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De burgemeester-voorzitter, Sofie Vandeweerd, opent de zitting om 20u00. 
 
 

Openbare zitting 
 
Beleid & Communicatie 
 
1.  Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 
 
DE POLITIERAAD 
 
Juridische grondslag 

- De bepalingen opgenomen in de NGW; 
- de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten;  
- de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve 
en passieve openbaarheid);  

 
Motivatie 
Er werden geen opmerkingen betreffende het verslag van de politieraad van 16 juni 2021 
geformuleerd. 
 
Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen 
 
BESLUIT 
Artikel 1.-  
Goedkeuring te hechten aan het verslag van de politieraad van 16 juni 2021. 
 
 



 
Financiën 
 
2.  Dienstjaarrekening 2020 Politiezone Maasland- Goedkeuring 
 
DE POLITIERAAD 
 
Juridische grondslag 
 

- De bepalingen opgenomen in de NGW;; 
- de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 248; 
- het KB van 25 april 2004 tot wijziging van het KB van 5 september 2001 houdende het 

A.R.P.C.; 
- de dienstjaarrekening 2019 voorgelegd door Tom Huysmans, bijzondere rekenplichtige, 

inhoudende de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening van de Politiezone 
Maasland; 

Motivatie 

Gehoord de uiteenzetting door de voorzitter over de ter zake voorliggende cijfers, die een integrerend 
deel uitmaken van onderhavige beslissing; de voorzitter overloopt de cijfers en legt het resultaat (een 
overschot) uit; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1.-  
De dienstjaarrekening 2020 van de politiezone Maasland wordt als volgt vastgesteld en goedgekeurd: 
 

Begrotingsrekening over het dienstjaar 2020 € 

Netto-vastgelegde rechten (gewone dienst) 9.463.815,11 

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 7.875.709,11 

Begrotingsresultaat (gewone dienst) 1.588.106,00 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 74.653,89 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst) 1.662.759,89 
  

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst) 417.123,07 

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 389.960,57 

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst) 27.162,50 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 53.062,18 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst) 80.224,68 
  

Balans per 31 december 2020 € 

Vaste activa 1.510.318,20 

Vlottende activa 2.695.790,47 

Totaal van de activa 4.206.108,67 
  

Eigen vermogen 2.702.640,12 

Schulden 1.503.468,55 

Bewerkingen voor derden 0,00 



Totaal van de passiva 4.206.108,67 
  

Resultatenrekening over het dienstjaar 2020 € 

Exploitatieresultaat 259.595,44 

Uitzonderlijk resultaat 7.242,42  

Resultaat van het dienstjaar 266.837,86 

 
Artikel 2- 
De nodige afschriften van dit besluit en van de dienstjaarrekening, worden via de financiële dienst 
overgemaakt aan de bijzonder rekenplichtige en de toezichthoudende overheid. 
 
 
 
 
De bijzonder rekenplichtige licht de jaarrekening en de begrotingswijziging toe.  
De rekening valt positiever uit dan gebudgetteerd. 
 
Voor personeelsuitgaven is de wijziging miniem, voor de werkingsuitgave is minder budget nodig en 
de ontvangsten liggen een stuk hoger ten gevolge van de arbeidsongevallenverzekering. 
De gemeentelijke dotaties wijzigen niet, deze blijven zoals geraamd. 
De geraamde investeringsuitgaven zijn wel wat hoger ten gevolge van de uitbreiding van de server in 
Hasselt hetgeen een noodzakelijke ingreep is. 
 
3.  Begrotingswijziging nr. 1 en 2 voor begrotingsjaar 2021- Goedkeuring 
 
DE POLITIERAAD 
 
Juridische grondslag 

- De bepalingen opgenomen in de NGW; 
- de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus zoals laatst gewijzigd bij wet dd. 31.05.2017 (verder WGP genoemd); 
- het KB van 30.06.2017 tot wijziging van het KB van 27.12.2000 houdende de indeling van het 

grondgebied van de provincie Limburg in politiezones, verschenen in het B.S. van 14.07.2017 
(verder KB territoriumafbakening genoemd); 

- de ministeriële omzendbrief PLP 60 van 25/11/2021 betreffende de onderrichtingen voor het 
opstellen van de politiebegroting voor 2021 ten behoeve van de politiezones;   

- het KB van 16.11.2001 (B.S. 24.11.2001) houdende de nadere regels inzake de berekening en 
de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van de meergemeente-politiezones. 

 
Motivatie 
De politiezone stelt volgende begrotingswijziging voor: 
 
Het politiecollege keurt begrotingswijziging nr. 1 van de politiezone voor het jaar 2021, gewone dienst, 

goed als volgt: 
- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2020 (boni) 1.588.106,00 
- Ontvangsten van het eigen dienstjaar: 7.436.683,53 
- Uitgaven van het eigen dienstjaar: 7.979.280,00 
- Ontvangsten vorige jaren: 169.410,00 
- Uitgaven vorige jaren: 19.280,00 
- Ontvangsten overboekingen 0,00 
- Uitgaven overboekingen 0,00 



- Geraamd begrotingsresultaat 2021 -392.466,47 
- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2021 1.195.639,53 

 
Het politiecollege keurt begrotingswijziging nr. 2 van de politiezone voor het jaar 2021, buitengewone 
dienst, goed als volgt: 

- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2020 (boni) 27.162,50 
- Ontvangsten van het eigen dienstjaar: 300.000,00 
- Uitgaven van het eigen dienstjaar: 324.600,00 
- Ontvangsten vorige jaren: 0,00 
- Uitgaven vorige jaren: 0,00 
- Ontvangsten overboekingen 0,00 
- Uitgaven overboekingen 0,00 
- Geraamd begrotingsresultaat 2021 -24.600,00 
- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2021 2.562,50 

 
 
Deze begrotingswijziging werd opgesteld onder supervisie en met goedkeuring van de bijzonder 
rekenplichtige. 
 
Het ontwerp van begrotingswijziging nr. 1 en 2 voor begrotingsjaar 2021 werd tevens voorgelegd en 
goedgekeurd door de begrotingscommissie in haar vergadering van 28.09.2021. 
 
Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen 
 
BESLUIT 
Artikel 1.- 
Goedkeuring te hechten aan de begrotingswijziging nr. 1 en 2 voor begrotingsjaar 2021.  
 
 
 
4.  Occasionele gezamenlijke opdracht voor aankoop van voertuigverzekeringen en machtiging 

van de politiezone Limburg regio Hoofdstad- Goedkeuring 
 
DE POLITIERAAD 
 
Juridische grondslag 
- de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
- de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus, en latere wijzigingen; in bijzonder art 33 WGP; 
- het KB van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
- de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
- de wet van 17.06.2016 betreffende overheidsopdrachten; 
- het KB van 18.04.2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; 
- het KB van 18.06.2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren; 
- het delegatiebesluit/interne afspraken/toepassing wetgeving overheidsopdrachten/KB 

houdende algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone/wet tot organisatie van 
een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus/wetgeving 
overheidsopdrachten en de uitvoeringsbesluiten goedgekeurd door de politieraad op 12.02.2019 
en gewijzigd bij politieraadsbesluit van 26.05.2020; 



- het besluit van het politiecollege van 28 september 2021 houdende de goedkeuring van de 
deelname van de politiezone aan de occasionele gezamenlijke opdracht voor aankoop van 
voertuigverzekeringen voor alle Limburgse politiezones 

 
 
Motivatie 
 
Argumentatie 

In 2018 hebben alle Limburgse politiezones hun verzekeringen via een mededingingsprocedure met 

onderhandeling aanbesteed. Die opdracht was opgedeeld in 4 percelen en werd gegund voor een 

periode van 3 jaren met mogelijkheid tot verlenging met periodes van telkens 1 jaar. De 

verzekeringsovereenkomsten vingen aan op 1 januari 2019 en het einde was voorzien op 31 

december 2024. 

Voor het perceel “voertuigen” heeft de huidige verzekeraar AXA alle Limburgse politiezones eind juni 

2021 aangetekend te kennen gegeven dat zij niet wensen in te gaan op de verlenging van de 

verzekeringsovereenkomst dienstvoertuigen vanaf 1 januari 2022. 

Zodus eindigt op 1 januari 2022 de huidige voertuigverzekering voor de Limburgse politiezones. Om 

de continuïteit te waarborgen en de dienstvoertuigen te verzekeren zal de politiezone Limburg Regio 

Hoofdstad, net zoals in 2018, als aanbestedende overheid een nieuwe overheidsopdracht 

voertuigverzekeringen starten. Dit voor de resterende periode van 1 januari 2022 tot en met 31 

december 2024. Waarna in 2024 voor alle verzekeringen van de politiezones een nieuwe 

overheidsopdracht kan worden gestart. 

Overwegende dat de deelnemende Limburgse politiezones maximaal willen gebruikmaken van een 

schaalvoordeel in deze materie en er mogelijk een gunstig effect op de prijs te verwachten valt. 

Bovendien zijn verzekeringscontracten geen gemakkelijk te onderhandelen materie. 

In toepassing van artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kunnen 

bepaalde specifieke opdrachten voor diensten door twee of meerdere aanbestedende overheden 

gezamenlijk worden geplaatst. De betrokken aanbestedende overheden kunnen één aanbestedende 

overheid onder hen aanduiden die de plaatsingsprocedure beheert en die optreedt voor rekening 

van zichzelf en voor rekening van de andere betrokken aanbestedende overheden. Een occasionele 

gezamenlijke opdracht is een opdracht die al dan niet integraal gezamenlijk gerealiseerd wordt in 

naam van en voor rekening van meerdere aanbesteders. 

In het kader van deze occasionele gezamenlijke opdracht treedt de politiezone Limburg Regio 

Hoofdstad op als aanbestedende overheid in naam van zichzelf en al de Limburgse politiezones. De 

deelnemende politiezones zijn: 

 

Nummer Naam 

5907  Limburg Regio hoofdstad  

5371  Lommel  

5372  HANO  

5373  Beringen-Ham-Tessenderlo  

5375  Heusden-Zolder  

5376  Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken  

5377  Kempenland  

5379  Kanton Borgloon  



5380  Tongeren-Herstappe  

5381  Bilzen-Hoeselt-Riemst  

5382  Voeren  

5383  Maasland  

5909  CARMA  

5853  LaMa 

 

Wanneer de volledige plaatsingsprocedure gezamenlijk wordt doorlopen namens en voor rekening 

van alle betrokken aanbestedende overheden, zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor het 

nakomen van hun verplichtingen. Dit geldt ook wanneer de aanbestedende overheid de 

plaatsingsprocedure beheert en optreedt voor rekening van zichzelf en voor rekening van de andere 

betrokken aanbestedende overheden. 

Om te vermijden dat elke aanbestedende overheid elke beslissing apart dient goed te keuren, wat 

tot een aanzienlijk lang besluitvormingsproces zou leiden, zal de politiezone Limburg Regio 

Hoofdstad voor de Limburgse politiezones instaan voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure 

en de voorwaarden van de overheidsopdracht en voor het voeren van de gunningsprocedure en de 

gunning. 

In het kader van deze overheidsopdracht werd een aankondiging van de opdracht - selectieleidraad 

en het opdrachtdocument “Occasionele gezamenlijke opdracht: aankoop voertuigverzekeringen 

Limburgse politiezones” opgesteld door de werkgroep verzekeringen Limburgse politiezones 

bestaande uit zes personeelsleden van de Limburgse politiezones aangevuld met een 

verzekeringsconsultant. De overheidsopdracht betreft een opdracht voor het aangaan van 

verzekeringen voor de dienstvoertuigen van de politiezones en de daar aan gekoppelde verzekering 

omnium dienstopdrachten. 

De uitgave voor deze opdracht, dit voor de gehele periode en voor de bovenstaande Limburgse 

politiezones, wordt geraamd op 857.084,19 €, incl. BTW. 

Overwegende dat het perceel voertuigverzekeringen wordt afgesloten voor een maximale duurtijd 

van 3 jaar. Deze periode loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024. De opdracht neemt 

automatisch een einde op 31 december 2024, zonder dat enige opzeg vereist is. De 

verzekeringsovereenkomsten zullen worden afgesloten voor de duur van 1 jaar vanaf 1 januari 2022 

en zijn maximaal 2 keer automatisch stilzwijgend verlengbaar met een periode van telkens 1 jaar. 

De opdracht zal worden gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling. 

Tijdens de onderhandelingen kunnen de inschrijvers hun offerte verder toelichten. 

Overwegende dat deze raming de limieten van de Belgische en Europese bekendmaking overschrijdt. 

De totale kostprijs kan geraamd worden op 30.000,00 euro incl. BTW per jaar. 
 
Deze uitgave wordt gefinancierd via begrotingsartikel 330/127-08.  
 
Bijlagen 

- Selectieleidraad kandidatuurfase occasionele gezamenlijke opdracht: aankoop 

voertuigverzekeringen deelnemende Limburgse politiezones. 

- Opdrachtdocument occasionele gezamenlijke opdracht: aankoop voertuigverzekeringen 

deelnemende Limburgse politiezones. 



 
 
Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1.- 
Goedkeuring te hechten aan de deelname van de politiezone aan de occasionele gezamenlijke 

opdracht voor aankoop van voertuigverzekeringen voor alle Limburgse politiezones. 

Artikel 2.- 
Politiezone Limburg Regio Hoofdstad wordt gemachtigd om in het kader van een occasionele 

gezamenlijke opdracht op te treden als aanbestedende overheid. Deze machtiging verleent de 

Politiezone Limburg Regio Hoofdstad de bevoegdheid om op te treden namens de politiezone voor 

het vaststellen van de wijze van gunnen en het vaststellen van de overheidsopdracht, alsook het 

voeren van de plaatsingsprocedure en de gunning. 

Artikel 3.- 
De uitgave voor onze politiezone voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op artikel 

330/127-08 van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren. 

 
 
Raadslid Franssen vraagt waarom Axa niet verlengd heeft. De korpschef licht toe dat Axa een clausule 
heeft opgenomen dat de verzekering stopgezet kon worden. Wellicht werd het verzekeren van de 
politiezone te risicovol geacht. 
 
5.  Dienstjaarrekening 2019 Politiezone Maasland - goedkeuring federaal toezicht - Kennisgeving 
 
DE POLITIERAAD 
 
Juridische grondslag 
 

- De bepalingen opgenomen in de NGW;; 
- de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus; 
- de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
- het besluit van de politieraad van 20 oktober 2020 waarbij de jaarrekening van de 

politiezone Maasland voor het dienstjaar 2019 werd vastgesteld; 
- het besluit van de heer gouverneur van 4 maart 2021, waarbij bovenvermelde jaarrekening 

werd goedgekeurd zonder opmerkingen. 

Motivatie 

 
Het besluit van de heer gouverneur van 4 maart 2021, waarbij bovenvermelde jaarrekening werd 
goedgekeurd zonder opmerkingen, in bijlage gevoegd. 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1.-  



Kennis te nemen van het besluit van de heer gouverneur van 4 maart 2021, waarbij de jaarrekening 
van de politiezone Maasland voor het dienstjaar 2019, zoals vastgesteld door de politieraad op 20 
oktober 2020, werd goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 
 
 
 
 
 
 
Logistiek 
 
6.  Gunning via het raamcontract met nummer DMA 2016 en 2018/HFB/OP/33764 tot levering 

van twee wijkvoertuigen met ombouw- Kennisgeving 
 

 
DE POLITIERAAD 
 
Juridische grondslag 
- De bepalingen opgenomen in de NGW; 
- de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
- de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus, en latere wijzigingen; in bijzonder art 33 WGP; 
- het KB van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
- de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
- de wet van 17.06.2016 betreffende overheidsopdrachten; 
- het KB van 18.04.2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; 
- het KB van 18.06.2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren; 
- Het besluit van het politiecollege dd. 29 juni 2021 houdende de aankoop van twee wijkvoertuigen 

voor een geraamde prijs van € 80.964,36 via het raamcontract met nummer DMA 2016 en 

2018/HFB/OP/33764. 
 

 
Motivatie 
 
Deze aankoop kadert binnen het doorschuifplan van de voertuigen. 
In dit geval is de overheid vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren 
krachtens artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 

De Federale Politie stelt via E-procurement in haar steunaanbod een raamcontract open voor de 
geïntegreerde politie met het nummer: DMA 2016 houdende de ombouw van politievoertuigen. 

De Vlaamse Overheid stelt in haar steunaanbod een raamcontract open voor de geïntegreerde politie 
met het nummer: 2018/HFB/OP/33764. 

 
Het politiecollege gunde bij besluit dd. 29 juni 2021 de aankoop /levering van de ombouw van 2 
wijkvoertuigen via voornoemde raamovereenkomst aan AB Technics, Antwerpsesteenweg 115, 2390 



MALLE . 
 
 
 
BESLUIT 
Artikel 1.- 
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege van 29 juni 2021 houdende de aankoop van 

twee wijkvoertuigen met politietoebehoren voor een geraamde prijs van € 80.964,36 via het 

raamcontract met nummer DMA 2016 en 2018/HFB/OP/33764. 

 
 
 
 
 
 
Personeel & Organisatie 
 
7.  Vacantverklaring van twee functies INP ASD binnen politiezone Maasland- Goedkeuring 
 
DE POLITIERAAD 
 
Juridische grondslag 

 
- De bepalingen opgenomen in de NGW; 
- de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
- de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus, en latere wijzigingen (WGP); 
- het KB van 30.03.2001 houdende de rechtspositieregeling van het personeel van de lokale en 

federale politie (RPPol) alsook de diverse uitvoeringsbesluiten; 
- de wet van 28.12.2011 houdende diverse bepalingen; 
- het KB van 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 

(verder RPPol genoemd)inzonderheid hoofdstuk II van titel II van deel VI betreffende mobiliteit; 
- het KB van 20.11.2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel 

van de politiediensten; 
- de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24.01.2001 betreffende de toepassing van de 

mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van 
de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

- de ministeriële omzendbrief GPI 15quinquies van 06.04.2005 betreffende het vacant verklaren 
van betrekkingen in het raam van de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie, 
gestructureerd op twee niveaus; 

- het KB van 20.12.2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van 
het personeel van de politiediensten; 

- ministerieel besluit PLP 10 van 09.10.2001 houdende de minimale functionerings- en 
werkingsnormen van de lokale politiediensten; 

- Het besluit van de politieraad dd. 16.06.2021 houdende de goedgekeurde personeelsformatie van 
het operationeel kader en de ondersteuningsdiensten van politiezone Maasland. 
 

Motivatie 
Het besluit van de politieraad dd. 16.06.2021 voorzien in het operationele personeelskader van de 
politiezone Maasland, verder “de nieuwe formatie” genoemd: 
  



Niveau Formatie 

Hoofdcommissaris – HCP 1 

Commissaris – CP 3 
Hoofdinspecteur – HINP  14 

Hoofdinspecteur specialiteit Politie-assistent – PA 1 

Inspecteur – INP  57 
Agent van Politie – AGP 0 

Totaal 76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de visuele voorstelling van het nieuwe organogram van het operationele personeelskader van de 
politiezone Maasland: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het besluit van de politieraad dd. 16.06.2021 voorzien in de ondersteuningsdiensten van de 
politiezone Maasland, verder “de nieuwe formatie” genoemd: 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Met de visuele voorstelling van het nieuwe organogram van de ondersteuningsdiensten van de 
politiezone Maasland: 
 

 
 
Gelet op volgende vaststellingen en/of wijzigingen in 2021: 
 

• De nieuwe formatie voorziet in de algemene steundienst van de PZ Maasland 5 functies van 
hoofdinspecteur (HINP) en 33 functies van inspecteur (INP). Er zullen 2 interne verschuivingen 
plaatsvinden: 2 functies INP zullen de openstaande plaats invullen van INP Wijk. Eén INP zal 
vanaf 01.11.2021 de plaats van INP Wijk Dilsen innemen. De andere INP zal de plaats van INP 



Wijk Elen innemen vanaf 01.05.2022. Dat betekent dat er met onmiddellijke ingang 2 functies 
van INP in de algemene steundienst kunnen vacant verklaard worden; 

o Vanaf 01.11.2021 zal 1 INP Wijk Dilsen een interne verschuiving hebben naar een 
andere wijk n.a.v. het vertrek van 1 INP Wijk Maaseik. De plaats INP Wijk Dilsen zal 
hierbij worden ingevuld door 1 INP vanuit de algemene steundienst.  

o Vanaf 01.05.2022 zal 1 INP Wijk Elen op NAVAP gaan. Dit werd eerder al goedgekeurd 
tijdens het politiecollege van 02.09.2021. Deze plaats zal hierdoor ingevuld worden 
door 1 INP vanuit de algemene steundienst.  

 
Op basis van de dienstnoodwendigheden in diverse componenten en de minimale functionerings- en 
werkingsnormen, zoals bepaald in de ministeriële omzendbrief PLP 10 van 09.10.2001 en in het raam 
van de continuïteit van de dienstverlening, is de invulling van deze functies noodzakelijk. 
 
Daarom stelt het politiecollege voor volgende functies vacant te verklaren met:  

• 2 voltijdse functies van INP voor de dienst algemene steun. 
 
De functiebeschrijvingen worden in bijlage toegevoegd. 
 
De politieraad dient tevens, op advies van de korpschef, de selectiemodaliteiten te bepalen binnen het 
wettelijk vastgelegd kader in de RPpol. 
 
De korpschef adviseert om volgende selectiemodaliteiten te weerhouden voor de selectie van de 
kandidaten: 

• het inwinnen van het advies van een selectiecommissie voor leden van het basiskader bedoeld 
in de artikelen VI.II.61 en VI.II.62; 

• het advies van de selectiecommissie te laten formuleren op basis van een competentiegericht 
interview met rangschikking van de geschikt bevonden kandidaten in volgorde van 
overeenstemming met het functieprofiel en bijhorende competenties 

• de selectie voor elk van de vacant verklaarde functies het voorwerp te laten uitmaken van een 
wervingsreserve voor gelijkaardige functie conform het art. VI.II.27 bis RPPol 

 
De respectievelijke selectiecommissies kunnen overeenkomstig het artikel VI.II.61 RPPol en op voorstel 
van de korpschef worden samengesteld als volgt: 

• De korpschef of zijn vervanger 

• De verantwoordelijk officier voor de betrokken dienst of zijn vervanger 

• Het diensthoofd van de betrokken dienst of zijn vervanger 

• Een secretaris, lid van de administratieve diensten 
 
 
Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen 
 
BESLUIT 
Artikel 1.- 
Goedkeuring te hechten aan het vacant verklaren van de volgende bedieningen via de klassieke 

mobiliteit (categorie A): 

• 2 voltijdse functies van INP voor de dienst algemene steun. 
 

Artikel 2.- 
Goedkeuring te hechten aan de bijgevoegde functiebeschrijvingen. 

Artikel 3.- 



Goedkeuring te hechten aan de voorgestelde selectiemodaliteiten, met name: 

• het inwinnen van het advies van een selectiecommissie voor leden van het basiskader bedoeld 
in de artikelen VI.II.61 en VI.II.62; 

• het advies van de selectiecommissie te laten formuleren op basis van een competentiegericht 
interview met rangschikking van de geschikt bevonden kandidaten in volgorde van 
overeenstemming met het functieprofiel en bijhorende competenties 

• de selectie voor elk van de vacant verklaarde functies het voorwerp te laten uitmaken van een 
wervingsreserve voor gelijkaardige functie conform het art. VI.II.27 bis RPPol 

 

Artikel 4.- 
Goedkeuring te hechten aan de samenstelling van de respectievelijke selectiecommissies met name: 

• De korpschef of zijn vervanger 

• De verantwoordelijk officier voor de betrokken dienst of zijn vervanger 

• Het diensthoofd van de betrokken dienst of zijn vervanger 

• Een secretaris, lid van de administratieve diensten 
 
Artikel 5.- 
Goedkeuring te hechten aan de herhaling van de mobiliteitsprocedure in navolgende mobiliteitscycli 
met dezelfde selectiemodaliteiten en dezelfde selectiecommissie totdat de zone geschikte kandidaten 
vindt en om de mogelijkheid voor aspirantenmobiliteit reeds te voorzien via categorie C (na één of 
meerdere vruchteloze mobiliteitscycli via klassieke mobiliteit). 
 
Artikel 6.- 
Het politiecollege wordt gemachtigd om te bepalen na hoeveel vruchteloze mobiliteitscycli (één of 
meer) de behoefte zal opengesteld worden via aspirantenmobiliteit en hoeveel betrekkingen zullen 
worden opengesteld via aspirantenmobiliteit en van de selectiemodaliteiten voor de 
aspirantenmobiliteit, indien een selectie noodzakelijk zou zijn. 
  
 
 
 
8.  Openstelling vacante functie van beleidsadviseur- jurist niveau A via externe werving- 

Goedkeuring 
 
DE POLITIERAAD 
 
Juridische grondslag 

 
- De bepalingen opgenomen in de NGW; 
- de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
- de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus, en latere wijzigingen (WGP); 
- het KB van 30.03.2001 houdende de rechtspositieregeling van het personeel van de lokale en 

federale politie (RPPol) alsook de diverse uitvoeringsbesluiten; 
- de wet van 28.12.2011 houdende diverse bepalingen; 
- het KB van 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 

(verder RPPol genoemd)inzonderheid hoofdstuk II van titel II van deel VI betreffende mobiliteit; 
- het KB van 20.11.2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel 

van de politiediensten; 



- de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24.01.2001 betreffende de toepassing van de 
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van 
de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

- de ministeriële omzendbrief GPI 15quinquies van 06.04.2005 betreffende het vacant verklaren 
van betrekkingen in het raam van de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie, 
gestructureerd op twee niveaus; 

- het KB van 20.12.2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van 
het personeel van de politiediensten; 

- ministerieel besluit PLP 10 van 09.10.2001 houdende de minimale functionerings- en 
werkingsnormen van de lokale politiediensten; 

- Verwijzend naar de permanente nota DGS/DSP/C-2011/22746 dd. 09.06.2011 betreffende de 
mobiliteit en aanwerving van het personeel van de geïntegreerde politie – Procedures en 
statutaire gevolgen; 

- Het besluit van de politieraad dd. 16.06.2021 houdende de goedgekeurde personeelsformatie van 
het operationeel kader en de ondersteuningsdiensten van politiezone Maasland; 

- Het besluit van de politieraad dd. 16.06.2021 houdende de vacantverklaring van 1 bediening 
beleidsadviseur-jurist (niveau A2). 
 

Motivatie 
Bij het besluit van de politieraad van 16.06.2021 werd één bediening van CALog beleidsadviseur-jurist 
(niveau A2) vacant verklaard. De selectiemodaliteiten en samenstelling van de selectiecommissie 
werden middels dit besluit eveneens goedgekeurd.  
 
De vacante bediening beleidsadviseur-jurist (niveau A2) werd via mobiliteit 2021-3 opengesteld. 
Hierbij waren geen kandidaten, noch voorafgaande contactnames. Na deze vruchteloze mobiliteit lijkt 
het niet opportuun deze opnieuw via de volgende mobiliteit open te stellen maar gebruik te maken 
van een externe werving volgens art. IV.I.37 van de RPPOL.  
 
Via de externe werving zal deze plaats statutair worden opengesteld. De publicatie zal gebeuren via 
Jobpol, VDAB en eigen publicatie zoals voorzien in art. IV.I.37,1 van de RPPOL. Daarnaast zal er een 
examenreglement worden opgesteld, in samenspraak met de PZ LaMa, waarin de organisatie van 
zowel een schriftelijke proef als een gestructureerd selectie-interview wordt overwogen.   
 
Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen 
 
BESLUIT 
Artikel 1.- 
Kennis te nemen van het gebrek aan kandidaten voor de vacant verklaarde functie van 
beleidsadviseur-jurist (niveau A2).  
Artikel 2.- 
Goedkeuring te hechten aan de voorgestelde aanwervingsprocedure en selectiemodaliteiten, met 

name: 

1. Externe werving volgens art. IV.I.37 van de RPPOL; 

2. De termijn van publicatie voor deze functie zal 4 weken bedragen;  

3. Schriftelijke proef te organiseren in het commissariaat te Lanklaar indien er meer dan 5 

kandidaten zijn. Geslaagde kandidaten zullen worden uitgenodigd op het selectie-interview; 

4. Selectie-interview via een selectiecommissie zoals werd bepaald in het raadsbesluit van 

16.06.2021 m.b.t. de vacantverklaring van beleidsadviseur-jurist (niveau A2); 

5. Een wervingsreserve van 24 maanden voor een gelijkaardige functie.  

Artikel 3.- 



Goedkeuring te hechten aan de herhaling van de externe werving met dezelfde selectiemodaliteiten 
en dezelfde selectiecommissie totdat de zone geschikte kandidaten vindt.  
 
 
 
 
 
9.  Aanpassing organieke tabel (OT)- formatie van de politiezone Maasland n.a.v. interne 

functietoewijzing- Kennisgeving 
 
DE POLITIERAAD 
 
Juridische grondslag  

- de bepalingen opgenomen in de NGW;  
- de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten;  
- de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;  
- het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaams gewest van het 

administratief toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen;  
- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en passieve 

openbaarheid);  
- het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het 

operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;  
- het Koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 

personeelsleden van de lokale politie;  
- het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 

van de politiediensten;  
- de omzendbrief PLP 25 van 8 mei 2002 houdende de politiehervorming – personeelsformaties;  
- het besluit van de politieraad van 14 december 2010 houdende de uitbreiding van de 

operationele personeelsformatie van de politie Maasland;  
- het besluit van de politieraad van 29 oktober 2013 houdende de aanpassing van de formatie 

van de politiezone – interne verschuivingen n.a.v. de optimalisatie van de inzet van het 
middenkader;  

- het besluit van de politieraad van 22 december 2015 houdende de aanpassing van de formatie 
van de politiezone - interne verschuivingen;  

- Het besluit van de politieraad dd. 16.06.2021 houdende de goedgekeurde 
personeelsformatie van het operationeel kader en de ondersteuningsdiensten van 
politiezone Maasland. 

 
 
1. HUIDIGE SITUATIE  
De huidige operationele formatie en organogram: 
 

Niveau Formatie 

Hoofdcommissaris – HCP 1 

Commissaris – CP 3 
Hoofdinspecteur – HINP  14 

Hoofdinspecteur specialiteit Politie-assistent – PA 1 

Inspecteur – INP  57 

Agent van Politie – AGP 0 
Totaal 76 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De huidige formatie en organogram ondersteunende diensten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. Motivatie wijziging formatie PZ Maasland 
 
Op het politiecollege van 01.06.2021 werd de werking van de huidige Interne Preventieadviseur niveau 
3 besproken binnen de dienst logistiek, met name de wens van de huidige IPA binnen deze dienst om 
haar functie als IPA stop te zetten. Hierbij werd het ontslag goedgekeurd met ingang vanaf 01.07.2021. 
Ook werd na syndicaal overleg, dd. 15.06.2021, beslist om een interne oproep te lanceren voor de 
aanstelling van een interne IPA niveau 2, met een inzetcapaciteit van 20%, geruggensteund door een  
interne IPA niveau 3 met een inzetcapaciteit van 10% 
 
De Interne Preventie zal n.a.v. de resultaten van de interne oproep, de aanwijzing van het 
politiecollege van 02.09.2021 en de goedkeuring binnen het CPBW van 14.09.2021 hierdoor gebeuren 
als volgt: 
- IPA niveau 2 met een invulling van 20%: 1 CNT/Niv B binnen de ICT-dienst; 



- IPA niveau 3 met een invulling van 10%: 1 INP binnen de Wijkdienst Maaseik; 
- De invulling van IPA niveau 3 (20%) valt dus weg binnen de dienst logistiek. 
 
Deze beslissing betreft een interne functietoewijzing zonder enige financiële loonincidentie. 
 
Stemresultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van de stemmen; 
 
BESLUIT:  
Artikel 1.- 

Kennis te nemen van onderstaande wijziging van de operatonele personeelsformatie zoals vervat in 

onderstaand organogram:  

 

 

 

Artikel 2.- 

Kennis te nemen van onderstaande wijziging van de formatie van de ondersteuningsdiensten zoals 

vervat in onderstaand organogram:  



 

 

 

 

 
 
 
Beleid & Communicatie 



 
10.  Goedkeuring van de formatie door federaal toezicht- Kennisgeving 
 
DE POLITIERAAD 
 
Juridische grondslag 

 
- de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en passieve 

openbaarheid); 
- de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus, en latere wijzigingen (WGP); 
- Het besluit van de politieraad dd. 26.05.2020 houdende de goedgekeurde personeelsformatie van 

het operationeel kader en de ondersteuningsdiensten van politiezone Maasland; 
- Het besluit van de gouverneur van de provincie Limburg dd. 17.09.2020 houdende de goedkeuring 

van de personeelsformatie van het operationeel kader en het administratief en logistiek kader 
van de PZ Maasland, zoals vastgesteld door de besluiten van de politieraad van de zone dd. 
26.05.2020 en 09.09.2020. 
 

 
BESLUIT 
Artikel 1.- 
Kennis te nemen van het besluit van de gouverneur van de provincie Limburg dd. 15 juli 2021 
houdende de goedkeuring van de personeelsformatie van het operationeel kader en het administratief 
en logistiek kader van de PZ Maasland, zoals vastgesteld door het besluit van de politieraad van de 
zone dd. 16 juni 2021. 
 
 
 
 
11.  Dadingsovereenkomst inzake betaling kosten gerechtsdeskundige i.k.v. vonnis van 10 oktober 

2016 uitgesproken door de vrederechter n.a.v. een geschil tussen de politiezone en de Regie 
der Gebouwen- Goedkeuring 

 
DE POLITIERAAD 
 
Juridische grondslag 
- De bepalingen opgenomen in de NGW; 
- de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
- de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus, en latere wijzigingen; 
- het besluit van de politieraad dd. 18.06.2019 houdende de kennisname dadingsovereenkomst 

tussen politiezone Maasland en Regie der Gebouwen - akte eigendomsoverdracht; 
- het besluit van het politiecollege dd. 12.08.2021 houdende de goedkeuring met de betaling van 

de helft van kosten van de gerechtsdeskundige ten bedrage van € 2.708,73 inclusief btw. 
 

 
Motivatie 
Dd. 3.09.2021 ontving de politiezone een schrijven van advocatenkantoor Craeghs waarbij de 
raadsman terugkomt op het dossier betreffende het geschil tussen de politiezone en de Regie der 
Gebouwen inzake de rijkswachtkazerne hetwelk in de loop van het jaar 2019 werd afgesloten nadat 
er een dadingsovereenkomst werd afgesloten tussen de partijen. 



 
Het politiecollege keurde bij besluit van 12.08.2021 de betaling van de helft van de kosten van de 
gerechtsdeskundige goed. 
 
Thans komt de raadsman terug op het dossier gezien omwille van administratieve/organisatorische 
redenen, de Regie der Gebouwen en de Inspectie van Financiën van oordeel zijn dat er een 
aanvullende dadingsovereenkomst aangaande deze kosten dient afgesloten te worden.  
 
Betreffende dadingsovereenkomst maakt integraal deel uit van dit besluit.  
In deze dadingsovereenkomst is opgenomen dat de Politiezone en de Regie overeenkomen dat ieder 
€ 2.208,73 inclusief B.T.W. zal overmaken aan gerechtsdeskundige Vanthoor en dit ter voldoening 
van de ingediende staat van kosten en erelonen.  
 
Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen 
 
BESLUIT 
Artikel 1.- 
Kennis te nemen van het schrijven van meester Craeghs dd. 3.09.2021. 
Artikel 2.- 
Akkoord te gaan met de dadingsovereenkomst en de betaling van € 2.208,73 inclusief B.T.W. zal aan 
gerechtsdeskundige Vanthoor. 
 
 
 
12.  Jaarverslag 2020- Kennisgeving 
 
DE POLITIERAAD 
 

Jaarverslag 2020- toelichting door HCP Ronin Cox 
 
Juridische grondslag 
 

- de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd 

op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten;  

- de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;  

- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en passieve 

openbaarheid. 

 

BESLUIT:  

Artikel 1.-  

Kennis te nemen van het jaarverslag 2020. 

 
 
 
 
 
 
De zitting wordt gesloten om 21u30. 
 

Ati Wetzels 
secretaris 

Sofie Vandeweerd 
burgemeester-voorzitter 
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