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PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT TONGEREN 

 

POLITIEZONE ALKEN – BORGLOON – HEERS – KORTESSEM – WELLEN 

 

BEKENDMAKING 

BIJEENROEPING VERGADERING VAN DE POLITIERAAD 

VERGADERING VAN 22 DECEMBER 2022 

 

Borgloon, 13 december 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 22/12/2022 om 18.30 uur in het politiecommissariaat 

gelegen Ervaertstraat 2 te Borgloon (raadzaal, eerste verdieping). 

 

DAGORDE MET BEKNOPTE TOELICHTING: 

 

Openbare zitting: 

 

01 Verslag vergadering van 13/10/2022 – Goedkeuring 

 

Voorstel om over te gaan tot goedkeuring van volgende beslissing: 

 Het verslag van de vergadering van 13/10/2022 wordt goedgekeurd. 

 

02 Jaarrekening dienstjaar 2021 – Kennisname besluit gouverneur van 

14/11/2022 

 

Voorstel om over te gaan tot kennisname van het besluit van de gouverneur van 14/11/2022 

houdende goedkeuring van de jaarrekening dienstjaar 2021 (bestaande uit de 

begrotingsrekening, de balans op 31/12/2021 en de resultatenrekening). 

 

03 Begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2022 – Kennisname besluit gouverneur 

van 17/11/2022 

 

Voorstel om over te gaan tot kennisname van het besluit van de gouverneur van 17/11/2022 

houdende goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2022. 
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04 Vaststelling begroting dienstjaar 2023 – Goedkeuring 

 

Voorstel om over te gaan tot goedkeuring van volgende beslissing: 

 De begroting dienstjaar 2023 wordt met onderstaand resultaat vastgesteld: 

BEGROTING DIENSTJAAR 2023   

   

GEWONE DIENST   

Ontvangsten eigen dienstjaar  8.620.990,53 

Uitgaven eigen dienstjaar  9.909.720,81 

Ontvangsten vorige dienstjaren  295.684,63 

Uitgaven vorige dienstjaren  0,00 

Ontvangsten overboekingen  650.000,00 

Uitgaven overboekingen  0,00 

Geraamd resultaat van de begroting 2023  -343.045,65 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022  394.406,59 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023  51.360,94 

   

BUITENGEWONE DIENST   

Ontvangsten eigen dienstjaar  20.000,00 

Uitgaven eigen dienstjaar  299.250,00 

Ontvangsten vorige dienstjaren  0,00 

Uitgaven vorige dienstjaren  0,00 

Ontvangsten overboekingen  0,00 

Uitgaven overboekingen  0,00 

Geraamd resultaat van de begroting 2023  -279.250,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022  280.757,78 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023  1.507,78 

   

SALDO RESERVEFONDS  100.000,00 

 Er wordt goedkeuring verleend aan de vaststelling van voorlopige kredieten voor dienstjaar 

2023 in afwachting van de definitieve goedkeuring van de begroting dienstjaar 2023 door 

de toezichthoudende overheid. 

 

05 Samenwerking PZ Bilzen/Hoeselt/Riemst, PZ HANO, PZ Heusden-Zolder, 

PZ kanton Borgloon, PZ Kempenland, PZ Lanaken/Maasmechelen, PZ 

Lommel, PZ Maasland, PZ Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken, PZ 

Tongeren/Herstappe, PZ Voeren – Aanstelling functionaris voor 

gegevensbescherming – Protocol – Goedkeuring 

 

Voorstel om over te gaan tot goedkeuring van volgende beslissing: 

 Er wordt goedkeuring verleend aan voorliggend protocol tot samenwerking tussen PZ 

Bilzen/Hoeselt/Riemst, PZ HANO, PZ Heusden-Zolder, PZ kanton Borgloon, PZ 

Kempenland, PZ Lanaken/Maasmechelen, PZ Lommel, PZ Maasland, PZ Sint-

Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken, PZ Tongeren/Herstappe en PZ Voeren inzake 

aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming. 
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06 Aankoop draagbare ASTRID-radio’s en helmcommunicatie voor 

politiemotorfietsen – Raamovereenkomst – Goedkeuring 

 

Voorstel om over te gaan tot goedkeuring van volgende beslissing: 

− Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop van 3 draagbare ASTRID-radio’s en 5 

helmcommunicatiesets voor politiemotorfietsen, via raamcontract CD-MP-OO-60, met als 

leverancier Abiom Communication Systems bvba, Oostjachtpark 18 te 9100 Sint-Niklaas, 

aan een globale kostprijs van € 13.191,37 inclusief 21% BTW. 

− De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2022, op artikel 330/00 741-

98 van de buitengewone dienst. 

 

07 Vacantverklaring 1 FTE statutaire betrekking inspecteur van politie voor 

interventie – Mobiliteit – Bekrachtiging besluit politiecollege van 09/12/2022 

 

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 

2022/05: 

 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 de 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. 

 

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

09/12/2022, waarin het volgende werd beslist: 

 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”. 

 Er wordt 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. 

 

08 Vacantverklaring 1 FTE statutaire betrekking assistent niveau C voor 

onthaal – Mobiliteit – Bekrachtiging besluit politiecollege van 09/12/2022 

 

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

vacantverklaring van 1 FTE statutaire betrekking van assistent niveau C (gemene graad) voor 

de functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - onthaal via mobiliteitscyclus 

2022/05: 

 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 

assistent niveau C zoals voorzien in de 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. 
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Voorstel om over te gaan tot bekrachtiging van het besluit van het politiecollege van 

09/12/2022, waarin het volgende werd beslist: 

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

assistent niveau C (gemene graad) voor de functionaliteit operationele coördinatie - 

basispolitiezorg - onthaal via mobiliteitscyclus 2022/05. 

 Er wordt 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. 

 

Besloten zitting: 

 

09 Aanwerving en benoeming van 1 maatschappelijk assistent niveau B voor 

politionele slachtofferbejegening – Kennisname besluit politiecollege van 

09/12/2022 

 

10 Definitieve ambtsontheffing ingevolge ambtshalve opruststelling wegens 

lichamelijke ongeschiktheid – 1 maatschappelijk assistent – Kennisname 

besluit politiecollege van 09/12/2022 

 

11 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 – Arrest nr. 254.921 van 27/10/2022 

van de Raad van State – Kennisname besluit politiecollege van 18/11/2022 

 

12 Dagvaarding in kort geding van 04/11/2022 van PZ kanton Borgloon op 

verzoek van 1 commissaris van politie om te verschijnen op 18/11/2022 om 

10.30 uur voor de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg afdeling Tongeren 

inzake de vordering van verzoekende partij tegen PZ kanton Borgloon tot 

adiëring van de commissie voor geschiktheid van het personeel van de 

politiediensten en dit onder verbeurte van een dwangsom van € 10.000,00 per 

dag ingaande na het verstrijken van 24 uur na de betekening – Kennisname 

besluit politiecollege van 18/11/2022 

 

Namens het politiecollege 

Op bevel: 

 

 

 

korpschef a.i. 

(get.) Rohnny Maes 

 

 

 

voorzitter 

(get.) Marc Penxten 

 


