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PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT TONGEREN 

 

POLITIEZONE ALKEN – BORGLOON – HEERS – KORTESSEM – WELLEN 

 

BEKENDMAKING 

BIJEENROEPING VERGADERING VAN DE POLITIERAAD 

VERGADERING VAN 24 MAART 2022 

 

Borgloon, 15 maart 2022 

 

Geachte mevrouw 

Geachte heer 

 

Het politiecollege heeft de eer u uit te nodigen voor de volgende vergadering van de politieraad, 

die zal plaats vinden op donderdag 24/03/2022 om 20.00 uur in het politiecommissariaat 

gelegen Ervaertstraat 2 te Borgloon (raadzaal, 1ste verdieping). 

 

DAGORDE MET BEKNOPTE TOELICHTING: 

 

Openbare zitting: 

 

01 Wijziging samenstelling van de politieraad 

 

01.01 Vaststelling benoeming burgemeester van de stad Borgloon 

 

Akteneming van het volgende: 

− Het mandaat van burgemeester van de stad Borgloon van de heer Eric AWOUTERS neemt 

een einde op 04/01/2022. 

− Het mandaat van burgemeester van de stad Borgloon van de heer Johan FEYTONS vat aan 

op 04/01/2022. Derhalve wordt betrokkene van rechtswege lid van de politieraad. 

 

01.02 Ontslag van een effectief politieraadslid – Eedaflegging en aanstelling van zijn 

opvolger 

 

Akteneming van het volgende: 

− De heer Alex DUBOIS neemt ontslag als lid van de politieraad. 

− Eerste opvolger Michel BOUSSU wordt aangesteld verklaard in zijn ambt van 

politieraadslid. 

 

01.03 Ontslag van een effectief politieraadslid – Eedaflegging en aanstelling van zijn 

opvolger 

 

Akteneming van het volgende: 

− Mevrouw Carine MEYERS neemt ontslag als lid van de politieraad. 

− Eerste opvolger Danny JEURIS wordt aangesteld verklaard in zijn ambt van politieraadslid. 
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01.04 Ontslag van een effectief politieraadslid – Eedaflegging en aanstelling van zijn 

opvolger 

 

Akteneming van het volgende: 

− De heer Jorg STAS neemt ontslag als lid van de politieraad. 

− Eerste opvolger Dagmar OTTENBOURGS wordt aangesteld verklaard in haar ambt van 

politieraadslid. 

 

01.05 Ontslag van een effectief politieraadslid – Eedaflegging en aanstelling van zijn 

opvolger 

 

Akteneming van het volgende: 

− De heer Benny SCHROYEN neemt ontslag als lid van de politieraad. 

− Eerste opvolger Joseph ROYER wordt aangesteld verklaard in zijn ambt van politieraadslid. 

 

01.06 Vaststelling rangorde van de leden van de politieraad 

 

Voorstel om de rangorde van de politieraadsleden vast te stellen als volgt: 

 

1 PENXTEN Marc burgemeester-voorzitter 

2 FEYTONS Johan burgemeester-raadslid 

3 THIJSEN Tom burgemeester-raadslid 

4 PIRARD Kristof burgemeester-raadslid 

5 ROBEYNS Els burgemeester-raadslid 

6 BOUSSU Michel raadslid 

7 DEDRIJ Ludo raadslid 

8 DENEUKER Danny raadslid 

9 DEROULOU Rudi raadslid 

10 JAMAER Pieter raadslid 

11 JEURIS Bart raadslid 

12 JEURIS Danny raadslid 

13 KONINGS Cyrille raadslid 

14 MEEKERS Anneleen raadslid 

15 OTTENBOURGS Dagmar raadslid 

16 PUNIE Ellen raadslid 

17 ROYER Joseph raadslid 

18 SCHALENBOURG Luc raadslid 

19 SCHOLTS Marina raadslid 

20 SMETS Veronique raadslid 

21 VANDERSMISSEN Stijn raadslid 

22 VOLONT Carina raadslid 
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02 Vaststelling stemgewicht van de leden van het politiecollege en de politieraad 

dienstjaar 2022 

 

Voorstel om vast te stellen dat elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege 

inbegrepen, beschikt over 1 stem. 

 

Voorstel om het aantal stemmen waarover elke burgemeester beschikt in het politiecollege en 

het aantal stemmen waarover elk lid van de politieraad in een groep vertegenwoordigers van 

één gemeente beschikt in de politieraad bij stemmingen over de vaststelling van de begroting, 

de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, vast te stellen als volgt: 

Politiezone 

 

 

 

  

Gemeente 

 

 

 

  

Aantal stemmen van de 

burgemeester in het 

politiecollege en aantal 

stemmen van een groep 

vertegenwoordigers in de 

politieraad 

Aantal stemmen per 

politieraadslid 

 

 

  

PZ kanton Borgloon 

 

 

  

Alken 26 5,20 

Borgloon 27 5,40 

Heers 16 4,00 

Kortessem 16 4,00 

Wellen 15 3,75 

 

03 Goedkeuring verslag vergadering van 22/12/2021 

 

Voorstel om het verslag van de vergadering van 22/12/2021 goed te keuren. 

 

04 Begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2021 – Kennisname besluit gouverneur 

van 02/12/2021 

 

Kennisname van het besluit van de gouverneur van 02/12/2021 houdende goedkeuring van de 

begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2021. 

 

05 Begroting dienstjaar 2022 – Kennisname besluit gouverneur van 15/02/2022 

 

Kennisname van het besluit van de gouverneur van 15/02/2022 houdende goedkeuring van de 

begroting dienstjaar 2022. 

 

06 Aangaan leningen ter financiering buitengewone dienst begroting dienstjaar 

2022 – Vaststelling lastvoorwaarden, vaststelling gunningswijze 

 

Voorstel om goedkeuring te verlenen aan het prijsvraagdocument voor de opdracht “Aangaan 

leningen ter financiering buitengewone dienst begroting dienstjaar 2022”. De lastvoorwaarden 

worden vastgesteld zoals voorzien in het prijsvraagdocument. De uitgave voor deze opdracht 

is voorzien in het budget van 2022 en zal voorzien worden in het budget van volgende jaren, 

op artikel 330/00 211-01 van de gewone dienst (interesten) en op artikel 330/00 911-01 van de 

gewone dienst (kapitaalaflossingen). 

 

Voorstel om bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van een verkorte procedure. 
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07 Vacantverklaring 2 FTE statutaire betrekkingen hoofdinspecteur van politie 

voor interventie – Mobiliteit – Bekrachtiging besluit politiecollege van 

21/01/2022 

 

Omwille van onderstaande redenen was het aangewezen om over te gaan tot de 

vacantverklaring van 2 FTE statutaire betrekkingen van hoofdinspecteur van politie voor de 

functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - interventie via mobiliteitscyclus 

2022/01: 

 Teneinde de continuïteit en de goede werking van deze functionaliteit te garanderen komt 

het opportuun voor om over te gaan tot de statutaire invulling van bijkomende betrekkingen 

van hoofdinspecteur van politie bovenop het aantal betrekkingen zoals voorzien in hoger 

genoemde personeelsformatie (waardoor het middenkader aldus tijdelijk in overtal zal zijn). 

 De politiezone wordt geconfronteerd met een verlies aan personeelscapaciteit in het 

middenkader omwille van volgende redenen: 

- De huidige vaste afvaardiging naar de erkende vakbond ACOD - LRB met ingang van 

01/07/2017 tot heden van 1 hoofdinspecteur van politie. 

- De huidige vaste afvaardiging naar de erkende vakbond ACV - OD met ingang van 

01/01/2022 tot heden van 1 hoofdinspecteur van politie. 

- De huidige langdurige afwezigheid ingevolge ziekteverlof met ingang van 27/09/2021 

tot heden van 1 hoofdinspecteur van politie. Betrokkene maakte eerder het voorwerp uit 

van een nakende ambtsneerlegging ingevolge opruststelling met ingang van 

01/01/2022, doch deze ambtsneerlegging heeft niet plaats gevonden gezien betrokkene 

alsnog is overgegaan tot verzaking aan zijn pensioenrechten. Betrokkene heeft 

informeel aan de korpsleiding meegedeeld de intentie te hebben om over te gaan tot 

ambtsneerlegging ingevolge opruststelling met ingang van 01/01/2023. 

- De huidige langdurige afwezigheid ingevolge ziekteverlof met ingang van 01/10/2021 

tot heden van 1 hoofdinspecteur van politie, voorafgegaan door een langdurige 

afwezigheid ingevolge dienstvrijstelling (in het kader van haar status als risicopatiënt 

tijdens de covidpandemie) met ingang van 23/03/2020 t.e.m. 30/09/2021. Betrokkene 

heeft informeel aan de korpsleiding meegedeeld de intentie te hebben om over te gaan 

tot ambtsneerlegging ingevolge opruststelling met ingang van 01/06/2022. 

- De huidige langdurige verminderde prestaties (50% FTE) ingevolge deeltijdse 

werkhervatting na ziekteverlof met ingang van 07/08/2021 tot heden van 1 

hoofdinspecteur van politie, voorafgegaan door een langdurige afwezigheid ingevolge 

ziekteverlof met ingang van 15/04/2021 t.e.m. 06/08/2021. 

- De systematische en structurele verlaging van de reële personeelscapaciteit ingevolge 

maatschappelijke tendensen en evoluties waardoor steeds meer gebruik wordt gemaakt 

van thematische verloven (bijvoorbeeld loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof) 

en deeltijds werken (bijvoorbeeld vierdagenweek). 

 De politiezone wordt geconfronteerd met een verhoogde vraag aan personeelscapaciteit in 

het middenkader omwille van volgende redenen: 

- Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 01/10/2021 door 1 

hoofdinspecteur van politie, waardoor betrokkene mogelijk op korte termijn kan 

overgaan tot ambtsneerlegging ingevolge opruststelling. 

- De systematische en structurele uitbreiding van het takenpakket ingevolge gewijzigde 

regelgeving, parketrichtlijnen en interne werkingsprocessen. 
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- De systematische en structurele uitbreiding van het takenpakket ingevolge de 

ontwikkeling van doorgedreven samenwerkingsverbanden met andere politiekorpsen 

(bijvoorbeeld samenwerking met PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en PZ 

Tongeren - Herstappe inzake permanentie, samenwerking met diverse politiezones 

inzake bijzondere bijstand, samenwerking met de federale politie inzake leveren van 

HYCAP-capaciteit). 

- De systematische en structurele uitbreiding van het takenpakket ingevolge de 

bestrijding van nieuwe of toegenomen criminaliteitsfenomenen (bijvoorbeeld 

terroristische dreiging, ICT-criminaliteit). 

- De systematische en structurele uitbreiding van het takenpakket ingevolge interne 

korpsevoluties (bijvoorbeeld oprichting van een lokaal informatiekruispunt). 

 Er zal in de nabije toekomst niet worden overgegaan tot vervanging van personeelsleden 

van het middenkader die de politiezone zullen verlaten (bijvoorbeeld door mobiliteit naar 

een ander politiekorps, door ambtsneerlegging ingevolge opruststelling, door definitieve 

ambtsontheffing ingevolge ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke ongeschiktheid, 

etc.) zolang hiervoor geen betrekkingen beschikbaar zijn in de personeelsformatie, 

waardoor onderhavig overtal van het middenkader slechts van tijdelijke aard is. 

Onderhavige vacantverklaring diende bij hoogdringendheid te gebeuren ingevolge de hoge 

werklast waaraan de betreffende functionaliteit onderhevig is. Er zou echter kortelings geen 

vergadering van de politieraad meer plaats vinden. 

 

Derhalve werd bij besluit van het politiecollege van 21/01/2022 beslist dat er goedkeuring 

wordt verleend aan de vacantverklaring van 2 FTE statutaire betrekkingen van hoofdinspecteur 

van politie voor de functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - interventie via 

mobiliteitscyclus 2022/01 categorie A “klassieke mobiliteit”. Er werd eveneens overgegaan tot 

de samenstelling van de selectiecommissie, de vastlegging van het examenreglement en de 

machtiging van de korpschef om de selectiecommissie bijeen te roepen. 

 

Voorstel om over te gaan tot bekrachtiging van voornoemd besluit van het politiecollege van 

21/01/2022. 

 

08 Vacantverklaring 1 FTE statutaire betrekking inspecteur van politie voor 

interventie – Mobiliteit – Bekrachtiging besluit politiecollege van 21/01/2022 

 

Omwille van onderstaande redenen was het aangewezen om over te gaan tot de 

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

functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - interventie via mobiliteitscyclus 

2022/01: 

 Teneinde de continuïteit en de goede werking van deze functionaliteit te garanderen komt 

het opportuun voor om over te gaan tot de statutaire invulling van de betrekkingen van 

inspecteur van politie zoals voorzien in hoger genoemde personeelsformatie. 

Onderhavige vacantverklaring diende bij hoogdringendheid te gebeuren ingevolge de hoge 

werklast waaraan de betreffende functionaliteit onderhevig is. Er zou echter kortelings geen 

vergadering van de politieraad meer plaats vinden. 

 

Derhalve werd bij besluit van het politiecollege van 21/01/2022 beslist dat er goedkeuring 

wordt verleend aan de vacantverklaring van 1 FTE statutaire betrekking van inspecteur van 

politie voor de functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - interventie via 

mobiliteitscyclus 2022/01 categorie A “klassieke mobiliteit”. Er werd eveneens overgegaan tot 

de samenstelling van de selectiecommissie, de vastlegging van het examenreglement en de 

machtiging van de korpschef om de selectiecommissie bijeen te roepen. 
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Voorstel om over te gaan tot bekrachtiging van voornoemd besluit van het politiecollege van 

21/01/2022. 

 

09 Vacantverklaring 1 FTE statutaire betrekking inspecteur van politie voor 

onthaal – Aspirantenmobiliteit – Bekrachtiging besluit politiecollege van 

21/01/2022 

 

Omwille van onderstaande redenen was het aangewezen om over te gaan tot de 

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

functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - onthaal via aspirantenmobiliteit: 

 Teneinde de continuïteit en de goede werking van deze functionaliteit te garanderen komt 

het opportuun voor om over te gaan tot de statutaire invulling van de betrekkingen van 

inspecteur van politie zoals voorzien in hoger genoemde personeelsformatie. 

 Bij besluit van het politiecollege van 15/10/2021, bekrachtigd bij besluit van de politieraad 

van 16/11/2021, werd goedkeuring verleend aan de vacantverklaring van 1 FTE statutaire 

betrekking van inspecteur van politie voor de functionaliteit operationele coördinatie - 

basispolitiezorg - onthaal via mobiliteitscyclus 2021/04 categorie A “klassieke mobiliteit”. 

Voor onderhavige vacantverklaring werden 0 kandidaturen ingediend, waardoor niet kon 

overgegaan worden tot de invulling van 1 voorziene betrekking van inspecteur van politie 

voor de functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - onthaal. 

Gelet op de voorgaande vruchteloze mobiliteitsronde komt het opportuun voor om 1 

voorziene maar niet ingevulde betrekking vacant te verklaren in het raam van de aan de 

aspiranten-inspecteurs van politie voorbehouden mobiliteitscyclus die in het begin van de 

basisopleiding wordt georganiseerd. 

De aspiranten-inspecteurs van politie die de basisopleiding hadden aangevat omstreeks oktober 

2021 zouden hun mobiliteitsvoorkeuren moeten doorgegeven omstreeks januari 2022. Er zou 

echter kortelings geen vergadering van de politieraad meer plaats vinden. 

 

Derhalve werd bij besluit van het politiecollege van 21/01/2022 beslist dat er goedkeuring 

wordt verleend aan de vacantverklaring van 1 FTE statutaire betrekking van inspecteur van 

politie voor de functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - onthaal via categorie 

C “aspirantenmobiliteit”. Er werd eveneens overgegaan tot de samenstelling van de 

selectiecommissie, de vastlegging van het examenreglement en de machtiging van de korpschef 

om de selectiecommissie bijeen te roepen. 

 

Voorstel om over te gaan tot bekrachtiging van voornoemd besluit van het politiecollege van 

21/01/2022. 

 

10 Vacantverklaring 1 FTE statutaire betrekking inspecteur van politie voor 

interventie – Aspirantenmobiliteit – Bekrachtiging besluit politiecollege van 

21/01/2022 

 

Omwille van onderstaande redenen was het aangewezen om over te gaan tot de 

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

functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - interventie via aspirantenmobiliteit: 

 Teneinde de continuïteit en de goede werking van deze functionaliteit te garanderen komt 

het opportuun voor om over te gaan tot de statutaire invulling van de betrekkingen van 

inspecteur van politie zoals voorzien in hoger genoemde personeelsformatie. 
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 Bij besluit van het politiecollege van 16/11/2021, bekrachtigd bij besluit van de politieraad 

van 22/12/2021, werd goedkeuring verleend aan de vacantverklaring van 1 FTE statutaire 

betrekking van inspecteur van politie voor de functionaliteit operationele coördinatie - 

basispolitiezorg - interventie via mobiliteitscyclus 2021/05 categorie A “klassieke 

mobiliteit”. 

Voor onderhavige vacantverklaring werden 0 kandidaturen ingediend, waardoor niet kon 

overgegaan worden tot de invulling van 1 voorziene betrekking van inspecteur van politie 

voor de functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - interventie. 

Gelet op de voorgaande vruchteloze mobiliteitsronde komt het opportuun voor om 1 

voorziene maar niet ingevulde betrekking vacant te verklaren in het raam van de aan de 

aspiranten-inspecteurs van politie voorbehouden mobiliteitscyclus die in het begin van de 

basisopleiding wordt georganiseerd. 

De aspiranten-inspecteurs van politie die de basisopleiding hadden aangevat omstreeks oktober 

2021 zouden hun mobiliteitsvoorkeuren moeten doorgegeven omstreeks januari 2022. Er zou 

echter kortelings geen vergadering van de politieraad meer plaats vinden. 

 

Derhalve werd bij besluit van het politiecollege van 21/01/2022 beslist dat er goedkeuring 

wordt verleend aan de vacantverklaring van 1 FTE statutaire betrekking van inspecteur van 

politie voor de functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - interventie via 

categorie C “aspirantenmobiliteit”. Er werd eveneens overgegaan tot de samenstelling van de 

selectiecommissie, de vastlegging van het examenreglement en de machtiging van de korpschef 

om de selectiecommissie bijeen te roepen. 

 

Voorstel om over te gaan tot bekrachtiging van voornoemd besluit van het politiecollege van 

21/01/2022. 

 

11 Samenwerking PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, PZ Tongeren 

- Herstappe en PZ kanton Borgloon – Permanentie – Goedkeuring evaluatie 

werkingsjaar 2021 – Kennisname besluit politiecollege van 18/02/2022 

 

Kennisname van het besluit van het politiecollege van 18/02/2022, waarin het volgende werd 

beslist: 

 Er wordt goedkeuring verleend aan voorliggende evaluatie van werkingsjaar 2021 

betreffende de samenwerking tussen PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, PZ 

Tongeren - Herstappe en PZ kanton Borgloon inzake permanentie. 

 Onderhavig besluit wordt ter kennisname voorgelegd tijdens de eerstvolgende vergadering 

van de politieraad. 
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Besloten zitting: 

 

12 Aanwerving en benoeming van 1 inspecteur van politie voor lokale opsporing 

en lokaal onderzoek – Kennisname besluit politiecollege van 04/03/2022 

 

13 Aanwerving en benoeming van 1 inspecteur van politie voor lokale opsporing 

en lokaal onderzoek – Rechtstreekse aanwerving via de mobiliteitsreserve – 

Kennisname besluit politiecollege van 04/03/2022 

 

14 Aanwerving en benoeming van 1 inspecteur van politie voor lokale opsporing 

en lokaal onderzoek – Rechtstreekse aanwerving via de mobiliteitsreserve – 

Kennisname besluit politiecollege van 04/03/2022 

 

15 Mobiliteit van 1 inspecteur van politie van PZ kanton Borgloon naar PZ 

Tongeren - Herstappe – Kennisname 

 

16 Toekenning blijvende arbeidsongeschiktheid aan 1 inspecteur van politie 

 

17 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 – Arrest nr. 251.713 van 01/10/2021 van de Raad van State – 

Kennisname besluit politiecollege van 18/02/2022 

 

18 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 – Arrest nr. 252.719 van 20/01/2022 van de Raad van State – 

Kennisname besluit politiecollege van 18/02/2022 

 

Namens het politiecollege 

Op bevel: 

 

 

 

korpschef a.i. 

(get.) Rohnny Maes 

 

 

 

voorzitter 

(get.) Marc Penxten 

 


