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VERGADERING POLITIERAAD 

Datum Maandag 15 maart 2021  

Locatie Digitale beraadslaging via Teams 

Aanwezig:  

 Burgemeester-voorzitter Johan Leysen 

 Politiecollege/burgemeesters Wim Caeyers, Kris Van Dijck 

 Raadsleden An Lenaerts, Ludo Lenaerts, Evert Mol, Dieter Mols, Els Van Hout, 
Christophe Vandyck, Pascale Segers, Viviane Willems,  Anneleen Dom, 
Davy Geboers, Jozef Lodewijckx, Luc Van Craenendonck (vanaf 
agendapunt 7), Sofie Molenberghs, Hans Schoofs, Zehra Ünlü, Jan 
Vangheel, Lander Geyzen, Chris Xhenseval 

 Korpschef   Walter Coenraets 

 Secretaris Mijke Klerks 

Verontschuldigd: 

 Raadslid Dirk Melis 
 

De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 20u02.  

OPENBARE ZITTING 

1 Notulen politieraad van 7 december 2020 – Goedkeuring  

Het verslag van de vergadering van 7 december 2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  

2 Korpschef – Vaststelling van de opdrachtbrief mandaatperiode 2020-2025 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Hoofdcommissaris Walter Coenraets werd bij Koninklijk besluit d.d. 13 februari 2020 aangewezen 

voor een termijn van vijf jaar voor het mandaat van korpschef van de lokale politiezone Balen-

Dessel-Mol.  

Juridische gronden 

Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden 

van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de 

politiediensten, meer bepaald artikel 72. 
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Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten (RPPol), meer bepaald artikel VII.III.39. 

Argumentatie 

De korpschef oefent zijn mandaat uit in overeenstemming met de opdrachtbrief waarin de te 

bereiken doelstellingen en de ter beschikking gestelde middelen worden uiteengezet. Deze 

opdrachtbrief dient in overeenstemming te zijn met het nationaal veiligheidsplan en het zonaal 

veiligheidsplan.  

De opdrachtbrief wordt vastgesteld door de politieraad.  

BESLUIT: 

Door eenparige instemming  

Artikel 1 

De politieraad stelt de opdrachtbrief 2020-2025 opgesteld door hoofdcommissaris Walter 

Coenraets, korpschef van de lokale politiezone Balen-Dessel-Mol (5368), vast.   

De opdrachtbrief maakt integraal deel uit van dit besluit.  

Artikel 2 

Een kopie van de opdrachtbrief wordt conform artikel Vll.lll.39 RPPol overgemaakt aan de 

inspecteur-generaal van de Algemene Inspectie (AIG) van de federale en lokale politie.   

3 Financiën – Jaarrekening dienstjaar 2019  – Kennisname besluit toezicht   

De politieraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Antwerpen d.d. 

1 februari 2021 houdende de goedkeuring met volgende opmerking van de jaarrekening 2019: 

- Overwegende dat de bijzondere rekenplichtige per mail d.d. 8 december 2020 meer uitleg 

gaf over de leningen en over het verschil bij de te innen vastgestelde rechten aangezien 

het verschil te verklaren was door enkele creditnota’s.  

4 Financiën – Begroting dienstjaar 2021 – Kennisname besluit toezicht 

De politieraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Antwerpen d.d. 

18 januari 2021 houdende de goedkeuring met volgende opmerkingen van de begroting 2021:   

- Overwegende dat de ministeriële omzendbrief PLP 60 betreffende de onderrichtingen 

voor het opstellen van de politiebegroting voor 2021 ten behoeve van de politiezones nog 

niet was bekendgemaakt bij het opmaken van de begroting; 

- Overwegende dat er voor 2021 geen subsidie voorzien is voor het eindeloopbaanregime 

en de non-activiteit voorafgaand aan pensionering (hierna NAVAP) voor personeelsleden 

van het operationeel kader en dat de subsidie NAVAP in de begroting 2021 wel werd 

ingeschreven, zodat er een rechtzetting zal dienen te gebeuren in een volgende 

begrotingswijziging;  
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- Overwegende dat de ingeschreven bedragen van de federale dotaties deze van 2020 zijn, 

zodat er rechtzettingen zullen dienen te gebeuren in een volgende begrotingswijziging. 

5 Personeelsbehoefteplan (PBP) – Wijziging personeelsformatie – Kennisname besluit 

toezicht 

De politieraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Antwerpen d.d. 

4 januari 2021 houdende goedkeuring van het besluit van de politieraad van 7 december 2020 

tot wijziging van de personeelsformatie.   

6 Logistiek – Aankoop voertuigen – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze  

Motivering 

Voorgeschiedenis 

De politieraad keurde in zitting van 9 december de begroting 2021 goed. 

Feiten en context 

De federale politie, dienst procurement, heeft reeds een open offerteaanvraag, bestek 

Procurement 2016 R3 007, gedaan voor een meerjarige raamovereenkomst (4 jaar) voor de 

aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale. 

Deze opdracht wordt gerealiseerd door de federale politie ten voordele van de federale politie, de 

lokale politiezones, de politiescholen, de algemene inspectie van de politie, het controleorgaan 

van het politionele informatiebeheer alsmede de federale en programmatorische 

overheidsdiensten en de instellingen die hieronder ressorteren, de openbare instellingen van 

sociale zekerheid, de instellingen van openbaar nut die behoren tot de consolidatiekring van de 

federale overheid en het Ministerie van Landsverdediging. 

De federale politie treedt in het kader van dit dossier op als opdrachtencentrale op basis van de 

artikelen 2, 4° en 15 van de Wet van 15 juni 2006 ten voordele van de lokale politiezones, de 

politiescholen, de algemene inspectie van de politie, het controleorgaan op het politionele 

informatiebeheer en de federale entiteiten 

De FOD Beleid en Ondersteuning, dienst Federale opdrachtencentrale, heeft reeds een open 

offerteaanvraag, bestek FORCMS-VUV-101, gedaan voor een meerjarige raamovereenkomst (4 

jaar) voor de aankoop, onderhoud en renting van lichte bedrijfsvoertuigen in opdrachtencentrale. 

Deze opdracht wordt gerealiseerd door de FOD Beleid en Ondersteuning ten voordele van 

aanbestedende diensten die op voorhand hebben ingeschreven voor deze opdracht. De FOD 

treedt in het kader van dit dossier op als opdrachtencentrale op basis van de artikelen 2, 4° en 15 

van de Wet van 15 juni 2006. 

Overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 15 juni 2006 zijn de lokale politiezones, de 

politiescholen, de algemene inspectie van de politie, het controleorgaan op het politionele 

informatiebeheer en de federale entiteiten vrijgesteld van de verplichting om zelf een 

gunningprocedure te organiseren.  
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Voor de aankoop van de voertuigen die voorzien zijn in de begroting 2021 wenst de politiezone 

gebruik te maken van deze raamovereenkomsten. 

Juridische gronden 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 

en latere wijzigingen. 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer bepaald 

artikels 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een 

plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale. 

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen. 

Argumentatie 

In het kader van de opdracht “Aankoop voertuigen ” wenst de politiezone gebruik te maken van 

de beschikbare federale raamcontracten Procurement 2016 R3 007 (diverse percelen) en 

FORCMS-VUV-101. 

Deze opdracht is opgedeeld in: 

* Aankoop twee interventievoertuigen, raming: € 140.495,87 excl. btw of € 170.000,00 incl. 21% 

btw; 

* Voertuig projectwerking, raming: € 39.669,42 excl. btw of € 48.000,00 incl. 21% btw; 

* Voertuig recherche, raming: € 34.710,74 excl. btw of € 42.000,00 incl. 21% btw. 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 214.876,03 excl. btw of € 260.000,00 

incl. 21% btw. 

Financiële weerslag 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op artikel 330/743-98 van de 

buitengewone dienst en de financiering gebeurt met gemeentelijke investeringssubsidies. 

BESLUIT: 

Door eenparige instemming  

Artikel 1 

De bestekken Procurement 2016 R3 007 en FORCMS-VUV-101 en de raming voor de opdracht 

“Aankoop voertuigen ”worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 

voorzien in de bestekken en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming 

bedraagt € 214.876,03 excl. btw of € 260.000,00 incl. 21% btw. 

Artikel 2 
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Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van inschrijving op de federale 

raamcontracten. 

Artikel 3 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op artikel 330/743-98 van de 

buitengewone dienst. 

Politieraadslid Luc Van Craenendonck sluit aan bij de vergadering.  

7 Cameranetwerk – Verdere digitalisering van werking dienst verkeer: ANPR, 

trajectcontrole & digitale flitspalen – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze  

Motivering 

Voorgeschiedenis 

De politieraad keurde in zitting van 7 december 2020 de begroting 2021 goed. 

Feiten en context 

De federale politie, dienst procurement, heeft reeds een open offerteaanvraag gedaan voor een 

meerjarige raamovereenkomst (4 jaar) van leveringen voor de aankoop en installatie van 

automatische systemen voor nummerplaatherkenning. 

Deze opdracht wordt gerealiseerd door de federale politie ten voordele van de geïntegreerde 

politie en de Belgische, federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, inclusief 

de instellingen met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door genoemde overheden belast 

zijn met een bepaalde taak van openbaar belang. 

De federale politie treedt in het kader van dit dossier op als opdrachtencentrale op basis van de 

artikelen 2, 4° en 15 van de Wet van 15 juni 2006 ten voordele van de geïntegreerde politie en de 

Belgische, federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, inclusief de 

instellingen met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door genoemde overheden belast 

zijn met een bepaalde taak van openbaar belang. Overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 15 

juni 2006 zijn deze organisaties vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningprocedure te 

organiseren.  

De aanbestedende overheid staat volledig zelf in voor de uitvoering van de raamovereenkomst 

vanaf de bestelling tot de betaling. Dit houdt in dat de lokale politiezone instaat voor alle 

uitvoeringsmodaliteiten met inbegrip van de borgtocht, de herstelling, de oplevering, beroep op 

waarborg, toepassing van de boetes, enz. De federale politie blijft echter de enige bevoegde dienst 

voor de maatregelen van ambtswege en de toepassing van prijsherzieningsformules. 

Juridische gronden 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 

en latere wijzigingen. 
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- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer bepaald 

artikels 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een 

plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale en 

artikel 43. 

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen. 

Argumentatie 

Op de politieraad van 8 juni 2020 werd het meerjarenplan omtrent ANPR, trajectcontrole en 

digitale flitspalen voorgesteld.  

Het politiecollege keurde in zitting van 21 december 2020 de gunning van een eerste fase 

(trajectcontrole N136, digitaliseren 5 flitspalen en de aankoop van 2 digitale camera’s) goed. 

In het kader van de verdere realisatie van het vooropgestelde meerjarenplan worden volgende 

investeringen voorgesteld: 

Vernieuwen van ANPR locaties: 

* ANPR Balen, Molsesteenweg, raming: € 50.861,66 excl. btw of € 61.542,61 incl. 21% btw; 

* ANPR Balen, Meerhoutsebaan, raming: € 33.925,61 excl. btw of € 41.049,99 incl. 21% btw; 

* ANPR Balen, Olmensebaan, raming: € 38.258,99 excl. btw of € 46.293,38 incl. 21% btw; 

* ANPR Dessel, Nieuwedijk, raming: € 33.711,49 excl. btw of € 40.790,90 incl. 21% btw; 

* ANPR Mol, De Maat, raming: € 34.949,06 excl. btw of € 42.288,36 incl. 21% btw; 

* ANPR Mol, Turnhoutsebaan, raming: € 44.767,70 excl. btw of € 54.168,92 incl. 21% btw; 

* ANPR Mol, Borgerhoutsedijk, raming: € 33.057,87 excl. btw of € 40.000,02 incl. 21% btw; 

* ANPR Mol, Zuiderring, raming: € 37.733,91 excl. btw of € 45.658,03 incl. 21% btw; 

* ANPR Mol, Donk, raming: € 35.144,43 excl. btw of € 42.524,76 incl. 21% btw; 

* ANPR Mol, Zilvermeerlaan, raming: € 33.057,87 excl. btw of € 40.000,02 incl. 21% btw; 

* ANPR Mol, Martelarenstraat, raming: € 33.805,81 excl. btw of € 40.905,03 incl. 21% btw; 

* ANPR afbraak Abdijlaan, raming: € 3.306,06 excl. btw of € 4.000,33 incl. 21% btw; 

* Algemene Projectkost ANPR, raming: € 4.132,24 excl. btw of € 5.000,01 incl. 21% btw; 

Digitalisering 6 flitspalen, raming: € 86.758,38 excl. btw of € 104.977,64 incl. 21% btw. 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 503.471,08 excl. btw of € 609.200,00 

incl. 21% btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de inschrijving op het federale 

raamcontract Procurement 2017 R3 043. 

Financiële weerslag 
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De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op artikel 330/744-51 van de 

gewone dienst. 

BESLUIT: 

Door eenparige instemming  

Artikel 1 

Het bestek met nr. Procurement 2017 R3 043 opgesteld door de federale politie, dienst 

procurement en de raming voor de opdracht “Verdere digitalisering van de werking dienst 

verkeer: ANPR,trajectcontrole & digitale flitspalen”, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden 

worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek Procurement 2017 R3 043 en zoals opgenomen 

in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 

leveringen en diensten. De raming bedraagt € 503.471,08 excl. btw of € 609.200,00 incl. 21% btw. 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de inschrijving op het federaal 

raamcontract Procurement 2017 R3 043. 

Artikel 3 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op artikel 330/744-51 van de 

gewone dienst. 

8 Personeel – Mobiliteit 2021-02 – Vacantverklaring van 1 betrekking inspecteur 

Interventie en Zonaal onthaal  

Motivering 

Voorgeschiedenis 

De personeelsformatie werd goedgekeurd door de politieraad in zitting van 12 november 2001 

en gewijzigd in zitting van 11 februari 2002, 22 oktober 2007, 8 december 2008, 16 maart 2015 

en 7 december 2020. 

Feiten en context 

In de personeelsformatie zijn 91 personeelsleden in het basiskader voorzien.    

Juridische gronden 

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus (WGP), meer bepaald artikel 56.   

Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten (verder RPPol genoemd), meer bepaald artikels VI.II.15, Vl.ll.16, VI.II.21, VI.II.61 en 

VI.II.62.  
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Argumentatie 

Een inspecteur gaat op 1 juli 2021 in non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP). 

Hierdoor komt er een plaats vrij binnen de pool Interventie en Zonaal onthaal.  

De politieraad kan wat de wijze van de selectie betreft één of meerdere selectiemodaliteiten 

kiezen.  

Bij twee of meer kandidaten stelt de korpschef voor advies in te winnen van een plaatselijke 

selectiecommissie bedoeld in artikel VI.II.61.  De namen van de leden van de selectiecommissie 

zijn nog niet gekend. De samenstelling zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het 

politiecollege.  

Bij slechts één kandidaat wordt als enige selectiemodaliteit voorgesteld het inwinnen van het 

gemotiveerd advies van de korpschef.  

De korpschef stelt voor, cfr. artikel VI.II.27bis RPPol, te voorzien in een wervingsreserve die geldt 

voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van de oproep tot kandidaten van de tweede 

navolgende mobiliteitscyclus.  

Financiële weerslag  

In de begroting 2021 zijn de kredieten voor deze aanwerving voorzien.  

BESLUIT: 

Door eenparige instemming  

Artikel 1 

De betrekking van 1 inspecteur Interventie en Zonaal onthaal wordt vacant verklaard in het raam 

van mobiliteitscyclus 2021-02.  

Afhankelijk van het resultaat van mobiliteitscyclus 2021-02 wordt het ambt opnieuw vacant 

gesteld in navolgende mobiliteitsrondes zolang de functie niet is ingevuld.  

Artikel 2 

De wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekking zal gebeuren door: 

- Bij één kandidaat: het inwinnen van het gemotiveerd advies van de korpschef; 

- Bij twee of meer kandidaten: het inwinnen van het advies van een plaatselijke 

selectiecommissie voor leden van het midden- en basiskader bedoeld in artikel VI.II.61 

RPPol, derhalve als volgt samengesteld:   

1. de korpschef of de door hem aangewezen officier, voorzitter; 

2. een officier van een korps van de lokale politie;  

3. een personeelslid van het operationeel kader van een korps van de lokale politie dat 

ten minste bekleed is met de graad die overeenstemt met de bij mobiliteit te 

begeven betrekking en die over de bekwaamheden beschikt die voor de bij mobiliteit 

te begeven betrekking vereist zijn. 

De namen van de leden van de selectiecommissie worden aan het politiecollege 

voorgelegd ter goedkeuring.  

Artikel 3 
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Naar aanleiding van de selectie wordt een wervingsreserve bedoeld in artikel VI.II.27bis RPPol 

aangelegd.  

Artikel 4 

De politieraad geeft opdracht aan:  

Dienst Taak 
Dienst personeel Kennisgeving Federale politie, Directie van 

het personeel (DGR-DPP)   
Afhandelen procedure  

9 Personeel – Administratief en logistiek kader (CALog) – Weging van de adviseursfuncties 

niveau A 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

De personeelsformatie werd goedgekeurd door de politieraad in zitting van 12 

november 2001 en gewijzigd in zitting van 11 februari 2002, 22 oktober 2007, 8 

december 2008, 16 maart 2015 en 7 december 2020. 
De politieraad heeft in zitting van 7 december 2020 de functies van adviseur mensen en middelen 

(klasse A3) en adviseur organisatieontwikkeling (klasse A2) opgenomen in de personeelsformatie. 

De gouverneur van de provincie Antwerpen heeft op 4 januari 2021 het besluit van de politieraad 

van 7 december 2020 tot wijziging van de personeelsformatie goedgekeurd.   

Juridische gronden 

Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten, meer bepaald artikel ll.lll.14.  

Ministerieel besluit van 5 juni 2007 betreffende de weging van de functies van het niveau A van 

het administratief en logistiek kader van de politiediensten. 

Omzendbrief nr. GPI 60 van 5 juni 2007 betreffende de weging van de functies van het niveau A 

van het administratief en logistiek kader van de politiediensten.  

Argumentatie 

Bij het vaststellen van de personeelsformatie in zitting van 7 december 2020 werd o.a. de formatie 

van het administratief en logistiek kader gewijzigd. De functies van adviseur 

organisatieontwikkeling (klasse A2) en adviseur mensen en middelen (klasse A3) werden 

opgenomen in de personeelsformatie.  

De Directie van het personeel van de Federale Politie (DGR/DRP) heeft op 8 december 2020 het 

wegingsadvies voor beide adviseursfuncties overgemaakt, houdende het voorstel van klasse A2 

voor de adviseur organisatieontwikkeling en A2 voor de adviseur mensen en middelen. Dit advies 

is niet bindend voor de lokale politie.  
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De korpschef acht de toekenning van klasse A2 (adviseur organisatieontwikkeling) en klasse A3 

(adviseur mensen en middelen) noodzakelijk om de goede werking van het korps te verzekeren, 

zoals uiteengezet in het wegingsvoorstel alsook in het personeelsbehoefteplan goedgekeurd in 

zitting van 7 december 2020. En zoals besproken in het Basisoverlegcomité van 16 en 23 

november 2020 en 14 januari 2021.  

BESLUIT: 

Door eenparige instemming 

Artikel 1 

De functie van adviseur organisatieontwikkeling wordt ambtshalve gewogen in klasse A2 

(loonschaal A21).  

Artikel 2 

De functie van adviseur mensen en middelen wordt ambtshalve gewogen in klasse A3 (loonschaal 

A31).  

Artikel 3 

De politieraad geeft opdracht aan:  

Dienst Taak 
Dienst personeel Kennisgeving DRP  en SSGPI 

Afhandelen procedure  
Directiesecretariaat 

 
Besluit overmaken aan toezichthoudende 
overheid  

10 Geweld tegen politie – Burgerlijke partijstelling door de politiezone  

Motivering 

Juridische gronden 

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op twee niveau, meer bepaald artikel 210. 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, meer bepaald artikel 270.  

Argumentatie  

Overwegende dat de politiezone die zich burgerlijke partij stelt, optreedt als eiser en de 

politieraad verplicht is om een machtiging te geven; dat volgens vaste rechtspraak de machtiging 

tijdens de procedure zelf kan worden gegeven, weliswaar voor de sluiting van de debatten; 

Overwegende dat er geen wettelijk beletsel bestaat tegen een welomschreven delegatie van deze 

bevoegdheid aan het politiecollege; 

Overwegende dat het opportuun is om als politiezone zich burgerlijk partij te stellen naar 

aanleiding van het geweld tegen het politiepersoneel en meer in het bijzonder omwille van de 

morele schade die de politiezone zelf kan lijden; 

BESLUIT: 
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Door eenparige instemming 

Artikel 1 

De politieraad verleent aan het politiecollege machtiging om zich burgerlijk partij te stellen 

namens de politiezone in elke gerechtelijke procedure, waarin geweld tegen het personeel van de 

politiezone werd gepleegd met onmiddellijke arbeidsongeschiktheid tot gevolg. 

Artikel 2 

De politieraad wordt in kennis gesteld van elke beslissing tot burgerlijke partijstelling van het 

politiecollege die in het kader van deze machtiging wordt ingesteld. 

Artikel 3 

Deze beslissing heeft uitwerking voor de lopende legislatuur, vanaf heden tot en met 31 

december 2024.  

11 Mededelingen 

Geen mededelingen.  



 
 

 

Politiezone Balen-Dessel-Mol – OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSBESLUITEN van de politieraad van 15 maart 2021 12 

 

 

BESLOTEN ZITTING 

12 Niet erkenning arbeidsongeval van een lid van het operationeel kader  

13 Personeel – Beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord  

14 Verlenen van een machtiging om op te treden als eiser in een rechtsgeding  

15 Benoemingen en indiensttredingen – Kennisgeving  

 

De burgemeester-voorzitter  sluit de vergadering om 20u43.  

 


