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PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT TONGEREN 

 

POLITIEZONE ALKEN – BORGLOON – HEERS – KORTESSEM – WELLEN 

 

BEKENDMAKING 

BEKNOPTE OVERZICHTSLIJST BESLUITEN VAN DE POLITIERAAD 

VERGADERING VAN 16 NOVEMBER 2021 
Aanwezig: Penxten Marc – burgemeester-voorzitter 

Awouters Eric, Thijsen Tom (vanaf punt 01 t.e.m. 05), Pirard Kristof, Robeyns Els – 

burgemeesters-raadsleden 

Dedrij Ludo, Deneuker Danny, Deroulou Rudi (vanaf punt 02 t.e.m. 35), Dubois Alex, 

Jeuris Bart, Konings Cyrille, Meekers Anneleen, Meyers Carine, Philtjens Hugo, Punie 

Ellen, Schalenbourg Luc, Schroyen Benny, Smets Veronique, Vandersmissen Stijn, 

Volont Carina – raadsleden 

Maes Rohnny (uitgezonderd punt 02 en 31) – korpschef a.i. 

Leburton Lionel – secretaris 

Verontschuldigd: Scholts Marina – raadslid 

Afwezig: Stas Jorg – raadslid 

 

Ingevolge de federale dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-

19 te beperken vindt onderhavige vergadering digitaal plaats via videoconferentie door middel 

van het platform Microsoft Teams. 

 

De voorzitter stelt vast dat voldoende leden digitaal aanwezig zijn om geldig te kunnen 

beraadslagen en verklaart de vergadering voor geopend om 20.05 uur. 

 

De politieraad gaat onmiddellijk over tot het behandelen van de dagorde. 

 

Openbare zitting: 

 

01 Wijziging samenstelling van de politieraad 

 

01.01 Vaststelling aanduiding voorzitter van het politiecollege en de politieraad 

 

DE POLITIERAAD, 

 

NEEMT AKTE VAN: 

 

Er werd overgegaan tot de aanduiding van burgemeester Marc PENXTEN als voorzitter van 

het politiecollege en de politieraad van de meergemeentezone PZ kanton Borgloon met ingang 

van 22/06/2021 tot en met 31/12/2021. 

 

In geval van afwezigheid of verhindering van de burgemeester-voorzitter, wordt de aanwezige 

burgemeester met het hoogste stemgewicht aangeduid als vervangend voorzitter van het 

politiecollege en de politieraad van de meergemeentezone PZ kanton Borgloon. 
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01.02 Vaststelling rangorde van de leden van de politieraad 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

De rangorde van de politieraadsleden wordt vastgesteld als volgt: 

 

1 PENXTEN Marc burgemeester-voorzitter 

2 AWOUTERS Eric burgemeester-raadslid 

3 THIJSEN Tom burgemeester-raadslid 

4 PIRARD Kristof burgemeester-raadslid 

5 ROBEYNS Els burgemeester-raadslid 

6 DEDRIJ Ludo raadslid 

7 DENEUKER Danny raadslid 

8 DEROULOU Rudi raadslid 

9 DUBOIS Alex raadslid 

10 JEURIS Bart raadslid 

11 KONINGS Cyrille raadslid 

12 MEEKERS Anneleen raadslid 

13 MEYERS Carine raadslid 

14 PHILTJENS Hugo raadslid 

15 PUNIE Ellen raadslid 

16 SCHALENBOURG Luc raadslid 

17 SCHOLTS Marina raadslid 

18 SCHROYEN Benny raadslid 

19 SMETS Veronique raadslid 

20 STAS Jorg raadslid 

21 VANDERSMISSEN Stijn raadslid 

22 VOLONT Carina raadslid 

 

Besloten zitting: 

 

Korpschef a.i. Rohnny MAES verlaat de vergadering. 

Raadslid Rudi DEROULOU vervoegt de vergadering. 

 

02 Terbeschikkingstelling van 1 hoofdcommissaris van politie als in plaats 

gesteld korpschef van PZ Tongeren - Herstappe aan PZ kanton Borgloon – 

Besluit politiecollege van 15/03/2021 – Klacht bij Agentschap Binnenlands 

Bestuur – Kennisname besluit gouverneur van 15/06/2021 

 

DE POLITIERAAD,  

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van de gouverneur van 15/06/2021 houdende vernietiging van het besluit van het 

politiecollege van 15/03/2021 houdende terbeschikkingstelling van hoofdcommissaris van 

politie Geert LUYPAERT als in plaats gesteld korpschef van PZ Tongeren - Herstappe aan PZ 

kanton Borgloon. 

 

Korpschef a.i. Rohnny MAES vervoegt de vergadering. 
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Openbare zitting: 

 

03 Goedkeuring verslag vergadering van 13/04/2021 

 

Het verslag van de vergadering van 13/04/2021 wordt eenparig goedgekeurd. 

 

04 Begroting dienstjaar 2021 – Kennisname besluit gouverneur van 22/04/2021 

 

DE POLITIERAAD, 

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van de gouverneur van 22/04/2021 houdende goedkeuring van de begroting 

dienstjaar 2021. 

 

05 Jaarrekening dienstjaar 2020 – Kennisname besluit gouverneur van 

16/09/2021 

 

DE POLITIERAAD, 

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van de gouverneur van 16/09/2021 houdende goedkeuring van de jaarrekening 

dienstjaar 2020 (bestaande uit de begrotingsrekening, de balans op 31/12/2020 en de 

resultatenrekening). 

 

Burgemeester-raadslid Tom THIJSEN verlaat de vergadering. 

 

06 Vaststelling begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2021 

 

DE POLITIERAAD, 

 

Gelet op volgende resultaten van de begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2021: 

 

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1 DIENSTJAAR 2021   

   

GEWONE DIENST   

Ontvangsten eigen dienstjaar  8.227.084,53 

Uitgaven eigen dienstjaar  8.825.910,47 

Ontvangsten vorige dienstjaren  80.212,65 

Uitgaven vorige dienstjaren  111.748,76 

Ontvangsten overboekingen  0,00 

Uitgaven overboekingen  655.000,00 

Geraamd resultaat van de begroting 2021  -1.285.362,05 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2020  1.909.364,60 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021  624.002,55 
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BUITENGEWONE DIENST   

Ontvangsten eigen dienstjaar  0,00 

Uitgaven eigen dienstjaar  394.123,00 

Ontvangsten vorige dienstjaren  0,00 

Uitgaven vorige dienstjaren  0,00 

Ontvangsten overboekingen  655.000,00 

Uitgaven overboekingen  0,00 

Geraamd resultaat van de begroting 2021  260.877,00 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2020  -258.376,17 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021  2.500,83 

   

SALDO RESERVEFONDS  750.000,00 

 

BESLUIT: met 87,05 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1:  

De begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2021 wordt met bovenstaand resultaat vastgesteld. 

 

07 Jaarverslag 2020 – Kennisname 

 

DE POLITIERAAD, 

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Voorliggend jaarverslag 2020 van PZ kanton Borgloon. 

 

08 Aankoop politievoertuig voor functionaliteit wijkwerking – 

Raamovereenkomst 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop van 1 politievoertuig, Peugeot 2008 Allure – 

inclusief opties en ombouw tot prioritair voertuig met politietoebehoren – voor de 

functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - wijkwerking, via raamcontract 

Procurement 2016 R3 002 perceel 6, met als leverancier Peugeot België Luxemburg nv, 

Bourgetlaan 20 bus 2 te 1130 Brussel, aan een globale kostprijs van € 26.097,04 inclusief 21% 

BTW (waarvan € 16.758,26 inclusief 21% BTW voor de aankoop van voornoemd voertuig 

inclusief opties en waarvan € 9.338,78 inclusief 21% BTW voor de ombouw tot prioritair 

voertuig met politietoebehoren van voornoemd voertuig door Terberg Specials Belgium nv, 

Oosterring 23 te 3600 Genk). 

 

artikel 2: 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op artikel 330/00 743-52 

van de buitengewone dienst. 
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09 Aankoop anoniem politievoertuig voor functionaliteit interventie – 

Raamovereenkomst 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop van 1 anoniem politievoertuig, VW Tiguan 

Comfortline – inclusief opties en ombouw tot prioritair voertuig met politietoebehoren – voor 

de functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - interventie, via raamcontract 

Procurement 2016 R3 010 perceel 32, met als leverancier D’Ieteren nv, Maliestraat 50 te 1050 

Brussel, aan een globale kostprijs van € 38.897,59 inclusief 21% BTW (waarvan € 27.065,00 

inclusief 21% BTW voor de aankoop van voornoemd voertuig inclusief opties en waarvan € 

11.832,59 inclusief 21% BTW voor de ombouw tot prioritair voertuig met politietoebehoren 

van voornoemd voertuig door Terberg Specials Belgium nv, Oosterring 23 te 3600 Genk). 

 

artikel 2: 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op artikel 330/00 743-52 

van de buitengewone dienst. 

 

10 Aankoop burgervoertuig voor functionaliteit administratieve en logistieke 

coördinatie – Raamovereenkomst 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop van 1 burgervoertuig, Peugeot 2008 Allure – 

inclusief opties, zonder ombouw tot prioritair voertuig met politietoebehoren – voor de 

functionaliteit administratieve en logistieke coördinatie, via raamcontract Procurement 2016 

R3 002 perceel 6, met als leverancier Peugeot België Luxemburg nv, Bourgetlaan 20 bus 2 te 

1130 Brussel, aan een globale kostprijs van € 16.758,26 inclusief 21% BTW (waarvan € 

16.758,26 inclusief 21% BTW voor de aankoop van voornoemd voertuig inclusief opties en 

waarvan € 0,00 inclusief 21% BTW voor de ombouw tot prioritair voertuig met 

politietoebehoren van voornoemd voertuig). 

 

artikel 2: 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op artikel 330/00 743-52 

van de buitengewone dienst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beknopte overzichtslijst besluiten van de politieraad – vergadering van 16/11/2021 – Pagina 6 

11 Aankoop bodycams met toebehoren – Raamovereenkomst 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop van 10 bodycams met toebehoren, via 

raamcontract LPA/2017/295, met als leverancier Securitas nv, Sint-Lendriksborre 3 te 1120 

Brussel, aan een globale kostprijs van € 12.755,54 inclusief 21% BTW. 

 

artikel 2: 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op artikel 330/00 744-51 

van de buitengewone dienst. 

 

12 Aankoop videomanagementsysteem – Raamovereenkomst 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop van 1 videomanagementsysteem met toebehoren, 

via raamcontract LPA/2017/295, met als leverancier Securitas nv, Sint-Lendriksborre 3 te 1120 

Brussel, aan een globale kostprijs van € 22.200,87 inclusief 21% BTW. 

 

artikel 2: 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op artikel 330/00 742-53 

van de buitengewone dienst. 

 

13 Installatie vast ANPR-netwerk – Occasionele gezamenlijke opdracht met PZ 

Tongeren - Herstappe – Raamovereenkomst 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Goedkeuring wordt verleend aan de installatie van een vast ANPR-netwerk – met name een 

basissysteem bestaande uit een back-office standard (voorzien door de Federale Politie 

Limburg) en een front installation voor voornoemde 2 ANPR-portalen – als occasionele 

gezamenlijke opdracht met PZ Tongeren - Herstappe, via raamcontract Procurement 2017 

R3 043, met als leverancier Proximus - Trafiroad thv, Koning Albert II-laan 27 te 1030 Brussel, 

aan een globale kostprijs van € 104.807,61 inclusief 21% BTW (waarvan 53.685,99 inclusief 

21% BTW voor ANPR-portaal 1 en 51.121,62 inclusief 21% BTW voor ANPR-portaal 2) 

(waarvan € 52.403,81 inclusief 21% BTW ten laste van PZ kanton Borgloon). 
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artikel 2: 

PZ kanton Borgloon beheert als aanbestedende overheid de plaatsingsprocedure en treedt op 

voor rekening van zichzelf en voor rekening van de andere betrokken aanbestedende overheid, 

zijnde PZ Tongeren - Herstappe. De kosten (zowel de investeringskosten als de recurrente 

kosten) voor onderhavige occasionele gezamenlijke opdracht zullen evenredig verdeeld worden 

tussen beide politiezones. 

 

artikel 3: 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op artikel 330/00 741-98 

van de buitengewone dienst. 

 

14 Aankoop dienstwapen en toebehoren – Vaststelling lastvoorwaarden, 

vaststelling gunningswijze 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nummer 2021/007 en de raming voor de 

opdracht “Aankoop dienstwapen en toebehoren”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 

voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 90.000,00 inclusief 21% BTW. 

 

artikel 2: 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

artikel 3: 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021 en zal voorzien worden in 

het budget van volgende jaren, op artikel 330/00 744-51 van de buitengewone dienst. 

 

15 Aankoop mobiele snelheidsborden op zonne-energie – Vaststelling 

lastvoorwaarden, vaststelling gunningswijze 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nummer 2021/011 en de raming voor de 

opdracht “Aankoop mobiele snelheidsborden op zonne-energie”. De lastvoorwaarden worden 

vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 51.000,00 inclusief 21% BTW. 

 

artikel 2: 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

artikel 3: 

De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het budget van 2021 en zal voorzien 

worden in het budget van volgende jaren, op artikel 330/00 741-98 van de buitengewone dienst. 
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16 Aankoop elektriciteit en aardgas periode 2022-2024 – Aanstelling 

aankoopcentrale 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Goedkeuring wordt verleend aan de aanstelling van Vlaams Energiebedrijf nv als 

aankoopcentrale voor de aankoop van elektriciteit (groene stroom) en aardgas voor de periode 

van 01/01/2022 t.e.m. 31/12/2024. 

 

artikel 2: 

Goedkeuring wordt verleend aan de mandatering van het politiecollege voor het afsluiten van 

energiecontracten met de aankoopcentrale Vlaams Energiebedrijf nv. 

 

artikel 3: 

De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het budget van volgende jaren, op artikel 

330/00 125-12 van de gewone dienst (elektriciteit) en 330/00 125-13 van de gewone dienst 

(aardgas). 

 

17 Aankoop en levering van milieuvriendelijke dienstwagens – Aanstelling 

aankoopcentrale – Bekrachtiging besluit politiecollege van 10/08/2021 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Er wordt overgegaan tot bekrachtiging van het besluit van het politiecollege van 10/08/2021 

houdende aankoop en levering van milieuvriendelijke dienstwagens – aanstelling 

aankoopcentrale. 

 

18 Vacantverklaring 1 FTE contractuele betrekking assistent niveau C voor 

onthaal – Externe werving – Vervangingsovereenkomst – Bekrachtiging 

besluit politiecollege van 07/05/2021 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Er wordt overgegaan tot bekrachtiging van het besluit van het politiecollege van 07/05/2021 

houdende vacantverklaring van 1 FTE contractuele betrekking van assistent niveau C voor de 

functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - onthaal via externe werving met 

vervangingsovereenkomst. 
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19 Vacantverklaring 1 FTE statutaire betrekking hoofdinspecteur van politie 

voor operationele ondersteuning – Mobiliteit – Bekrachtiging besluit 

politiecollege van 10/08/2021 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Er wordt overgegaan tot bekrachtiging van het besluit van het politiecollege van 10/08/2021 

houdende vacantverklaring van 1 FTE statutaire betrekking van hoofdinspecteur van politie 

voor de functionaliteit operationele coördinatie - informatiebeheer - operationele ondersteuning 

via mobiliteit. 

 

20 Vacantverklaring 1 FTE statutaire betrekking inspecteur van politie voor 

wijkwerking – Mobiliteit – Bekrachtiging besluit politiecollege van 10/08/2021 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Er wordt overgegaan tot bekrachtiging van het besluit van het politiecollege van 10/08/2021 

houdende vacantverklaring van 1 FTE statutaire betrekking van inspecteur van politie voor de 

functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - wijkwerking via mobiliteit. 

 

21 Vacantverklaring 1 FTE contractuele betrekking hulpkracht niveau D voor 

logistiek – Externe werving – Aanwerving buiten kader – Bekrachtiging 

besluit politiecollege van 10/08/2021 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Er wordt overgegaan tot bekrachtiging van het besluit van het politiecollege van 10/08/2021 

houdende vacantverklaring van 1 FTE contractuele betrekking van hulpkracht niveau D voor 

de functionaliteit administratieve en logistieke coördinatie - logistiek via externe werving 

buiten kader. 

 

22 Vacantverklaring 1 FTE statutaire betrekking inspecteur van politie voor 

onthaal – Mobiliteit – Bekrachtiging besluit politiecollege van 15/10/2021 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Er wordt overgegaan tot bekrachtiging van het besluit van het politiecollege van 15/10/2021 

houdende vacantverklaring van 1 FTE statutaire betrekking van inspecteur van politie voor de 

functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - onthaal via mobiliteit. 
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Besloten zitting: 

 

23 Aanwerving via arbeidsovereenkomst van 1 assistent niveau C voor onthaal 

– Kennisname besluit politiecollege van 04/06/2021 

 

DE POLITIERAAD,  

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van het politiecollege van 04/06/2021 houdende aanwerving via 

arbeidsovereenkomst van assistent Serena SMETS voor de functionaliteit operationele 

coördinatie - basispolitiezorg - onthaal. 

 

24 Aanwerving via arbeidsovereenkomst van 1 hulpkracht niveau D voor 

logistiek – Kennisname besluit politiecollege van 14/09/2021 

 

DE POLITIERAAD,  

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van het politiecollege van 14/09/2021 houdende aanwerving via 

arbeidsovereenkomst van hulpkracht Stephanie BOELEN voor de functionaliteit 

administratieve en logistieke coördinatie - logistiek. 

 

25 Aanwerving en benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie voor 

operationele ondersteuning – Kennisname besluit politiecollege van 

15/10/2021 

 

DE POLITIERAAD,  

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van het politiecollege van 15/10/2021 houdende aanwerving en benoeming van 

hoofdinspecteur van politie Mario FRANSSENS voor de functionaliteit operationele 

coördinatie - informatiebeheer - operationele ondersteuning. 

 

26 Mobiliteit van 1 inspecteur van politie van PZ kanton Borgloon naar PZ Sint-

Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken – Kennisname 

 

DE POLITIERAAD,  

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

De mobiliteit van inspecteur van politie Finola BELLEN van PZ kanton Borgloon naar PZ Sint-

Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken per 01/09/2021. 
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27 Mobiliteit van 1 inspecteur van politie van PZ kanton Borgloon naar PZ Sint-

Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken – Kennisname 

 

DE POLITIERAAD,  

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

De mobiliteit van inspecteur van politie Cindy PENDERS van PZ kanton Borgloon naar PZ 

Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken per 01/09/2021. 

 

28 Beëindiging contractuele arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van 1 

hulpkracht niveau D – Kennisname 

 

DE POLITIERAAD,  

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

De beëindiging wegens medische overmacht van de contractuele arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde duur van hulpkracht Gabrielle KÜHN per 01/10/2021. 

 

29 Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering van 1 hoofdinspecteur van 

politie 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Er wordt goedkeuring verleend aan de toekenning van non-activiteit voorafgaand aan de 

pensionering aan hoofdinspecteur van politie Emile VANELDEREN met ingang van 

01/05/2022. 

 

30 Toekenning blijvende arbeidsongeschiktheid aan 1 inspecteur van politie 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Er wordt goedkeuring verleend aan de toekenning van een blijvende arbeidsongeschiktheid aan 

inspecteur van politie Tanja HOLLON ingevolge het arbeidsongeval van 19/03/2019. 
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Korpschef a.i. Rohnny MAES verlaat de vergadering. 

 

31 Verzoekschrift van 03/05/2021 op verzoek van 1 commissaris van politie voor 

de Raad van State inzake vordering van verzoekende partij tegen PZ kanton 

Borgloon en PZ Tongeren - Herstappe tot schorsing en nietigverklaring van 

het besluit van het politiecollege van PZ kanton Borgloon van 15/03/2021 en 

het besluit van het politiecollege van PZ Tongeren - Herstappe van 16/03/2021 

houdende terbeschikkingstelling van 1 hoofdcommissaris van politie als in 

plaats gesteld korpschef van PZ Tongeren - Herstappe aan PZ kanton 

Borgloon – Kennisname besluit politiecollege van 04/06/2021 

 

DE POLITIERAAD, 

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van het politiecollege van 04/06/2021 inzake het verzoekschrift van 03/05/2021 op 

verzoek van commissaris van politie Rohnny MAES voor de Raad van State inzake de 

vordering van verzoekende partij tegen PZ kanton Borgloon en PZ Tongeren - Herstappe tot 

schorsing en nietigverklaring van het besluit van het politiecollege van PZ kanton Borgloon 

van 15/03/2021 en het besluit van het politiecollege van PZ Tongeren - Herstappe van 

16/03/2021 houdende terbeschikkingstelling van hoofdcommissaris van politie Geert 

LUYPAERT als in plaats gesteld korpschef van PZ Tongeren - Herstappe aan PZ kanton 

Borgloon. 

 

Korpschef a.i. Rohnny MAES vervoegt de vergadering. 

 

32 Dagvaarding van 09/06/2021 van PZ kanton Borgloon op verzoek van 1 

inspecteur van politie om te verschijnen op 21/06/2021 om 8.45 uur voor de 

Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel inzake de vordering van verzoekende 

partij tegen PZ kanton Borgloon en de Belgische staat - FOD Binnenlandse 

Zaken tot in hoofdorde benoeming als hoofdinspecteur van politie in 

toepassing van artikel XII.VII.15 quinquies RPPol conform de op hem in 

toepassing van dit artikel toepasselijke datum en regularisatie van de 

administratieve en geldelijke toestand en in meer subsidiaire orde betaling 

door de Belgische Staat van een morele schadevergoeding en een provisionele 

materiële schadevergoeding – Kennisname besluit politiecollege van 

10/08/2021 

 

DE POLITIERAAD,  

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van het politiecollege van 10/08/2021 inzake de dagvaarding van 09/06/2021 van 

PZ kanton Borgloon op verzoek van inspecteur van politie Michel FOLLON om te verschijnen 

op 21/06/2021 om 8.45 uur voor de Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel inzake de vordering 

van verzoekende partij tegen PZ kanton Borgloon en de Belgische staat - FOD Binnenlandse 

Zaken tot in hoofdorde benoeming als hoofdinspecteur van politie in toepassing van artikel 

XII.VII.15 quinquies RPPol conform de op hem in toepassing van dit artikel toepasselijke 

datum en regularisatie van de administratieve en geldelijke toestand en in meer subsidiaire orde 

betaling door de Belgische Staat van een morele schadevergoeding en een provisionele 

materiële schadevergoeding. 
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33 Verzoekschrift van 29/06/2021 op verzoek van PZ des Arches voor de Raad 

van State inzake vordering van verzoekende partij tegen de Belgische staat - 

FOD Binnenlandse Zaken tot nietigverklaring van het KB van 02/04/2021 

houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2021 om 

bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren – Kennisname besluit 

politiecollege van 14/09/2021 

 

DE POLITIERAAD,  

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van het politiecollege van 14/09/2021 inzake het verzoekschrift van 29/06/2021 op 

verzoek van PZ des Arches voor de Raad van State inzake de vordering van verzoekende partij 

tegen de Belgische staat - FOD Binnenlandse Zaken tot nietigverklaring van het KB van 

02/04/2021 houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2021 om bepaalde 

initiatieven in politiezones te stimuleren. 

 

34 Rechtstreekse vordering van 14/07/2021 aan PZ kanton Borgloon op verzoek 

van 1 derde tot betaling van bedrag verschuldigd door Caro Services bv – 

Kennisname besluit politiecollege van 10/08/2021 

 

DE POLITIERAAD,  

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van het politiecollege van 10/08/2021 inzake de rechtstreekse vordering van 

14/07/2021 aan PZ kanton Borgloon op verzoek van mevrouw Bernarda KOLODZIEJ tot 

betaling van het bedrag van € 3.584,00 verschuldigd aan verzoekende partij door Caro Services 

bv. 

 

35 Verzoekschrift van 29/07/2021 op verzoek van 1 inspecteur van politie voor 

de Raad van State inzake vordering van verzoekende partij tegen PZ kanton 

Borgloon tot nietigverklaring van het besluit van de bevoegde overheid tot 

weigering van het jaarlijks vakantieverlof – Kennisname besluit politiecollege 

van 14/09/2021 

 

DE POLITIERAAD,  

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van het politiecollege van 14/09/2021 inzake het verzoekschrift van 29/07/2021 op 

verzoek van inspecteur van politie Cindy PENDERS voor de Raad van State inzake de 

vordering van verzoekende partij tegen PZ kanton Borgloon tot nietigverklaring van het besluit 

van de bevoegde overheid tot weigering van het jaarlijks vakantieverlof. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur. 

 

Namens de politieraad 

Op bevel: 
 

korpschef a.i. 

(get.) Rohnny Maes 

 

voorzitter 

(get.) Marc Penxten 
 


