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PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT TONGEREN 

 

POLITIEZONE ALKEN – BORGLOON – HEERS – KORTESSEM – WELLEN 

 

BEKENDMAKING 

BIJEENROEPING VERGADERING VAN DE POLITIERAAD 

VERGADERING VAN 4 JULI 2022 

 

Borgloon, 23 juni 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 maandag 04/07/2022 om 20.00 uur in het politiecommissariaat gelegen 

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

 

DAGORDE MET BEKNOPTE TOELICHTING: 

 

Openbare zitting: 

 

01 Goedkeuring verslag vergadering van 24/03/2022 

 

Voorstel om het verslag van de vergadering van 24/03/2022 goed te keuren. 

 

02 Vaststelling jaarrekening dienstjaar 2021 

 

Voorstel om de jaarrekening dienstjaar 2021 (bestaande uit de begrotingsrekening, de balans 

op 31/12/2021 en de resultatenrekening) met onderstaand resultaat vast te stellen: 

 

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 

   

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 
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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 

 

03 Aankoop politievoertuig voor functionaliteit wijkwerking – 

Raamovereenkomst – Goedkeuring 

 

Voorstel om goedkeuring te verlenen 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). 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 

 

Voorstel om goedkeuring te verlenen 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). 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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05 Aankoop burgervoertuig voor functionaliteit administratieve en logistieke 

coördinatie – Raamovereenkomst – Goedkeuring 

 

Voorstel om goedkeuring te verlenen 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). De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2022, op 

artikel 330/00 743-52 van de buitengewone dienst. 

 

06 Aankoop politievoertuig voor functionaliteit interventie – Raamakkoord PZ 

Antwerpen – Goedkeuring 

 

Voorstel om goedkeuring te verlenen 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). 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 

 

Voorstel om goedkeuring te verlenen 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. De uitgave voor 

deze opdracht is voorzien in het budget van 2022, op artikel 330/00 742-53 van de 

buitengewone dienst. 

 

Voorstel om bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 
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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 

 

Bij brief van 05/04/2022 met referentie MPC/MDV/TDV/PBA/PA van Tussengemeentelijke 

Maatschappij voor Services dv werd het volgende meegedeeld: 

− De politiezone wordt uitgenodigd voor de algemene jaarvergadering 2022, die zal plaats 

vinden op dinsdag 21/06/2022 om 14.30 uur in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent; 

− De agenda voor deze algemene jaarvergadering werd door de raad van bestuur als volgt 

vastgelegd: 

- Toetreding van deelnemers; 

- Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen; 

- Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021; 

- Verslag van de commissaris; 

- Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31/12/2021; 

- Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021; 

- Kwijting aan de bestuurders en de commissaris; 

- Actualisering presentievergoeding; 

- Statutaire benoemingen; 

- Aanstelling commissaris; 

- Varia. 

Het was aangewezen om over te gaan tot de goedkeuring van alle overgemaakte agendapunten 

voor deze algemene jaarvergadering en tot de aanduiding van een vertegenwoordiger in deze 

algemene jaarvergadering. 

Onderhavige goedkeuring van alle overgemaakte agendapunten en onderhavige aanduiding van 

een vertegenwoordiger diende bij hoogdringendheid te gebeuren, te weten uiterlijk 16/06/2022 

rekening houdende met de organisatie van deze algemene jaarvergadering. Er zou echter 

kortelings geen vergadering van de politieraad meer plaats vinden. 

 

Derhalve werd bij besluit van het politiecollege van 29/04/2022 het volgende beslist:  

− Er wordt goedkeuring verleend aan alle overgemaakte agendapunten voor de algemene 

jaarvergadering 2022 van Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services dv en de 

daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van deze agendapunten. 

− Er wordt overgegaan tot het opdragen aan de aangeduide vertegenwoordiger om namens 

het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot deze algemene jaarvergadering te 

onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in onderhavig besluit bepaalde 

standpunt met betrekking tot de agendapunten van deze algemene jaarvergadering. 

− Er wordt overgegaan tot de aanduiding van mevrouw Marleen PORTO-CARRERO, 

gedelegeerd bestuurder van Creat cv, om de politieraad te vertegenwoordigen in deze 

algemene jaarvergadering en tot de machtiging van betrokkene om in naam van de 

politieraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, om alle notulen, de 

aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en om in het algemeen alles te doen 

wat nodig is om de belangen van de politieraad te behartigen op deze vergaderingen. 

 

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

29/04/2022. 
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09 Vacantverklaring 2 FTE statutaire betrekkingen inspecteur van politie voor 

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

 

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

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

functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - interventie via mobiliteitscyclus 

2022/03: 

 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 20/05/2022 beslist dat er goedkeuring 

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

politie voor de functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - interventie via 

mobiliteitscyclus 2022/03 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 

20/05/2022. 

 

10 Vacantverklaring 1 FTE statutaire betrekking maatschappelijk assistent 

niveau B voor slachtofferbejegening – Mobiliteit – Bekrachtiging besluit 

politiecollege van 20/05/2022 

 

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

vacantverklaring van 1 FTE statutaire betrekking van maatschappelijk assistent niveau B 

(bijzondere graad) voor de functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - 

politionele slachtofferbejegening via mobiliteitscyclus 2022/03: 

 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 maatschappelijk assistent niveau B bovenop het aantal betrekkingen zoals voorzien in 

hoger genoemde personeelsformatie (waardoor onderhavig personeelskader aldus tijdelijk 

in overtal zal zijn). 

 De politiezone wordt geconfronteerd met een verlies aan personeelscapaciteit in onderhavig 

personeelskader omwille van volgende redenen: 

- De huidige langdurige afwezigheid ingevolge ziekteverlof met ingang van 07/09/2021 

tot heden van 1 maatschappelijk assistent. Betrokkene heeft informeel aan de 

korpsleiding meegedeeld de intentie te hebben om zo snel mogelijk het voorwerp uit te 

maken van een definitieve ambtsontheffing ingevolge ambtshalve opruststelling wegens 

lichamelijke ongeschiktheid (en heeft eveneens meegedeeld hiertoe reeds per 

28/04/2022 te zijn overgegaan tot adiëring van de commissie voor geschiktheid van het 

personeel van de politiediensten). 
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 De politiezone wordt geconfronteerd met een verhoogde vraag aan personeelscapaciteit in 

onderhavig personeelskader omwille van volgende redenen: 

- De systematische en structurele uitbreiding van het takenpakket ingevolge gewijzigde 

regelgeving, parketrichtlijnen en interne werkingsprocessen. 

- 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). 

- De systematische en structurele uitbreiding van het takenpakket ingevolge de verhoogde 

aandacht voor de bestrijding van intrafamiliaal geweld alsook ingevolge de nakende 

ontwikkeling van een doorgedreven samenwerkingsverband met het Family Justice 

Center Limburg in het kader van de opmaak van risicotaxaties hieromtrent. 

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

van onderhavig personeelskader 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 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 20/05/2022 beslist dat er goedkeuring 

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

assistent niveau B (bijzondere graad) voor de functionaliteit operationele coördinatie - 

basispolitiezorg - politionele slachtofferbejegening via mobiliteitscyclus 2022/03. 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 

20/05/2022. 

 

Besloten zitting: 

 

11 Aanwerving en benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie voor interventie 

– Kennisname besluit politiecollege van 29/04/2022 

 

12 Aanwerving en benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie voor interventie 

– Kennisname besluit politiecollege van 29/04/2022 

 

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

politie – Kennisname 

 

14 Ambtsneerlegging ingevolge opruststelling – 1 hoofdinspecteur van politie – 

Kennisname besluit politiecollege van 24/03/2022 

 

15 Ambtsneerlegging ingevolge opruststelling – 1 commissaris van politie – 

Kennisname besluit politiecollege van 24/03/2022 
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16 Ambtsneerlegging ingevolge opruststelling – 1 inspecteur van politie – 

Kennisname besluit politiecollege van 29/04/2022 

 

17 Ambtsneerlegging ingevolge opruststelling – 1 hoofdinspecteur van politie – 

Kennisname besluit politiecollege van 29/04/2022 

 

18 Ambtsneerlegging ingevolge opruststelling – 1 assistent niveau C – 

Kennisname besluit politiecollege van 29/04/2022 

 

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

politie – Intrekking besluit politieraad van 16/11/2021 

 

20 Definitieve ambtsontheffing ingevolge ambtshalve opruststelling wegens 

lichamelijke ongeschiktheid – 1 inspecteur van politie – Kennisname besluit 

politiecollege van 17/06/2022 

 

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 

 

Namens het politiecollege 

Op bevel: 

 

 

 

korpschef a.i. 

(get.) Rohnny Maes 

 

 

 

voorzitter 

(get.) Marc Penxten 

 


