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PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT TONGEREN 

 

POLITIEZONE ALKEN – BORGLOON – HEERS – KORTESSEM – WELLEN 

 

BEKENDMAKING 

BEKNOPTE OVERZICHTSLIJST BESLUITEN VAN DE POLITIERAAD 

VERGADERING VAN 13 OKTOBER 2022 
Aanwezig: Penxten Marc – burgemeester-voorzitter 

Thijsen Tom, Pirard Kristof, Robeyns Els (punt 11 t.e.m. 14) – burgemeesters-

raadsleden 

Dedrij Ludo, Deneuker Danny, Deroulou Rudi, Jamaer Pieter, Jeuris Bart, Jeuris Danny, 

Konings Cyrille, Meekers Anneleen, Ottenbourgs Dagmar, Punie Ellen (uitgezonderd 

punt 01 t.e.m. 14), Royer Joseph, Scholts Marina, Smets Veronique, Vandersmissen 

Stijn, Volont Carina – raadsleden 

Maes Rohnny – korpschef a.i. 

Leburton Lionel – secretaris 

Thonon Hilde (punt 02) – bijzondere rekenplichtige 

Verontschuldigd: Feytons Johan – burgemeester-raadslid 

Schalenbourg Luc – raadslid 

Afwezig: Boussu Michel – raadslid 

 

De voorzitter stelt vast dat voldoende leden 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 Verslag vergadering van 04/07/2022 - Goedkeuring 

 

Het verslag van de vergadering van 04/07/2022 wordt eenparig goedgekeurd. 

 

Bijzondere rekenplichtige Hilde THONON vervoegt de vergadering. 

 

02 Vaststelling begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2022 – Goedkeuring 

 

DE POLITIERAAD, 

 

Gelet op volgende resultaten van de begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2022: 

 

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1 DIENSTJAAR 2022 

   

GEWONE DIENST   

Ontvangsten eigen dienstjaar  8.116.460,87 

Uitgaven eigen dienstjaar  9.314.383,95 

Ontvangsten vorige dienstjaren  235.844,07 

Uitgaven vorige dienstjaren  53.617,44 

Ontvangsten overboekingen  0,00 

Uitgaven overboekingen  0,00 

Geraamd resultaat van de begroting 2022  -1.015.696,45 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2021  1.410.103,04 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022  394.406,59 

 



 

Beknopte overzichtslijst besluiten van de politieraad – vergadering van 13/10/2022 – Pagina 2 

BUITENGEWONE DIENST   

Ontvangsten eigen dienstjaar  1.211.814,00 

Uitgaven eigen dienstjaar  346.295,00 

Ontvangsten vorige dienstjaren  0,00 

Uitgaven vorige dienstjaren  0,00 

Ontvangsten overboekingen  0,00 

Uitgaven overboekingen  0,00 

Geraamd resultaat van de begroting 2022  865.519,00 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2021  -584.761,22 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022  280.757,78 

   

SALDO RESERVEFONDS  750.000,00 

 

BESLUIT: met 77,90 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1:  

De begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2022 wordt met bovenstaand resultaat vastgesteld. 

 

Bijzondere rekenplichtige Hilde THONON verlaat de vergadering. 

 

03 Algemeen politiereglement betreffende gemeentelijke administratieve 

sancties voor PZ kanton Borgloon – Advies 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Er wordt een gunstig advies verleend aan voorliggend ontwerp van algemeen politiereglement 

betreffende gemeentelijke administratieve sancties voor PZ kanton Borgloon. 

 

artikel 2: 

Onderhavig ontwerp van algemeen politiereglement betreffende gemeentelijke administratieve 

sancties voor PZ kanton Borgloon annex ontwerp van protocolakkoord betreffende de 

gemengde inbreuken, af te sluiten tussen de procureur des Konings van het parket Limburg en 

het college van burgemeester en schepenen van de 5 gemeenten binnen de politiezone, wordt 

als bijlage gevoegd en maakt integraal deel uit van onderhavig besluit. 

 

04 Aankoop 4 AED-toestellen – Vaststelling lastvoorwaarden, vaststelling 

gunningswijze – Goedkeuring 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nummer 2022/015 en de raming voor de 

opdracht “Aankoop 4 AED-toestellen”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 

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

overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 15.000,00 inclusief 21% BTW. 
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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 330/00 741-98 

van de buitengewone dienst. 

 

05 Vervanging virtualisatiehosts – Vaststelling lastvoorwaarden, vaststelling 

gunningswijze – Goedkeuring 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nummer 2022/019 en de raming voor de 

opdracht “Vervanging virtualisatiehosts”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 

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

overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 32.000,00 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. 

 

06 Vacantverklaring 1 FTE statutaire betrekking inspecteur van politie voor 

interventie – Mobiliteit – Goedkeuring 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Er wordt goedkeuring verleend aan de vacantverklaring van 1 FTE statutaire betrekking van 

inspecteur van politie voor de functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - 

interventie via mobiliteitscyclus 2022/05 categorie A “klassieke mobiliteit”. 

 

artikel 2: 

De selectiecommissie voor onderhavige aanwerving wordt op advies van de korpschef als volgt 

samengesteld: 

 voorzitter: CP Rohnny MAES, korpschef a.i. PZ kanton Borgloon;  

vervanger: CP Willy JACKERS, PZ kanton Borgloon; 

 bijzitter: CP Jef BYLOOS, PZ Tongeren/Herstappe; 

vervanger: CP Herman MISSOTTEN, PZ Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken; 

 bijzitter: CP Joren VERHEYEN, PZ kanton Borgloon; 

vervanger: CP Willy JACKERS, PZ kanton Borgloon; 

 secretaris: assistent Carine BAUS, PZ kanton Borgloon;  

vervanger: assistent Lionel LEBURTON, PZ kanton Borgloon. 
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artikel 3: 

Het examenreglement voor onderhavige aanwerving wordt op advies van de korpschef als volgt 

vastgelegd: 

Er wordt zowel een schriftelijke als een mondelinge geschiktheidsproef georganiseerd: 

 Een schriftelijke geschiktheidsproef bestaande uit open vragen inzake de wet op het 

politieambt, het zonaal veiligheidsplan, de actieplannen van de politiezone, kennis van de 

politiezone, beroepskennis, missie-visie-waarden van de politiezone, Salduz-wetgeving en 

deontologie. 

Aan de schriftelijke geschiktheidsproef worden 40 punten toegekend. 

Om toegelaten te worden tot de mondelinge geschiktheidsproef dienen de kandidaten 

minstens 50% te behalen op de schriftelijke geschiktheidsproef. 

 Een mondelinge geschiktheidsproef in de vorm van een interview, als volgt opgesplitst in 

drie onderdelen: 

- Algemeen: houding, motivatie, taalvaardigheid, algemene kennis en actualiteit, 

integriteit; 

- Kennis politiezone, WGP luik lokale politie; 

- Gevalstudie. 

Aan de mondelinge geschiktheidsproef worden 60 punten toegekend, zijnde 15 punten voor 

het eerste onderdeel, 15 punten voor het tweede onderdeel en 30 punten voor het derde 

onderdeel. 

Om te slagen dienen de kandidaten op elk onderdeel van het interview minstens 50% te 

scoren en minstens 60% van het totaal aantal punten (schriftelijk + mondeling) te behalen. 

 

artikel 4: 

De korpschef wordt gemachtigd om de selectiecommissie voor onderhavige aanwerving bijeen 

te roepen. 

 

artikel 5: 

Indien voor onderhavige vacantverklaring niet voldoende kandidaten geschikt worden 

bevonden om te kunnen overgaan tot invulling van alle vacant verklaarde betrekkingen, dan 

zullen de resterende betrekkingen opnieuw vacant verklaard worden via mobiliteit, met 

handhaving van de in onderhavig besluit vastgelegde selectiecommissie, examenreglement en 

machtiging van de korpschef tot samenroeping van de selectiecommissie. 

 

07 Vacantverklaring 1 FTE statutaire betrekking assistent niveau C voor 

onthaal – Mobiliteit – Bekrachtiging besluit politiecollege van 01/09/2022 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Er wordt overgegaan tot bekrachtiging van het besluit van het politiecollege van 01/09/2022 

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

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

 

08 Aanwerving en benoeming van 1 inspecteur van politie voor interventie – 

Kennisname besluit politiecollege van 30/08/2022 

 

DE POLITIERAAD, 

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van het politiecollege van 30/08/2022 houdende aanwerving en benoeming van 

inspecteur van politie Maxim VANSTRAELEN voor de functionaliteit operationele coördinatie 

- basispolitiezorg - interventie. 

 

09 Aanwerving en benoeming van 1 inspecteur van politie voor interventie – 

Kennisname besluit politiecollege van 30/08/2022 

 

DE POLITIERAAD,  

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van het politiecollege van 30/08/2022 houdende aanwerving en benoeming van 

inspecteur van politie Brecht STEVENS voor de functionaliteit operationele coördinatie - 

basispolitiezorg - interventie. 

 

10 Aanwerving en benoeming van 1 inspecteur van politie voor interventie – 

Rechtstreekse aanwerving via de mobiliteitsreserve – Bekrachtiging besluit 

politiecollege van 30/08/2022 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Er wordt overgegaan tot bekrachtiging van het besluit van het politiecollege van 30/08/2022 

houdende rechtstreekse aanwerving via de mobiliteitsreserve en benoeming van aspirant-

inspecteur van politie Laura ROEBBEN voor de functionaliteit operationele coördinatie - 

basispolitiezorg - interventie. 

 

Burgemeester-raadslid Els ROBEYNS vervoegt de vergadering. 

 

11 Indiensthouding na de leeftijd van 65 jaar – Verlenging – 1 bediende niveau 

D – Goedkeuring 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Er wordt goedkeuring verleend aan de verlenging van de indiensthouding na de leeftijd van 65 

jaar van bediende Alice SCHREURS met ingang van 16/06/2023 tot en met 15/06/2024. 
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12 Ambtsneerlegging ingevolge opruststelling – 1 inspecteur van politie – 

Kennisname besluit politiecollege van 04/07/2022 

 

DE POLITIERAAD, 

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van het politiecollege van 04/07/2022 houdende ambtsneerlegging ingevolge 

opruststelling van inspecteur van politie Walter LEUCHTER. 

 

13 Toekenning blijvende arbeidsongeschiktheid – 1 commissaris van politie – 

Goedkeuring 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

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

commissaris van politie Joost DEBOOSERE ingevolge het arbeidsongeval van 26/05/2020. 

 

14 Dagvaarding van 26/07/2022 van PZ kanton Borgloon op verzoek van 1 

inspecteur van politie om te verschijnen op 12/09/2022 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 tot in hoofdorde 

retroactieve aanstelling en benoeming als hoofdinspecteur van politie in 

toepassing van artikel XII.VII.21 RPPol en artikel XII.VII.15 quinquies 

RPPol op de op hem in toepassing van dit artikel toepasselijke datum, 

betaling van een dwangsom, regularisatie van de administratieve en 

geldelijke toestand en betaling door de Belgische staat van een morele 

schadevergoeding en tot in ondergeschikte orde betaling door de Belgische 

staat van zowel een morele schadevergoeding alsook een provisionele 

materiële schadevergoeding – Kennisname besluit politiecollege van 

09/08/2022 

 

DE POLITIERAAD,  

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van het politiecollege van 09/08/2022 inzake de dagvaarding van 26/07/2022 van 

PZ kanton Borgloon op verzoek van inspecteur van politie Bart SANTERMANS om te 

verschijnen op 12/09/2022 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 tot in 

hoofdorde retroactieve aanstelling en benoeming als hoofdinspecteur van politie in toepassing 

van artikel XII.VII.21 RPPol en artikel XII.VII.15 quinquies RPPol op de op hem in toepassing 

van dit artikel toepasselijke datum, betaling van een dwangsom, regularisatie van de 

administratieve en geldelijke toestand en betaling door de Belgische staat van een morele 

schadevergoeding en tot in ondergeschikte orde betaling door de Belgische staat van zowel een 

morele schadevergoeding alsook een provisionele materiële schadevergoeding. 
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De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur. 

 

Namens de politieraad 

Op bevel: 
 

 

 

korpschef a.i. 

(get.) Rohnny Maes 

 

 

 

voorzitter 

(get.) Marc Penxten 

 


