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PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT TONGEREN 

 

POLITIEZONE ALKEN – BORGLOON – HEERS – KORTESSEM – WELLEN 

 

BEKENDMAKING 

BEKNOPTE OVERZICHTSLIJST BESLUITEN VAN DE POLITIERAAD 

VERGADERING VAN 4 JULI 2022 
Aanwezig: Penxten Marc – burgemeester-voorzitter 

Feytons Johan, Pirard Kristof, Robeyns Els – burgemeesters-raadsleden 

Boussu Michel, Dedrij Ludo, Deneuker Danny, Deroulou Rudi, Jamaer Pieter, Jeuris 

Bart, Jeuris Danny, Konings Cyrille, Meekers Anneleen, Ottenbourgs Dagmar, Punie 

Ellen, Royer Joseph, Schalenbourg Luc, Scholts Marina, Smets Veronique, Volont 

Carina – raadsleden 

Maes Rohnny – korpschef a.i. 

Leburton Lionel – secretaris 

Thonon Hilde – bijzondere rekenplichtige (punt 02)  
Verontschuldigd: Thijsen Tom – burgemeester-raadslid 

Vandersmissen Stijn – raadslid 

Afwezig: / 

 

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

en verklaart de vergadering voor geopend om 20.00 uur. 

 

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

 

Openbare zitting: 

 

01 Goedkeuring verslag vergadering van 24/03/2022 

 

Het verslag van de vergadering van 24/03/2022 wordt eenparig goedgekeurd. 

 

Bijzondere rekenplichtige Hilde THONON vervoegt de vergadering. 

 

02 Vaststelling jaarrekening dienstjaar 2021 

 

DE POLITIERAAD, 

 

Gelet op volgende resultaten van de jaarrekening dienstjaar 2021: 

 

BEGROTINGSREKENING OVER BOEKJAAR 2021   

   

GEWONE DIENST   

Netto vastgestelde rechten  10.308.105,64 

Vastgelegde uitgaven  8.898.002,60 

Begrotingsresultaat  1.410.103,04 

Naar het volgend dienstjaar over te dragen vastleggingen  279.670,34 

Boekhoudkundig resultaat  1.689.773,38 
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BUITENGEWONE DIENST   

Netto vastgestelde rechten  0,00 

Vastgelegde uitgaven  584.761,22 

Begrotingsresultaat  - 584.761,22 

Naar het volgend dienstjaar over te dragen vastleggingen  322.955,88 

Boekhoudkundig resultaat  -261.805,34 

   

BALANS PER 31/12/2021   

   

Vaste activa  8.512.614,00 

Vlottende activa  2.715.648,00 

Totaal van de activa  11.228.262,00 

   

Eigen vermogen  4.330.670,00 

Voorzieningen  0,00 

Schulden  6.897.592,00 

Totaal van de passiva  11.228.262,00 

   

RESULTATENREKENING OVER DIENSTJAAR 2021   

   

Exploitatieresultaat  - 287.823,00 

Uitzonderlijk resultaat  - 81.041,00 

Resultaat van het dienstjaar  - 368.863,00 

 

BESLUIT: met 92,25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1:  

De jaarrekening dienstjaar 2021 (bestaande uit de begrotingsrekening, de balans op 31/12/2021 

en de resultatenrekening) wordt met bovenstaand resultaat vastgesteld. 

 

Bijzondere rekenplichtige Hilde THONON verlaat de vergadering. 

 

03 Aankoop politievoertuig voor functionaliteit wijkwerking – 

Raamovereenkomst – Goedkeuring 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop van 1 politievoertuig, Peugeot e-208 – inclusief 

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

operationele coördinatie - basispolitiezorg - wijkwerking, via raamcontract Procurement 2021 

R3 027 perceel 13, met als leverancier Peugeot België Luxemburg nv, Bourgetlaan 20 bus 2 te 

1130 Brussel, aan een globale kostprijs van € 40.713,38 inclusief 21% BTW (waarvan € 

28.560,26 inclusief 21% BTW voor de aankoop van voornoemd voertuig inclusief opties en 

waarvan € 12.153,12 inclusief 21% BTW voor de ombouw tot prioritair voertuig met 

politietoebehoren van voornoemd voertuig door Veth Automotive Belgium nv, Oosterring 23 

te 3600 Genk). 
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artikel 2: 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2022, op artikel 330/00 743-52 

van de buitengewone dienst. 

 

04 Aankoop anoniem politievoertuig voor functionaliteit lokale opsporing en 

lokaal onderzoek – Raamovereenkomst – Goedkeuring 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop van 1 anoniem politievoertuig, Volvo XC40 – 

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

functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - lokale opsporing en lokaal 

onderzoek, via raamcontract Procurement 2021 R3 032 perceel 44, met als leverancier Volvo 

Car Belgium nv, John Kennedylaan 25 te 9000 Gent, aan een globale kostprijs van € 36.751,66 

inclusief 21% BTW (waarvan € 25.724,93 inclusief 21% BTW voor de aankoop van 

voornoemd voertuig inclusief opties en waarvan € 11.026,73 inclusief 21% BTW voor de 

ombouw tot prioritair voertuig met politietoebehoren van voornoemd voertuig door Veth 

Automotive Belgium nv, Oosterring 23 te 3600 Genk). 

 

artikel 2: 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2022, op artikel 330/00 743-52 

van de buitengewone dienst. 

 

05 Aankoop burgervoertuig voor functionaliteit administratieve en logistieke 

coördinatie – Raamovereenkomst – Goedkeuring 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop van 1 burgervoertuig, Volvo XC40 – inclusief 

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

administratieve en logistieke coördinatie, via raamcontract Procurement 2021 R3 032 perceel 

44, met als leverancier Volvo Car Belgium nv, John Kennedylaan 25 te 9000 Gent, aan een 

globale kostprijs van € 26.124,93 inclusief 21% BTW (waarvan € 26.124,93 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 2022, op artikel 330/00 743-52 

van de buitengewone dienst. 
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06 Aankoop politievoertuig voor functionaliteit interventie – Raamakkoord PZ 

Antwerpen – Goedkeuring 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

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

opties en ombouw tot prioritair voertuig met politietoebehoren en inbouw van een safety and 

security kit – voor de functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - interventie, via 

raamakkoord LPA/2016/219 van PZ Antwerpen, met als leverancier Veth Automotive Belgium 

nv, Oosterring 23 te 3600 Genk, aan een globale kostprijs van € 79.983,81 inclusief 21% BTW 

(waarvan € 39.733,91 inclusief 21% BTW voor de aankoop van voornoemd voertuig inclusief 

opties en waarvan € 40.249,90 inclusief 21% BTW voor de ombouw tot prioritair voertuig met 

politietoebehoren en de inbouw van een safety and security kit door Veth Automotive Belgium 

nv, Oosterring 23 te 3600 Genk). 

 

artikel 2: 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2022, op artikel 330/00 743-52 

van de buitengewone dienst. 

 

07 Vervanging VMware server en MSA – Vaststelling lastvoorwaarden, 

vaststelling gunningswijze – Goedkeuring 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nummer 2022/014 en de raming voor de 

opdracht “Vervanging WMware server en MSA”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld 

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

overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 45.000,00 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 2022, op artikel 330/00 742-53 

van de buitengewone dienst. 
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08 Deelname aan Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services dv teneinde 

gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van aankoopcentrale 

CREAT – Uitnodiging algemene jaarvergadering 2022 – Bekrachtiging 

besluit politiecollege van 29/04/2022 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Er wordt overgegaan tot bekrachtiging van het besluit van het politiecollege van 29/04/2022 

houdende deelname aan Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services dv teneinde gebruik 

te kunnen maken van de dienstverlening van aankoopcentrale CREAT – uitnodiging algemene 

jaarvergadering 2022. 

 

09 Vacantverklaring 2 FTE statutaire betrekkingen inspecteur van politie voor 

interventie – Mobiliteit – Bekrachtiging besluit politiecollege van 20/05/2022 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Er wordt overgegaan tot bekrachtiging van het besluit van het politiecollege van 20/05/2022 

houdende vacantverklaring van 2 FTE statutaire betrekkingen van inspecteur van politie voor 

de functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - interventie via mobiliteit. 

 

10 Vacantverklaring 1 FTE statutaire betrekking maatschappelijk assistent 

niveau B voor politionele slachtofferbejegening – Mobiliteit – Bekrachtiging 

besluit politiecollege van 20/05/2022 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Er wordt overgegaan tot bekrachtiging van het besluit van het politiecollege van 20/05/2022 

houdende vacantverklaring van 1 FTE statutaire betrekking van maatschappelijk assistent 

niveau B voor de functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - politionele 

slachtofferbejegening via mobiliteit. 
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Besloten zitting: 

 

11 Aanwerving en benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie voor interventie 

– Kennisname besluit politiecollege van 29/04/2022 

 

DE POLITIERAAD,  

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van het politiecollege van 29/04/2022 houdende aanwerving en benoeming van 

aspirant-hoofdinspecteur van politie Marco MIRISOLA voor de functionaliteit operationele 

coördinatie - basispolitiezorg - interventie. 

 

12 Aanwerving en benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie voor interventie 

– Kennisname besluit politiecollege van 29/04/2022 

 

DE POLITIERAAD,  

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van het politiecollege van 29/04/2022 houdende aanwerving en benoeming van 

hoofdinspecteur van politie Mario BERDEN voor de functionaliteit operationele coördinatie - 

basispolitiezorg - interventie. 

 

13 Mobiliteit van PZ kanton Borgloon naar PZ Carma – 1 hoofdinspecteur van 

politie – Kennisname 

 

DE POLITIERAAD,  

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

De mobiliteit van PZ kanton Borgloon naar PZ Carma van hoofdinspecteur van politie Ben 

VERTHÉ per 01/07/2022. 

 

14 Ambtsneerlegging ingevolge opruststelling – 1 hoofdinspecteur van politie – 

Kennisname besluit politiecollege van 24/03/2022 

 

DE POLITIERAAD, 

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van het politiecollege van 24/03/2022 houdende ambtsneerlegging ingevolge 

opruststelling van hoofdinspecteur van politie Valentine VALKENBORGH. 
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15 Ambtsneerlegging ingevolge opruststelling – 1 commissaris van politie – 

Kennisname besluit politiecollege van 24/03/2022 

 

DE POLITIERAAD, 

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van het politiecollege van 24/03/2022 houdende ambtsneerlegging ingevolge 

opruststelling van commissaris van politie Jean-Pierre VANSIMPSEN. 

 

16 Ambtsneerlegging ingevolge opruststelling – 1 inspecteur van politie – 

Kennisname besluit politiecollege van 29/04/2022 

 

DE POLITIERAAD, 

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van het politiecollege van 29/04/2022 houdende ambtsneerlegging ingevolge 

opruststelling van inspecteur van politie Michel FOLLON. 

 

17 Ambtsneerlegging ingevolge opruststelling – 1 hoofdinspecteur van politie – 

Kennisname besluit politiecollege van 29/04/2022 

 

DE POLITIERAAD, 

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van het politiecollege van 29/04/2022 houdende ambtsneerlegging ingevolge 

opruststelling van hoofdinspecteur van politie Rudi TRIKI. 

 

18 Ambtsneerlegging ingevolge opruststelling – 1 assistent niveau C – 

Kennisname besluit politiecollege van 29/04/2022 

 

DE POLITIERAAD, 

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van het politiecollege van 29/04/2022 houdende ambtsneerlegging ingevolge 

opruststelling van assistent Lizzy MORRHAYE. 

 

19 Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering – 1 hoofdinspecteur van 

politie – Intrekking besluit politieraad van 16/11/2021 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Er wordt kennis genomen van de aanvraag van 21/03/2022 van hoofdinspecteur van politie 

Emile VANELDEREN tot intrekking van de aan hem toegekende non-activiteit voorafgaand 

aan de pensionering met ingang van 01/05/2022. 
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artikel 2: 

Er wordt overgegaan tot intrekking van het besluit van de politieraad van 16/11/2021 houdende 

toekenning van non-activiteit voorafgaand aan de pensionering aan hoofdinspecteur van politie 

Emile VANELDEREN met ingang van 01/05/2022. 

 

20 Definitieve ambtsontheffing ingevolge ambtshalve opruststelling wegens 

lichamelijke ongeschiktheid – 1 inspecteur van politie – Kennisname besluit 

politiecollege van 17/06/2022 

 

DE POLITIERAAD, 

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van het politiecollege van 17/06/2022 houdende definitieve ambtsontheffing 

ingevolge ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke ongeschiktheid van inspecteur van 

politie Valerie VANHOUDENHOVEN. 

 

21 Verzoekschrift van 06/04/2022 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 27/12/2021 

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

bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren – Kennisname besluit 

politiecollege van 17/06/2022 

 

DE POLITIERAAD,  

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van het politiecollege van 17/06/2021 inzake het verzoekschrift van 06/04/2022 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 

27/12/2021 houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2021 om bepaalde 

initiatieven in politiezones te stimuleren. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur. 

 

Namens de politieraad 

Op bevel: 
 

 

 

korpschef a.i. 

(get.) Rohnny Maes 

 

 

 

voorzitter 

(get.) Marc Penxten 

 


