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Bekendmaking besluiten 

 
           

POLITIERAAD  
 
08 SEPTEMBER 2020 

 
 

OPENBARE ZITTING 
 

ADMINISTRATIEF 

 
1. Notulen van de vergadering van de politieraad van 16 juni 2020. 
▪ De raad keurt eenparig de notulen van de vergadering van 16 juni 2020 goed.    

 
2. Kennisname van de goedkeuring van het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 door 

de minister van Justitie en de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. 

▪ De ministers van Justitie en van Veiligheid en Binnenlandse Zaken hebben goedkeuring 
gegeven aan het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 van de lokale politie Kempenland.  

▪ Bijgevoegd een afschrift van deze goedkeuring.  
▪ De raad neemt hiervan kennis.  

 

PERSONEEL 

▪ Operationeel personeel. Vacantverklaring van een functie van inspecteur in de 
dienst recherche via de mobiliteitsronde 2020-04. 
▪ Een inspecteur, rechercheur van de politiezone Kempenland, zal vanaf 1 april 2021 

kunnen genieten van het stelsel NAVAP (non-activiteit voorafgaand aan de pensionering). 
▪ Hierdoor komt er binnen de recherche een functie van inspecteur vacant.  
▪ De raad geeft eenparig goedkeuring.   

 
▪ Operationeel personeel. Vacantverklaring van een functie van inspecteur in de 

dienst operaties via de aspirantenmobiliteit 2020-A2. 
▪ In de vorige mobiliteitsronde werden twee functies van inspecteur in de dienst operaties 

vacant verklaard.  
▪ Er werd slechts één functie ingevuld.  
▪ Het blijft moeilijk om de functies via de gewone mobiliteit of via detachering in te vullen.  
▪ Thans wordt er een functie via de zgn. aspirantenmobiliteit vacant verklaard. Hierdoor kan 

de zone rechtstreeks rekruteren onder de aspiranten-inspecteur in de politieschool.  
▪ De raad geeft eenparig goedkeuring.  
 
 

GESLOTEN ZITTING 
 

PERSONEEL 

▪ Operationeel personeel. Aanvraag pensionering.  
▪ Een inspecteur heeft bij de pensioendienst een pensioenaanvraag ingediend.  
▪ De pensioendienst heeft goedkeuring gegeven dat hij op 1 juli 2021 met pensioen kan. 
▪ De raad geeft eenparig goedkeuring.  

 
▪ Korpschef. Aanvraag tot vernieuwing van het mandaat.  

▪ Het mandaat van de korpschef ving aan op 1 mei 2016. Dit voor een periode van 5 jaar. 
▪ De korpschef heeft op 2 juli 2020, een aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter  

van de politieraad, met de vraag tot hernieuwing van haar mandaat.   
▪ Zij heeft het verplichte activiteitenverslag bijgevoegd. 
▪ Een evaluatiecommissie wordt samengesteld, wettelijk bestaande uit: 

o De burgemeester-voorzitter van het politiecollege (voorzitter) 
o De procureur des Konings 
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o De gouverneur of zijn afgevaardigde 
o De inspecteur-generaal 

▪ De korpschef wordt uitgenodigd voor een evaluatiegesprek.  
▪ Hiervan wordt een evaluatieverslag opgemaakt.   
▪ De politieraad zal in de volgende vergadering kennisnemen van het evaluatieverslag en de 

raad zal dan tevens een gemotiveerd advies uitbrengen.  
▪ Ook het politiecollege brengt een gemotiveerd advies uit. 
▪ De raad keurt de ontvankelijkheid van het dossier eenparig goed.  

 


