
Verslag Politieraad
Politiezone Maasland 5383

woensdag 15 juni 2022

AANWEZIG: Johan Tollenaere - burgemeester-voorzitter
Sofie Vandeweerd - burgemeester
Dominique Damen, Sandra Deckers, Sara Didden, Wilhelmina Franssen, 
Guido Hellings, Henri Neyens, Eddy Slootmakers, Theo Snijkers, Sara Vacca, 
Catharina Vandewal, Tim Vandewinkel, Ronny Vankevelaer, André Willen, 
Petronella Zelissen - politieraadsleden
Ronin Cox - korpschef
Ati Wetzels - secretaris

AFWEZIG: Ellen Bours, Jochen Ochal, Magith Wahhabi - politieraadsleden

De burgemeester-voorzitter, Johan Tollenaere, 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;
-  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 8 maart 2022 
geformuleerd.

Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1.- 
De politieraad hecht goedkeuring aan het verslag van de politieraad van 8 maart 2022.



Financiën

2. Kennisname goedkeuring jaarrekening 2020 door federaal toezicht

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 13 oktober 2021 waarbij de jaarrekening van de 

politiezone Maasland voor het dienstjaar 2020 werd vastgesteld;
- het besluit van de heer gouverneur van 22 februari 2022, waarbij bovenvermelde 

jaarrekening werd goedgekeurd zonder opmerkingen.

Motivatie

Het besluit van de heer gouverneur van 22 februari 2022, waarbij bovenvermelde jaarrekening werd 
goedgekeurd zonder opmerkingen, wordt in bijlage gevoegd.

BESLUIT:

Artikel 1.- 
Kennis te nemen van het besluit van de heer gouverneur van 22 februari 2022, waarbij de 
jaarrekening van de politiezone Maasland voor het dienstjaar 2020, zoals vastgesteld door de 
politieraad op 13 oktober 2021, werd goedgekeurd zonder opmerkingen.

3. Kennisname goedkeuring begrotingswijziging nr.1 en 2 gewone en buitengewone dienst 
dienstjaar 2021 door federaal toezicht

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 13 oktober 2021 waarbij de begrotingswijziging nr. 1 en 2 

gewone en buitengewone dienst voor het dienstjaar 2021 werd vastgesteld;
- het besluit van de heer gouverneur van 25 november 2021, waarbij voormelde 

begrotingswijziging  werd goedgekeurd zonder opmerkingen.

Motivatie

Het besluit van de heer gouverneur van 25 november 2021, waarbij bovenvermelde 
begrotingswijziging werd goedgekeurd zonder opmerkingen, wordt in bijlage gevoegd.



BESLUIT:

Artikel 1.- 
Kennis te nemen van het besluit van de heer gouverneur van 25 november 2021, waarbij de 
begrotingswijziging nr. 1 en 2 gewone en buitengewone dienst voor het dienstjaar 2021 zoals 
goedgekeurd door de politieraad van 13 oktober 2021, werd goedgekeurd zonder opmerkingen.

4. Kennisname goedkeuring van de begroting dienstjaar 2022 door federaal toezicht

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);
- De wet van 29.07.1991 tot de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
- Het decreet van 26.03.2004 tot openbaarheid van bestuur (actieve en passieve openbaarheid);
- 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 61 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 
politiebegroting voor 2022 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.

- Het besluit van de politieraad van 15 december 2021 waarbij de politiebegroting van 
politiezone Maasland voor het dienstjaar 2022 werd vastgesteld;

- Het besluit van 21 april 2022 van de heer gouverneur, waarbij de begroting voor het dienstjaar 
2022 werd goedgekeurd.

Motivatie

Het besluit van de heer gouverneur van 21 april 2022 , waarbij bovenvermelde begroting werd 
goedgekeurd zonder opmerkingen, in bijlage gevoegd.

BESLUIT
Artikel 1.-
Kennis te nemen van het besluit van de heer gouverneur van 21 april 2022, waarbij de begroting van 
het dienstjaar 2022 werd goedgekeurd.
Artikel 2.-
Onderhavig dossier ter kennisgeving te agenderen op de eerstvolgende politieraad.

5. Kennisgeving besluit politiecollege houdende de goedkeuring van de opdracht en de 
selectiemodaliteiten tot aankoop/levering van boekhoudsoftware 

DE POLITIERAAD



Juridische grondslag
- De wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
- de wet van 29 juli 1991 inzake de uitdrukkelijke motiveringsplicht
- 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 17.06.2016 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 goedgekeurd door de politieraad van 8 maart 2022.

Motivatie

0 Aanleiding

Momenteel wordt gebruik gemaakt van de software PZB van Schaubroeck voor het voeren van de 
politieboekhouding. De software laat de politiezone toe om op basis van de NGB de 
politieboekhouding te organiseren volgens de wettelijke verplichtingen. Deze software is echter 
verouderd en minder gebruiksvriendelijk in vergelijking met de software die nu op de markt is. Ook 
de huidige leverancier biedt trouwens (de migratie naar) een nieuw product aan. 

De huidige softwaretoepassing kost 404,00 euro op maandbasis. 

1 Marktonderzoek 

1.1 Twee marktspelers

Na de markt te hebben geconsulteerd zijn er 2 spelers op de markt actief die een boekhoudsysteem 
aanbieden volgens de principes van de NGB. 

- CIPAL-Schaubroeck biedt Mercurius aan.
- CEVI-Logins biedt New Horizon aan.

In navolging van goedkeuring van de opstart van de marktbevraging door het politiecollege is op 6 
april 2022 aan CIPAL-Schaubroeck en aan CEVI Logins gevraagd om een offerte in te dienen voor een 
boekhoudpakket voor de Politiezone, dat aan alle wettelijke vereisten voldoet en dat met ingang 
van 1/1/2023 geïmplementeerd kan worden.

Beide offertes werden ontvangen op 20/04/2022. 

Om een implementatie per 1/1/2023 mogelijk te maken, verzoeken beide leveranciers om vóór de 
zomer te gunnen. 



1.2 Prijsvergelijking

De prijsvergelijking is gebaseerd op de éénmalige kosten enerzijds en de jaarlijks weerkerende 
kosten over een periode van 4 jaar. 

De éénmalige kosten betreffen installatiekosten, ondersteuning bij conversie, opleiding, basisprijs 
voor licenties,…

De jaarlijkse kosten betreffende de huur of het gebruiksrecht van de toepassing. 

Om een correcte vergelijking te maken zijn volgende uitgangspunten van belang:
- In de vergelijking wordt de koppeling met SSGPI voor de lonen in rekening gebracht.
- In de vergelijking wordt de digitale verwerking van inkomende facturen – minstens via het 

verplichte PEPPOL-principe - en bestelbonadministratie in rekening gebracht. 
- Bij CEVI-Logins is uitgegaan van 3 simultane licenties, dit betekent dat maximum 3 gebruikers 

tegelijk kunnen inloggen in de boekhoudtoepassing. Bij CIPAL-Schaubroeck is er een 
onbeperkt aantal gebruikers.
 Inschatting is dat 3 licenties zouden moeten volstaan. 

CEVI-Logins CIPAL-
Schaubroeck

Eénmalig Jaarlijks Eénmalig Jaarlijks
Bedrag incl. BTW 11.419 euro 7.369 euro/jaar 16.554 euro 9.240 euro/jaar

Totale uitgave 
op 4 jaar

40.894 euro 53.513 euro

Grootste verschil in de offertes vloeit voort uit de digitale verwerking van inkomende facturen. Bij 
CIPAL-Schaubroeck is de digitale verwerking van inkomende facturen, zij het via scanning zij het via 
PEPPOL één module, ofwel neemt het bestuur de volledige module ofwel niets. Dus indien het 
bestuur facturen volgens het PEPPOL principe wil verwerken, dan moet de volledige module 
aangekocht worden, met een significante kost van ongeveer 6.000 euro eenmalig en 2.600 euro per 
jaar. 

Bij CEVI-Logins kan daarentegen geopteerd worden voor digitale verwerking via PEPPOL, zonder 
gebonden te zijn aan een digitale verwerking via scanning.

Voor de poltiezone willen we opteren voor een maximale verwerking via PEPPOL en voor de facturen 
die dan nog overblijven via een manuele registratie. 

2 Conclusie

De huidige boekhoudsoftware is verouderd en minder gebruiksvriendelijk dan de toepassingen die 
vandaag op de markt zijn. Na vergelijking van de offertes van de 2 marktspelers is het voorstel om de 
aankoop van de nieuwe boekhoudsoftware te gunnen aan CEVI-Logins, voor een éénmalige uitgave 
van 11.419 euro en een jaarlijkse uitgave van 7.369 euro, voor de toepassing NEW Horizon, inclusief 



de modules digitaal documentenbeheer,  bestelbonadministratie en PEPPOL. Voor deze optionele 
modules wordt bekeken om ze gefaseerd in te voeren. 

De totale kostprijs kan geraamd worden op 42.000,00 euro incl. BTW.

Deze uitgave wordt gefinancierd via begrotingsartikel 330/123-13.

Conform het delegatiebesluit ging het politiecollege dd. 30.05.2022 akkoord met de aankoop van 
nieuwe boekhoudsoftware bij CEVI-Logins, voor een éénmalige uitgave van 11.419 euro en een 
jaarlijkse uitgave van 7.369 euro, voor de toepassing NEW Horizon, inclusief de modules digitaal 
documentenbeheer,  bestelbonadministratie en PEPPOL.

Gelet op het gunstig visum met voorwaarden van de bijzonder rekenplichtige van 23/05/22.

BESLUIT
Artikel 1.-
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege van 30 mei 2022 houdende de de aankoop van 
nieuwe boekhoudsoftware bij CEVI-Logins, voor een éénmalige uitgave van 11.419 euro en een 
jaarlijkse uitgave van 7.369 euro, voor de toepassing NEW Horizon, inclusief de modules digitaal 
documentenbeheer,  bestelbonadministratie en PEPPOL.

6. Kennisgeving besluit politiecollege houdende de goedkeuring van de opdracht en de 
selectiemodaliteiten tot aankoop/levering van NIMBLE server ism PZ CARMA en PZ LaMa 

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.
- de overeenkomst, tussen de PZ MidLim, de PZ NOL en de PZ LaMa (bekrachtigd op de 

politieraad LaMa dd 20 juni 2017 – bekrachtigd op de politieraad MidLim dd 29 juni 2017), 
houdende samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de aankoop/ leasing, installatie 
en operationalisering van een “private cloud multi-tenancy” voor de zones MidLim, NOL en 
LaMa;

- de uitbreiding van deze opdracht in navolging van de samenwerkingsovereenkomst met de 
PZ Maasland;

- het besluit van het politiecollege MidLim van 26 oktober 2017 houdende de gunning van de 
aankoop, installatie en operationalisering van een private cloud multi-tenancy voor de zones 
MidLim, NOL en LaMa, evenals van de bijhorende twee onderhoudscontracten;



- het besluit van de politieraad dd. 21.06.2018 houdende de  uitbreiding van de 
ICT_samenwerkingsovereenkomst PZ CARMA – PZ Lanaken-Maasmechelen i.v.m. de 
gezamenlijke aankoop van een multi cloud tenancy Uitbreiding met PZ Maasland

- het besluit van het politiecollege dd. 29.06.2021 houdende de Goedkeuring van de 
uitbreiding van de opdracht tot installatie van een hardwareplatform | private cloud multi 
tenancy voor PZ CARMA, PZ LANAKEN-MAASMECHELEN en PZ MAASLAND (artikel 42 §1-2° 
wet overheidsopdrachten);

Motivatie
Gelet op volgende gegevens:
 De samenwerkingsovereenkomst aankoop, installatie en operationalisering van een private 

cloud multi-tenancy tussen de politiezones CARMA, LaMa en Maasland waarin politiezone 
CARMA optreedt als aanbestedende overheid.

 De housing van de servers en toebehoren in dit kader werd gegund aan de cvba INFRAX, 
Noordlaan 9 - 8820 Torhout, met maatschappelijke zetel te Koning Albert II−laan 37 - 1030 
Brussel, BTW BE 0882.509.166. 

 Voor de  aankoop, installatie en operationalisering van de private cloud multi-tenancy werd 
de firma Lebon IT Services door het politiecollege van MidLim van 26.10.2017 weerhouden 
als aannemende firma.

Het huidige data-opslagsysteem in het datacenter is verouderd, en aan vervanging toe en de 
ondersteuning door de huidige leverancier vervalt in januari 2023. 
Om het storagebeheer in het Datacenter te optimaliseren, en het beheer ervan naar een hoger 
niveau te brengen is het  aangewezen om over te schakelen naar de  ‘NIMBLE’ omgeving. 
De Hewlett Packard NIMBLE oplossing is een flexibel beheersplatform dat continuïteit garandeert , 
en een betere ondersteuning biedt aan de Virtuele omgeving.  NIMBLE bevat onder meer 
de  functionaliteit die storageproblemen (bv capaciteit van een Hard drive) pro-actief kan detecteren 
en oplossen. 
Bijgevolg is deze upgrade en optimalisatie van de Multi-Tenant Private Cloud aangewezen. Deze actie 
kadert in de visie  2021-2023 van de multi tenant cloud omgeving die werd ontwikkeld door de drie 
politiezones.
Gelet dat de opdracht voor de aankoop, installatie en operationalisering van een private cloud multi 
tenancy in het verleden reeds gegund werd aan Lebon IT stellen de betrokken politiezones voor 
omwille van conformiteit en expertise  met betrekking tot de bestaande systeemopbouw de 
uitbreiding te laten uitvoeren door de firma Lebon IT Services NV met zetel te Roeselarestraat 205A 
8840 OOSTNIEUWKERKE.

De totale kostprijs voor deze upgrade via aanvaarde factuur bedraagt € 164 747,55 incl. btw. 
PZ CARMA treedt op in bovenstaand dossier op als aanbestedende overheid en zal het aandeel van 
PZ LaMa en PZ Maasland terugvorderen volgens de financiële verdeelsleutel gebaseerd op de 
personeelsformatie, zijnde 46,67% voor de politiezone CARMA, 24,17% voor de politiezone Maasland 
en 29,16% voor de politiezone LaMa.  

Deze uitgave wordt gefinancierd via begrotingsartikel 330/742-53 bij begrotingswijziging 2022.

BESLUIT : 
Artikel 1
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege van 30 mei 2022 houdende de goedkeuring 
onder voorbehoud van goedkeuring door de politiezones CARMA en LaMa partijen bij de “ICT 
samenwerkingsovereenkomst politiezones CARMA, LaMa en Maasland” van de upgrade en 
optimalisatie van de Multi-Tenant Private Cloud in het licht van artikel 5 van de 
samenwerkingsovereenkomst IT tussen de politiezones CARMA, LaMa en Maasland.



Waarbij volgens de ICT-samenwerkingsovereenkomst tussen de politiezones CARMA, LaMa en 
Maasland, de PZ Maasland zal instaan voor 24,17% van de politiezone Maasland van de totale 
kostprijs van € 164 747,55 incl. BTW wat neerkomt op € 39.819,48 incl. BTW.

Logistiek

7. Kennisgeving besluit politiecollege houdende de goedkeuring van de opdracht houdende de 
levering van twee interventievoertuigen

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 goedgekeurd door de politieraad op 8 maart 2022.

Motivatie

 de politiezone Maasland wenst 2 interventievoertuigen aan te kopen.
 het politiecollegebesluit van 12.01.2022 bevat de bevraagde leveranciers voor de aankoop van 

twee interventievoertuigen.
 Het politiecollegebesluit van 24.02.2022 bevat het bestek dat aan de leveranciers werd 

bezorgd. 
 Na onderzoek van de ontvangen offertes wordt volgende offerte weerhouden:

Scores*
Gunningscriteria

VOLVO CARS BMW BELUX D’Ieteren
Prijs 0 127.492,18 97.594,87
Geldige offerte?* Neen Ja Ja
Technische spec. ** 60 pt 0 50 60
Prijs *** 30 pt 0 23 30
Levertermijn **** 10 pt 0 5 10
Totaal 100 pt 0 80 100

 Volvo heeft zich onthouden. 



**Technische spec. Koffer 
afmeting
600x2.000 l

Brandstofverbruik
Max. 8l/100km 
gecombineerd

Gemiddelde CO2 
uitstoot
Max. 160 g/km

BMW BELUX 560x1.700 l 6,8 l/100km 154 g/km
D’Ieteren 640x1.700 l 6,6 l/100km 151 g/km

*** Prijs 2 voertuigen
BMW BELUX 127.492,18 euro incl. btw
D’Ieteren 97.594,87 euro incl. btw

**** 
Leveringstermijn
BMW BELUX Geen vermelding op offerte
D’Ieteren 70 maanden

 Er zullen 2 voertuigen worden aangekocht volgens offerte 9363490 – 09202 voor een totaal 
prijs van 97.594,87 bij leverancier D’Ieteren nv, Rue Du Mail 50, 1050 Brussel.

De raming van de opdracht bedroeg 146.600,00 euro. Het gunningsbedrag bedraag 97.594,87 euro 
incl. BTW.

Deze uitgave wordt gefinancierd via begrotingsartikel 330/743-98 volgens VL 105.

Het politiecollege gunde dd. 29.03.2022 conform het delegatiebesluit de opdracht tot het leveren van 
twee interventievoertuigen aan de leverancier D’Ieteren nv.

BESLUIT
Artikel 1.-
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege van 29 maart 2022 houdende de gunning van 
de opdracht tot het leveren van 2 interventievoertuigen te gunnen aan de leverancier D’Ieteren nv, 
Rue Du Mail 50, 1050 Brussel voor de totale kostprijs van 97.594,84 euro incl. btw.

 

8. Kennisgeving besluit politiecollege houdende de goedkeuring van de ombouw van twee 
interventievoertuigen via raamovereenkomst 

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 17.06.2016 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 goedgekeurd door de politieraad van 8 maart 2022.

Motivatie

 In 2022 werden er twee interventievoertuigen aangekocht. Deze dienen uitgerust te worden 
met politietoebehoren.

 De aankoop en installatie van deze politietoebehoren zullen aangekocht worden via 
raamovereenkomst 2021 R3 029

 De prijs voor de ombouw bedraagt 23.634,00 euro excl btw per voertuig (57.194,28 euro incl 
btw voor twee voertuigen) volgens offerte 20211019_V01.

Het politiecollege hechtte dd. 29 maart 2022 conform het delegatiebesluit goedkeuring aan de gunning 
van de opdracht houdende de ombouw van twee interventievoertuigen met politietoebehoren via 
voornoemde raamovereenkomst aan AB TECHNICS, Antwerpsesteenweg 115, 2390 MALLE.

Deze uitgave wordt gefinancierd via begrotingsartikel 330/743-98 met vastlegging 105 .

BESLUIT
Artikel 1.-
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege van 29 maart 2022 houdende de gunning van 
de opdracht tot het leveren en installeren van politietoebehoren bij twee interventievoertuigen via 
het raamcontract 2021 R3 029 aan de leverancier AB TECHNICS, Antwerpsesteenweg 115, 2390 
MALLE voor de totale kostprijs van 57.194,28 euro incl btw.

Personeel & Organisatie

9. Aanpassing organieke tabel (OT)- formatie van de politiezone Maasland naar aanleiding van 
interne functietoewijzing- 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. 08.03.2022 houdende de goedgekeurde personeelsformatie van 

het operationeel kader en de ondersteuningsdiensten van politiezone Maasland.

1. HUIDIGE SITUATIE 
De huidige operationele formatie en organogram:



De huidige formatie en organogram ondersteunende diensten:



2. Motivatie wijziging formatie PZ Maasland
Eén hoofdinspecteur, dagcoördinator, binnen de dienst algemene steun zal vanaf 01.06.2022 voor een 
periode van minstens twaalf maanden in NAPA (non-activiteit, afwezigheid van lange duur wegens 
persoonlijke aangelegenheden) gaan. Hierbij zal betrokkene in non-activiteit staan. Aangezien de 
titularis voor een lange periode afwezig zal zijn, werd één plaats van hoofdinspecteur vacant verklaard 
dd. 08.03.2022 gezien er geen andere vacante plaatsen voor hoofdinspecteur zijn. 

Overwegende de continuïteit van de twaalf-uursdiensten bij de dagcoördinatoren. 

Deze beslissing betreft een interne functietoewijzing zonder enige financiële loonincidentie. 

BESLUIT
Artikel 1.-



Kennis te nemen van de operatonele personeelsformatie zoals vervat in onderstaand organogram naar 
aanleiding van de interne functietoewijzing:

Artikel 2.-
Kennis te nemen van de formatie van de ondersteuningsdiensten zoals vervat in onderstaand 
organogram: 



10. Vacantverklaring van een functie HINP algemene steundienst binnen politiezone Maasland- 
Bekrachtiging

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 KB van 11.07.2021 houdende de wijziging van diverse bepalingen inzake de selectie en de 
rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten;

- Het besluit van de politieraad dd. 08.03.2022 houdende de goedgekeurde personeelsformatie van 
het operationeel kader en de ondersteuningsdiensten van politiezone Maasland.

Motivatie
Het besluit van de politieraad dd. 08.03.2022 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:



Gelet op volgende vaststellingen en/of wijzigingen in 2022:

 De nieuwe formatie voorziet binnen de algemene steundienst van de PZ Maasland 5 functies 
van hoofdinspecteurs (HINP) en 33 functies van inspecteurs (INP). Naar aanleiding van de 
aanvraag NAPA van één van de hoofdinspecteurs vanaf 01.06.2022 voor minimum 12 
maanden, komt er 1 plaats van HINP vrij. Dat betekent dat er met ingang vanaf 01.06.2022 1 
functie van HINP in de algemene steundienst kan vacant verklaard worden.

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: 
 1 voltijdse functie van HINP 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

Overwegende dat de zone geconfronteerd werd met de aanvraag NAPA van een HINP waarbij de dienst 
algemene steun vanaf 1 mei 2022 een HINP minder zal hebben, alsook 1 evaluator minder. Rekening 
houdend met de lopende mobiliteit en de referentieperiode waarin een geschikte kandidaat na 
aanwerving kan starten, besliste het politiecollege dd. 29 maart 2022 om de functie reeds vacant te 
verklaren opdat de continuïteit van de diensten niet voor langere periode in het gedrang zou komen.

Aan de raad wordt derhalve voorgelegd om deze vacantverklaring te bekrachtigen.

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):

 1 voltijdse functie van HINP 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 de mogelijkheid om na één of meerdere vruchteloze mobiliteitscycli beroep te kunnen doen 
op de nieuwe selectie- en rekruteringsprocedure zoals gewijzigd door het Koninklijk besluit van 11 juli 
2021 tot wijziging van diverse bepalingen inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden 
van de politiediensten.

Artikel 6.-
Indien de klassieke mobiliteit niet toelaat alle functies in te vullen kan de korpschef beslissen de 
resterende functies aan te bieden aan de werfreserve in het kader van de nieuwe selectieprocedure.

De zitting wordt gesloten om 20u40.

Ati Wetzels
secretaris

Johan Tollenaere
burgemeester-voorzitter
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