijzonder Rekenplichtige B. Gommers: De maaltijdvergoedingen waren voor de operationelen 
in de zone en worden vervangen door maaltijdcheques. De maaltijdcheques zijn voor iedereen 
van de zone.  
Raadslid J. Hennekam: Meertaligheid is dat één van de competenties? Of staat dit er buiten? 
Bijzonder Rekenplichtige B. Gommers: De competentietoelage staat los van de 
maaltijdvergoedingen. Deze toelage is voor het administratief personeel. 
Korpschef: Het administratief personeel dat een bepaalde opleiding volgt en slaagt had recht 
op een competentietoelage, naar gelang hun niveau (C – B of A). De federale overheid schaft 
deze toelage af vanaf eind volgend jaar. 
Raadslid J. Hennekam: De bijscholingen blijven wel bestaan? 
Korpschef:  De bijscholingen blijven bestaan. Aan de competentietoelage was een hogere 
weddenschaal verbonden. Deze hogere schaal blijft behouden voor de mensen die zich 
geengageerd hebben.   
 
Raadslid J. Hennekam: Waar kan ik de bedragen voor de therapeutische bijdrage die betaald 
moet worden terugvinden? 
Bijzonder Rekenplichtige B. Gommers: Deze zitten vervat in de begrotingspost administratieve 
prestaties door derden 12306 op pagina 12. 
 
Raadslid J. Hennekam: Uit de nota bleek dat de huurkost van auto’s de leasing was van 2 auto’s. 
Wat verstaat men onder werkingskosten voertuigen door derden? 
Korpschef: Onderhoud - herstel 
Bijzonder Rekenplichtige B. Gommers: Allerlei garagekosten verbonden aan de voertuigen. 
 
Raadslid J. Suykerbuyk: Bij de personeelskosten staat dat het college een lijst van 28 
mobiliteitsplaatsen heeft, wil dit zeggen dat er 28 vacatures zijn? 
Korpschef: Als alle plaatsen samen worden genomen dan zijn er tot op vandaag 28 plaatsen 
niet ingevuld. 
Bij de mobiliteit kunnen wij plaatsen vacant verklaren. Minstens 6 mobiliteitsronden hebben 
wij “0” kandidaten gehad. Vandaar dat wij meerdere functies open zetten.  
Raadslid J. Suykerbuyk: Zijn dat de 4 agenten, 8 inspecteurs en 2 hoofdinspecteurs, die 14 
plaatsen waarvan gehoopt wordt dat er iemand op af komt? 
Korpschef: Alles weerhouden zou niet realistisch zijn. Er is slechts een deel weerhouden. 
Bijzonder Rekenplichtige B. Gommers: Een operationeel personeelslid kost 70.000,00 euro per 
jaar. 28 mensen inschrijven in onze begroting zou niet realistisch zijn. Vandaar dat er geopteerd 
werd om in de begroting 14 mensen te voorzien. 
Korpschef: Vanaf februari is er een nieuwe selectieprocedure in voege voor de operationelen. 
Dat maakt dat wanneer een kandidaat kiest voor de zone Grens, hij/zij ten vroegste in april naar 
school kan gaan. Zij studeren ten vroegste af in april - mei 2023. Wat wil zeggen dat zij niet ten 
kosten komen van de politiezone in 2022. 
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Raadslid J. Suykerbuyk: Achteraan de nota wordt gesproken over munitie, wapens, 
kogelwerende vesten. Zijn dit dingen die jaarlijks/ driejaarlijks terugkomen of is dit iets 
speciaal?  
Korpschef: De kogelwerende vesten bevatten een bepaalde stof die de kogels stoppen. Deze 
stof vergaat gemiddeld na 5-6 jaar. Na deze termijn moeten ze vervangen worden. 
 
Raadslid J. Hennekam: Vorige keer werd gezegd dat ook de politiezone zal moeten betalen voor 
negatieve bankrente. Waar is dit terug te vinden of kan dit nog niet ingeschat worden?   
Bijzonder Rekenplichtige B. Gommers: Dat is moeilijk in te schatten. Dit staat gemeld in de 
begroting onder “kosten financieel beheer” 12801.  
Hiervoor werd nu 3.500,00 euro voorzien. Het afgelopen jaar werd 3.000,00 euro voorzien. 
 
Stemming: 
De begroting wordt unaniem goedgekeurd. 
 
4. Kaderwijziging 
a) Operationeel kader 
Korpschef: Het voorstel is om 1 plaats van commissaris om te zetten, op termijn, naar 1 plaats 
van hoofdcommissaris. 
Om hoofdcommissaris te kunnen worden moet je 8 jaar anciënniteit hebben als commissaris 
en in het bezit zijn van een directiebrevet. Momenteel hebben wij één persoon in opleiding, 
met name commissaris An Saen. Het is niet zeker als we deze plaats open verklaren dat zij 
hoofdcommissaris wordt. Zij kan wel mee postuleren.  
 
b) Administratief kader 
Korpschef: De aanpassing van het administratief kader is een plaats omzetten van consulent 
naar adviseur jurist niveau A2 en een plaats van adviseur HRM niveau A2.  
Er werd een consulent jurist aangetrokken met een universitair diploma master in de rechten 
met specialiteit strafrecht. Zij is thans onder contractuele basis. Een adviseur jurist doet bij ons 
in de dienst APO (authonome politie onderzoeken) wat vroeger de procureur op het niveau van 
het parket deed.  
Iemand maakt een aanvankelijk proces-verbaal met daarin vaststellingen. Een APO 
verantwoordelijke bekijkt dit en analyseert dit en bekijkt welke onderzoeksverrichtingen nog 
moeten gebeuren. Wanneer het dossier is afgewerkt maakt de adviseur jurist dit over aan de 
procureur voor een definitieve bevestiging van de voorbereiding of een andere wijziging te 
geven aan de bestemming van het dossier. 
Vandaar dat men hier een adviseur zet in plaats van een consulent. Voor deze plaats werden 
consulenten gehoord maar op de praktische proeven bleken zij te zwak wat betreft strafrecht. 
 
De adviseur HRM niveau A2 is ingegeven door het toegenomen takenpakket voor de dienst 
HRM. Toen we de organisatie begonnen was de dienst HRM beperkt tot het noteren van de 
verschillende diensten en doorgeven aan het centraal personeelssecretariaat van de federale 
politie die voor de effectieve loonberekening instond en staat. Ondertussen zijn er een aantal 
zaken bijgekomen op het vlak van loopbaanbegeleiding, coaching, ontwikkelen van 
loopbaangesprekken, specifieke opleidingsbehoeften en welzijn op het werk. Vandaar dat de 
meeste zones zijn overgegaan tot het rekruteren van een adviseur HRM. De adviseur HRM is 
meer geschikt omdat die meer (andere) bijkomende taken kan doen op een hoger niveau. 
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Stemming: 
De kaderwijziging wordt goedgekeurd. 
 
5. Voorstel data Politieraad 2022 in Kalmthout 
- donderdag 24 februari 2022 
- donderdag 16 juni 2022 
- donderdag 22 september 2022 
- donderdag 15 december 2022 

 
6. Gelegenheid tot vrije vraagstrelling van de Raadsleden in de openbare zitting. 
Raadslid J. Duerloo: Wat is de stand van zaken in verband met het nieuw politiegebouw? 
Korpschef: De 5 weerhouden firma’s maken een voorlopige gedetailleerde offerte met 
tekeningen. Dit komt terug naar de politieraad om te kijken welke van de 5 kandidaten definitief 
doorgaan. 
 
Raadslid J. Duerloo: Welke trajectcontroles werken? 
Korpschef: Diegene die werken zijn de Kampweg, Sint-Leenaartseweg en heel recent de 
Moerkantsebaan te Essen.  
 
Raadslid J. Hennekam: Recent werd een mail doorgestuurd met een schrijven van minister 
Verlinden die nieuwe zaken aankondigd onder andere in verband met rekrutering. Heeft dit 
consequenties voor ons? 
Bepaalde ziektes zouden gelden als uitsluitingscriterium.  Bijvoorbeeld mensen met diabetes 
type 1 zouden niet weerhouden worden. 
Mag je als zone afwijken van deze regels? Hoe simpel is het geworden door de nieuwe richtlijn? 
 
Korpschef: Alles wat betreft rekrutering is federaal vastgelegd en heeft een dwingend karakter. 
Hier kan men niet van afwijken. Dit omdat de mobiliteit bestaat tussen de 185 politiezones en 
de federale politie binnen de geïntegreerde politie. 
Het positieve  is de manier van rekruteren. De federale politie staat in voor alle proeven. Enkel 
de uiteindelijke selectiecommissie, die een globale evaluatie maakt van de kandidaat, wordt 
verschoven naar de politiezone of de dienst van de federale politie. De kandidaten die voor de 
proeven zijn geslaagd (de psychotechnische,  de cognitieve en de lichamelijke proeven) krijgen 
een overzicht te zien van welke vacatures er zijn, bij welke zones of bij federale diensten. De 
kandidaat kan kiezen aan welke selectiecommissie hij/zij wenst deel te nemen. Als zij 
deelnemen voor de politiezone Grens en zij zijn geslaagd dan moeten wij hen aannemen en zij 
moeten zich voor 3 jaar engageren voor de politiezone Grens. 
Wij hebben hoop dat vanaf februari de lokale selectiecommissies beter bezocht worden door 
kandidaten.  
Hoe gaat dit in zijn werk. Van elke kandidaat moet een moraliteitsonderzoek gebeuren. Dat 
gebeurt in de zone waardat men woont. Deze kandidaat komt bij ons en die proberen wij warm 
te maken voor onze zone behalve zij die al getekend hebben voor  bijvoorbeeld de politezone 
Antwerpen.   
 
Raadslid J. Hennekam: De aspiranten die verder wonen zijn vertrokken. Zijn er geen tools om 
de mensen toch aan boord te houden? 
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Korpschef: Het loon is overal hetzelfde. Het gaat om de werkomstandigheden, de woonafstand 
en de ‘reclame’ in plus en min. Overal zijn sterke punten en verbeterpunten. 
We werken niet enkel aan rekrutering maar ook hoe motiveer ik de mensen die in dienst zijn, 
om hen in dienst te houden. 
Elementen die meespelen zijn de auto waarmee men in de zone rondrijdt, welke gsm, welke 
tablet wordt op de dienst gebruikt. We spelen in op de middelen die ter beschikking worden 
gesteld. Ook hier zitten we beperkt omdat voor ICT alles via DRI gaat.  
 
Raadslid J. Hennekam: Hebben ze over de grens ook last om mensen aan te werven? 
Korpschef: Nederland is een nationale politie. Mensen die bij de nationale politie werken 
komen bij ons niet in aanmerking omdat je de Belgische nationaliteit moet hebben om 
politieman in België te worden. De Belgische nationaliteit kan pas verworven worden vanaf het 
ogenblik er verzaakt wordt aan de Nederlandse. Als een politieman of politievrouw in 
Nederland verzaakt aan de Nederlandse nationaliteit zijn zij hun job kwijt.  
 
Raadslid J. Suykerbuyk: Graag een overzicht op papier van welke trajectcontroles werken. 
Werkt de nummerplaatherkenning en vanaf wanneer is het geplant voor diegene die niet 
werken?   
 
Korpschef: De trajectcontroles werken beperkt, de ANPR-camera’s werken allemaal. De 
nummerplaatherkenning werkt overal en wordt door de recherchedienst intensief gebruikt. 

 Een overzicht zal samen met het verslag bezorgd worden.  
 
Raadslid J. Suykerbuyk: De voorbije weken heb ik regelmatig gehoord dat er gestaakt wordt bij 
de politie. Is er in de zone Grens de intentie geweest om te staken of zijn er acties geweest? 
Korpschef: Tot op vandaag geen acties. 
 
Raadslid J. Hennekam: In de cijfers van de criminaliteitsbarometer wordt geen melding gemaakt 
van de cijfers over intrafamiliaal geweld. Is hier een verklaring voor? 
Korpschef: In ons ISLP-systeem (alle pv’s van IFG worden hierin genoteerd) beschikken wij over 
andere cijfers. We hebben contact opgenomen met DRI om te informeren hoe het komt dat er 
bij hen andere cijfers zijn terwijl wij nominatief kunnen zeggen welke de pv nummers zijn die 
werden opgesteld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieter Wouters       Tine Blankers  
Burgemeester – Voorzitter                                                                  Secretaris a.i. 


