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Reglement 

 

Lokale politie – Opschorting van het selectiereglement 

Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2020  

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 30 oktober 2020 

 

Juridische gronden 

• Artikel 28 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat dit punt in openbare zitting behandeld 

wordt.  

• Het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, hierna 

RPPol genoemd, in het bijzonder deel IV, titel I, hoofdstuk II (de aanwerving en selectie van het personeel van het 

administratief en logistiek kader) en deel VI, titel II, hoofdstuk I (de eerste aanwijzing) en hoofdstuk II (de regeling van de 

mobiliteit). 

• Het Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel 

van de politiediensten. 

• Ministeriële Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de 

geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de 

politiezones (evenals de aanvullende Ministeriële Omzendbrieven GPI 15bis, GPI 15ter, GPI 15quater en GPI 15 quinquies). 

• Ministeriële Omzendbrief GPI 32 van 29 januari 2003 betreffende de richtlijnen en formaliteiten die moeten gevolgd 

worden in het raam van de procedure tot statutarisering van de personeelsleden van het administratief en logistiek kader 

van de politiediensten. 

• Permanente Nota van de Federale Politie met als kenmerk DGS/DSP/C-2011/22746 van 9 juni 2011 omtrent de mobiliteit 

en aanwerving van het personeel van de geïntegreerde politie - procedures en statutaire gevolgen. 

• Het decreet van de Vlaamse Raad van 28 april 1993, gewijzigd door het decreet van 15 juli 2002, houdende regeling voor 

het Vlaams Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten. 

• De artikelen 85 en 86 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie, gestructureerd op 

twee niveaus, houdende algemeen administratief toezicht op de overige handelingen van de gemeentelijke instellingen. 

• De beslissing van de gemeenteraad van 27 april 2017 waarin het selectiereglement van de politiezone Maldegem werd 

goedgekeurd. 

 

Feiten 

• Op de gemeenteraad van april 2017 werd de huidige selectieprocedure en selectiereglement van Politiezone Maldegem 

voorgelegd en goedgekeurd.  

• Op het bijzonder overlegcomité van 15 oktober werd de opschorting van het selectiereglement besproken.  

 

Argumentatie 

• Veel politiezones vallen terug op het uitgebreid wettelijk kader binnen de politie rond selecties. Een selectiereglement is niet 

vereist. 

• Het huidig selectiereglement wordt negatief geëvalueerd binnen de zone. De selecties zijn zeer arbeidsintensief, quotering 

komt subjectief over en de hoeveelheid aan proeven schrikt  kandidaten af. 

• Wij wensen het huidig selectiereglement op te schorten en tijdelijk terug te vallen op de wettelijk voorziene bepalingen rond 

selecties binnen de politie. De bedoeling is om dit na tijd te evalueren en dan desgevallend over te gaan tot aanpassen of 

afschaffen van het selectie reglement.  

• Het spreekt voor zich dat alle  juridische gronden met betrekking tot selecties ten allen tijde zullen worden gerespecteerd 

en dat er steeds een volwaardige selectie zal gebeuren door een onafhankelijke drieledige selectiecommissie.  

• Het ACV en NSPV hebben deze opschorting positief geadviseerd tijdens het basisoverlegcomité van 15 oktober. Het VSOA 

adviseerde negatief en uitte bezorgdheid over de kwaliteit, de korpschef heeft de motivatie echter uitgebreid toegelicht (zie 

bijlage) en ook aangetoond dat we wel degelijk blijven gaan voor kwaliteit. De burgemeester concludeerde dat de insteek 

van VSOA en de korpschef eigenlijk dezelfde zijn. 
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BESLUIT 

 

Artikel 1: 

De gemeenteraad gaat akkoord met de opschorting van het selectiereglement politiezone 

Maldegem de dato april 2017. 

 

Artikel 2: 

Een afschrift van onderhavige beslissing zal aan de betrokken diensten overgemaakt worden. 
 
 


