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V E R S L A G POLITIERAAD 2022/04 

15 december 2022  
 

Uittreksel uit het Notulenboek van de Politieraad 

Meergemeentezone ESSEN – KALMTHOUT – WUUSTWEZEL 

Vergadering 15 december 2022 –  20.00 uur 
 

 
Provincie: ANTWERPEN     Politiezone: ESSEN KALMTHOUT WUUSTWEZEL 
POLITIERAAD 

                                                            
Aanwezig :  
Dhr. Lukas Jacobs, burgemeester, voorzitter, 
Dhr. Gaston Van Tichelt burgemeester 
Dhr. Dieter Wouters, burgemeester, 
Dhr. Rudy Verbeeck, korpschef, 
Mevr. An Saen, adjunct-korpschef, 
Mevr. Babette Gommers, bijzonder rekenplichtige, 
 
Dhr. Kevin Ooye, Dhr. Marc Vanden Branden, Dhr. Jan Suykerbuyk, Dhr. Didier Van Aert, Mevr. Jokke Hennekam, Mevr. Ilke 
Pompen, Mevr. Stefanie Van Looveren, Mevr. Inga Verhaert, Dhr. Robin Jacobs, Dhr. Dieter Beyers, Mevr. Karin Dekeulener, 
Mevr. Cindy De Roeve, Mevr. Helga Hoeymans, Mevr. Kirsten Tobback. 
 
Verontschuldigd:  
Dhr. Dirk Smout, Dhr Koenraad Van Putte, Dhr. Glenn Verelst, Dhr. Thijs Ruts, Dhr. Jan Van Looveren. 
 
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 digitale vergadering 2022/03 van 22 
september 2022.  
De raad heeft kennisgenomen van het ontwerp-verslag van de vergadering van 22 september 
2022 waarop geen opmerkingen zijn toegekomen en keurt dit verslag formeel goed.  
  
2. Kennisname van de goedkeuring van de jaarrekening 2021 door de Gouverneur. 
De Raad heeft kennisgenomen van de goedkeuring van de jaarrekening 2021 door de 
Gouverneur en keurt deze goed.  
 
3. Ontwerp begrotingswijziging  2022/02. 
De bijzonder rekenplichtige Babette Gommers geeft een toelichting. 
Deze begrotingswijziging betreft geen nieuwe uitgaven enkel nieuwe inkomsten. 
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De nota waarnaar wordt verwezen zal samen met de ontwerp begrotingswijziging gevoegd 
worden aan het verslag. 
 
Stemming: 
De raad keurt de begrotingswijziging 2022/02 unaniem goed. 
 
4. Ontwerp begroting 2023. 
De bijzonder rekenplichtige Babette Gommers geeft een toelichting. De nota en de ontwerp 
begroting 2023 zal aan het verslag gevoegd worden. 
 
Raadslid D. Van Aert: De energieprijzen zijn sterk gestegen. Is er een specifieke reden voor 
waarom de dagprijs van 24 augustus wordt genomen? 
Bijzonder rekenplichtige: Hiervoor is geen specifieke reden. Dit is de dag waarop de prijzen 
werden geraamd. 
 
Raadslid D. Van Aert: Soms staan er leasingvoertuigen ingeschreven, soms worden er 
investeringen voor aankopen gedaan. Is hier een specifieke reden voor? 
Korpschef: Voertuigen die veel kilometers doen worden geleased. Voertuigen die minder 
kilometers doen worden aangekocht.  
 
Raadslid J. Suykerbuyk: Bij de buitengewone dienst is er sprake van geplande investeringen 
zoals aankoop motorfietsen, voertuigen en budget voor één ANPR-camera. 
Bijzonder rekenplichtige: De ANPR-camera staat vervat op een begrotingspost waar ook andere 
zaken kunnen worden voorzien. 
De motorvoertuigen betreffen 2 moto’s van de dienst verkeer die dienen vervangen te worden. 
Het voertuig betreft een klein voertuig welk zal gebruikt worden om zich tussen verschillende 
kantoren te verplaatsen. 
 
Stemming: 
De raad keurt de begroting 2023 unaniem goed. 
 
5. Voorstel tot aanpassing van het administratief kader door omzetting van één plaats van 
consulent B naar één plaats van Adviseur-Jurist DPO/ Algemeen beleid. 
Korpschef: In deze tijd is het van groot belang dat de DPO (data protection officer) over een 
goede kwalificatie beschikt. Niet enkel inzicht hebben in de werking van het korps maar ook 
kunnen inschatten wat juridisch mogelijk is. 
De werklast van de politiezone op juridisch vlak is door de jaren heen sterk toegenomen.  
Na overleg werd beslist om enkele ingrepen te doen waaronder één plaats consulent B om te 
zetten naar één plaats van adviseur-jurist DPO/ algemeen beleid.  
 
Raadslid J. Hennekam: Waar staat de consulent B in het organogram? 
Korpschef: Organiek hangt de DPO rechtstreeks af van de korpschef.  
 
De politieraad is akkoord om één plaats van consulent B om te zetten naar één plaats van 
Adviseur-Jurist DPO/ Algemeen beleid. 
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6. Kennisname en akkoord van de wegingsvoorstellen door de politiezone en van de 
beoordeling door de “Commissie van de Geïntegreerde politie tot weging van de A-
functies”, van de functie Adviseur-Jurist I en Adviseur-Jurist II. 
Korpschef: Organiek werd deze functie eerder goedgekeurd. Bij een weging moeten een aantal 
criteria “omkadering” en een aantal criteria “bijdrage” bekeken worden. Het resultaat van de 
weging komt overeen met een matrix die een klasse weergeeft. Deze klasse is verantwoordelijk 
voor de verloning van de persoon waar hij/zij wordt ingeschaald. 
De zone moet een voorstel doen en DRP maakt een eigen evaluatie op basis van wat in het 
voorstel staat. DRP geeft een advies, dit hoeft niet gevolgd te worden. Bij een afwijking van het 
advies moet gemotiveerd worden waarom men van het advies afwijkt.   
De weging DPO en Algemeen Beleid werd door de zone beoordeeld als klasse 2 en ook door 
DRP werd klasse 2 geadviseerd. 
De weging jurist Autonome Politie Onderzoeken (APO) en bestuurlijke handhaving werd door 
de zone beoordeeld als klasse 2 en ook door DRP werd klasse 2 geadviseerd. 
Voorstel is om ons aan te sluiten bij het voorstel van de zone en de federale politie. 
 
De politieraad is akkoord met het voorstel. 
 
7. Kennisname en akkoord van het voorstel tot herweging van de politiezone en beoordeling 
van het herweginsvoorstel van “Commissie van de Geïntegreerde politie tot weging van de 
A-functies” met betrekking tot de functie van Adviseur-Bijzonder Rekenplichtige/ Hoofd 
steundiensten. 
Korpschef: Een weging wordt vastgesteld op het ogenblik dat een functieprofiel bestaat. Een 
herweging kan gevraagd worden een aantal jaar nadat het wegingsvoorstel is gevalideerd door 
de federale  politie. 
Het oorspronkelijke functieprofiel van bijzonder rekenplichtige dateert van 2013 en werd 
ingeschaald in klasse 3. Om onverklaarbare redenen is dit altijd een klasse 2 geweest binnen de 
politiezone. Door de belangrijke verantwoordelijkheid van de bijzonder rekenplichtige werd 
een herweging gevraagd naar klasse 4. De federale politie komt tot dezelfde vaststelling. 
De herweging gaat pas in in 2023. Bij wet is vastgelegd dat de wijziging van klasse pas op 1 
september kan ingaan. Een wijziging van klasse is niet met terugwerkende kracht. 
 
De politieraad is akkoord met het herwegingsvoorstel. 
 
8.Voorstel tot aanpassing van de loonschaal van de bijzonder rekenplichtige vanaf 2023. 
Korpschef: We gaan akkoord met het herwegingsvoorstel voor de bijzonder rekenplichtige/ 
hoofd steundiensten. Dat zal gevolgen hebben voor de verloning vanaf september 2023.   
 
De politieraad gaat akkoord met het voorstel tot aanpassing van de loonschaal naar klasse 4. 
 
9. Kennisname van het voorstel tot weging van de politiezone en van de beoordeling door 
de “Commissie van de Geïntegreerde politie tot weging van de A-functies”, van de functies 
Adviseur-HRM van het wegingsvoorstel A-functie HRM en voorstel tot aanpassing door de 
Raad van de klasse van Adviseur-HRM van klasse I naar klasse II (twee). 
Korpschef: De bedoeling is om op HRM niveau iemand specifiek te hebben die permanent bezig 
is met alle aspecten van welzijn op het werk. De interne dienst Preventie (IGEAN) is 
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voornamelijk bezig met het jaarlijks nazicht van de gebouwen en de externe dienst Preventie 
(Liantis) is specifiek bezig met het medische aspect.  
We zitten in een moeilijke situatie door de beperkte capaciteit waardoor we het welzijn van 
onze mensen maximaal willen honoreren. Mensen die deel uitmaken van het korps willen we 
houden en niet enkel nieuwe mensen rekruteren. 
De wetgeving welzijn op het werk is complex. Deze wetgeving gaat niet enkel over de concrete 
werkomstandigheden maar ook over aankoop van nieuw materiaal, risico-analyses 
maken,enz... 
Het Basisoverlegcomité is enthousiast over deze functie. Zij hebben ingestemd met het voorstel 
van de zone om deze functie te klassseren onder klasse 2, waar de federale politie deze functie 
klasseert als klasse 1.  
Wij stellen voor om deze functie, door haar complexiteit, niet op klasse 1 te bepalen zoals wordt 
voorgesteld door de federale politie maar te behouden op klasse 2. 
 
De politieraad is niet akkoord met het advies van DRP maar gaat akkoord met de overwegingen 
van het politiecollege om de klasse voor de functie van Adviseur-HRM te wijzigen van klasse 1 
naar klasse 2.   
 
Raadslid J. Hennekam: Wordt bij een verschillende conclusie terug overlegd met de federale 
politie? 
Korpschef: Zij hebben een advies gemaakt. De zone en DRP hebben hun argumenten 
meegedeeld, dit is een voorstel. Wij moeten motiveren waarom wij van het advies willen 
afwijken. Er is geen overleg meer met DRP. 
 
10. Voorstel tot aanpassing van het operationeel kader en fucties. 
Korpschef: Één persoon doet mee aan de proeven voor commissaris. Hij zet zich sterk in en 
heeft de nodige skills om commissaris te worden. Als hij slaagt moet hij een opleiding van één 
jaar volgen. 
Wanneer één overkoepelend persoon de coördinatie heeft over het project- en sectorteam kan 
er meer projectmatig gewerkt worden aan bijvoorbeeld overlast. Nu wordt elk team, gevestigd 
op drie locaties, geleid door één hoofdinspecteur. 
 
De politieraad is akkoord om één plaats van commissaris toe te voegen aan de dienst project- 
en sectorwerking als overkoepelend leidinggevende voor deze dienst die werkt voor de drie 
gemeenten. 
 
11. Vaststelling organogram en functie. 
Korpschef: In het operationeel kader zal één plaats van HINP APO geschrapt worden. Er komt 
één plaats van commissaris bij.  
In het administratief en logistiek kader komt er één plaats jurist DPO  bij en wordt één plaats 
van consulent gegevensbescherming geschrapt. 
 
De politieraad is akkoord met het voorstel. 
Het nieuwe organogram zal gevoegd worden als bijlage bij het verslag. 
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12. Informatie: Werken op afspraak. 
Korpschef: Vanaf 1 november 2022 werkt de PZ Grens op afspraak. Werken op afspraak werd 
zo lang mogelijk tegengehouden in de zone. We gaan uit van het principe dat een politie vrij 
toegankelijk moet zijn voor mensen die op dat ogenblik een probleem hebben. 
De omliggende zones werken wel op afspraak met als gevolg dat meer en meer mensen naar 
onze burelen kwamen, uit andere gemeenten om aangifte te doen, wat extra werk voor onze 
mensen betekent. Naar aanleiding hiervan werd beslist om op afspraak te werken. 
Per gemeente werken we met een administratie en een operationele agenda. Door de invoer 
van het afsprakensysteem worden de afspraken beter verdeeld over de verschillende kantoren. 
Het is niet de bedoeling dat mensen zonder afspraak worden doorgestuurd.  
 
Raadslid S. Van Looveren: Als er bepaalde feiten zich voordoen in Kapellen en de persoon wil 
een pv laten opmaken en die persoon komt naar Kalmthout dan moet het hele onderzoek in 
Kalmthout verder onderzocht worden? 
Korpschef: De zone waar de aangifte wordt gedaan moet verder onderzoek uitvoeren.  
 
Raadslid J. Hennekam: Zijn de onthaalburelen nog open? 
Korpschef: De burelen zijn geopend tijdens de openingsuren. Iemand met een probleem, die 
niet op de hoogte is van de afspraken, kan tijdens de openingsuren verder geholpen worden. 
 
13. Informatie: Beveiliging data PZ Grens. 
De korpschef licht de problematiek toe in verband met het datalek bij PZ Zwijndrecht.  
Twee onderdelen van de Stad Anwerpen zijn zo goed als gevrijwaard gebleven van de hacking 
namelijk de haven en het politioneel netwerk van de politie,  ISLP (Integrated System for the 
Local Police).  
Daar waar er nog een risico bestond, voor onze zone, werden veiligheden ingebouwd.  
 
Raadslid S. Van Looveren: De pv’s zitten in de ISLP-databank? Werkt Zwijndrecht dan niet met 
ISLP? 
Korpschef: Jawel, om gemakkelijker te werken maken zij de PV’s in ISPL en daarna zetten zij het 
over naar een administratief netwerk.   
 
14. Voorstel data Politieraad 2023 in Essen. 
- donderdag 9 februari 2023; 
- donderdag 8 juni 2023; 
- donderdag 12 oktober 2023; 
- donderdag 7 december 2023. 
 
15. Gelegenheid tot vrije vraagstelling van de Raadsleden in de openbare zitting. 
Raadslid H. Hoeymans: In de gemeente Wuustwezel is er overlast aan de grot en het park.  
De bewoners zijn zeer ongerust. Jongeren hangen er rond, steken bommetjes af, steken het 
altaar in brand, dealen drugs en buren worden bedreigd. De buren hebben zelf contact 
opgenomen met de politie. De burgemeester en de directeur van de school werd op de hoogte 
gebracht. Ook zouden er jongeren komen die hier niet naar school gaan maar hier komen 
rondhangen. De buren zijn vragende partij om een camera te hangen. 
Van deze overlast werd ook melding gemaakt op de gemeenteraad.  
Hopelijk wordt er snel een oplossing gevonden. 
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Korpschef: In de politiezone is de project- en sectorwerking van Wuustwezel en Arktos bezig 
om het probleem aan te pakken. 
Burgemeester D. Wouters: Volgende week is er een overleg met de schooldirecteur. 
 
Raadslid M. Vanden Branden: De oppositie van Kalmthout heeft gevraagd om een aantal vragen 
te stellen welke zullen gesteld worden via mail.  
Toch één vraag die ik wens te stellen. 
Op 21 september ontsnapt een hert of herten. Op 29 september vraagt de oppositie om te 
informeren naar een verslag of wat er juist gebeurd is met het geschoten hert.  
Op 29 september heb ik een mail gestuurd. Waarop ik dezelfde dag een antwoord heb 
ontvangen, waaruit blijkt dat u geen informatie heeft. 
Op 4 oktober een persbericht waaruit blijkt dat u wel op de hoogte was.  
Korpschef:  De mail werd beantwoord op basis van de door mij gekende informatie. Later bleek 
dat er een verslag was waarvan ik geen weet had. Een  verslag dat verspreid is naar de media. 
Op basis daarvan werd er een persmededeling gepubliceerd waarin de feiten werden 
aangehaald.  
 
 
 
 
Lukas Jacobs       Tine Blankers  
Burgemeester – Voorzitter                                                          Secretaris  


