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AFWEZIG:  
  
 
 
De burgemeester-voorzitter, Sofie Vandeweerd, opent de zitting om 20u03. 
 
 

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 26 mei 2020 
geformuleerd. 
 
Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen 
 
BESLUIT 
Artikel 1.-  
hecht goedkeuring aan het verslag van de politieraad van 26 mei 2020. 
 



 
2.  Kennisname materiële vergissing politieraadsbesluit 26 mei 2020 houdende de Aanpassing 

van de organieke tabel (OT) – formatie van de Politiezone  
 
DE POLITIERAAD 
 
Juridische grondslag 
Gelet op de bepalingen opgenomen in de NGW; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaams gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en passieve 
openbaarheid); 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Gelet op het hersteldecreet van 23 januari 2009; 
Gelet op 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; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 
personeelsleden van de lokale politie; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten;  
Gelet op de omzendbrief PLP 25 van 8 mei 2002 houdende de politiehervorming – 
personeelsformaties; 
Gelet op het besluit van de politieraad van 14 december 2010 houdende de uitbreiding van de 
operationele personeelsformatie van de politie Maasland; 
Gelet op 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; 
Gelet op het besluit van de politieraad van 22 december 2015 houdende de aanpassing van de formatie 
van de politiezone - interne verschuivingen; 
Gelet op het besluit van de politieraad van 26 mei 2020 houdende de aanpassing van de organieke 
tabel (OT) – formatie van de Politiezone;  
 

 
Motivatie 
Het betreft een vergissing in de visuele voorstelling van het organogram. Het gaat om in totaal 8 
CALog/B i.p.v. 7,5 zijn in de tabel en 1,5 op niveau Consulent FIN/LOG i.p.v. 1). Het overwegend 
gedeelde en het besluit zijn correct. 
 
De correcte formatie van de ondersteuningsdiensten zoals vervat in onderstaand organogram: 



 
 
 

Niveau Formatie 

Niveau A – Adviseur 1 



Niveau B – Consulent 8 

Niveau C – Assistent 5 

Niveau D – Bediende 4 

Niveau D – Arbeider 4 

 
De correcte operationele personeelsformatie vervat in onderstaand organogram: 

 
 

Niveau 

Hoofdcommissaris – HCP 

Commissaris – CP 

Hoofdinspecteur – HINP  

Politie-assistent – PA 

Inspecteur – INP 

Agent van Politie – AGP 

 
Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen 
 
BESLUIT 
Artikel 1.- 
Kennis te nemen van de materiële vergissing politieraadsbesluit van 26 mei 2020 houdende de 
aanpassing van de organieke tabel (OT) – formatie van de Politiezone 
 



 
 
 
 
Personeel & Organisatie 
 
3.  Vacantverklaring van functies binnen politiezone Maasland 
 
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 (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. 26.05.2020 houdende de goedgekeurde personeelsformatie van 
het operationeel kader en de ondersteuningsdiensten van politiezone Maasland. 
 

Motivatie 
Het besluit van de politieraad dd. 26.05.2020 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 
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 2020: 
 

• De nieuwe formatie voorziet in de verkeersdienst van de PZ Maasland 2 functies van 
hoofdinspecteur (HINP) en 4 functies van inspecteur (INP) verdeeld over de 2 sites. Op dit 
ogenblik is er op elke site 1 functie van INP niet ingevuld. Vanaf 01.10.2020 zal er bijkomend 1 
functie van INP in de verkeersdienst tot bevestiging of ontslag ingevuld worden door een INP-
stagiair in een verlengbare 6-maanden durende probatiestage. Dat betekent dat er met 
onmiddellijke ingang nog 1 functie van INP in de verkeersdienst kan vacant verklaard worden; 

• De nieuwe formatie voorziet in de lokale recherchedienst van de PZ Maasland 2 functies van 
hoofdinspecteur (HINP) en 4 functies van inspecteur (INP). Naar aanleiding van een interne 
oproep tot invulling van de openstaande functie van INP in het Lokaal Informatie Kruispunt 
(LIK) werd de enige kandidaat, een INP uit de lokale recherchedienst, geschikt bevonden tot 
invulling van de functie vanaf 01.10.2020. Dat betekent dat er met ingang vanaf 01.10.2020 1 
functie van INP in de lokale recherchedienst kan vacant verklaard worden; 

• De nieuwe formatie voorziet in de dienst jeugd en sociale politie van de PZ Maasland 1 functie 
van hoofdinspecteur (HINP), 1 functie van politieassistent, 2 functies van inspecteur (INP) en 
vanuit het CALog-kader 1 functie van maatschappelijk assistent. De functie van politieassistent 
is een nieuwe functie goedgekeurd door de politieraad van 26.05.2020, waarvan de invulling 
momenteel niet beoogd wordt. Naar aanleiding van een kandidatuurstelling via mobiliteit 
vertrekt een INP uit de dienst jeugd en sociale politie van de PZ Maasland naar de PZ Carma 
op datum van 01.11.2020. Dat betekent dat er met ingang vanaf 01.10.2020 1 functie van INP 
in de dienst jeugd en sociale politie kan vacant verklaard worden; 

• De nieuwe formatie voorziet in de dienst wijk en onthaal Maaseik 1 functie van 
hoofdinspecteur (HINP), 6 functies van inspecteur (INP) voor de wijkpolitie en 2 functies van 
inspecteur (INP) voor het zonaal onthaal. Er vond op 01.08.2020 een interne verschuiving 
plaats van een INP van de wijkpolitie Maaseik naar een openstaande functie van het zonaal 
onthaal. Dat betekent dat er met onmiddellijke ingang 1 functie van INP in de wijkpolitie 
Maaseik 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. 
 
Er wordt bovendien door de korpschef opgemerkt dat er 2 inspecteurs hun wens hebben geuit om te 
genieten van het regime Non Activiteit Voorafgaand Aan Pensioen (NAVAP) van zodra mogelijk. Het 
betreft 1 INP van de wijkpolitie Dilsen-Stokkem die in principe een aanvraag kan indienen vanaf 
01.10.2020 voor vertrek op datum van 01.04.2021 en 1 INP van de wijkpolitie Maaseik die in principe 
een aanvraag kan indienen vanaf 01.01.2021 voor vertrek op datum van 01.07.2021. Een goede 
opvolging van het personeelsverloop is aangewezen. 
 
Daarom stelt het politiecollege voor volgende functies vacant te verklaren met:  

• 1 voltijdse functie van INP voor de dienst verkeerspolitie 

• 1 voltijdse functie van INP voor de dienst lokale recherche 

• 1 voltijdse functie van INP voor de dienst jeugd en sociale politie 

• 1 voltijdse functie van INP voor de dienst wijkpolitie, in principe op het grondgebied van de 
gemeente Maaseik 

 
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: 

• 1 voltijdse functie van INP voor de dienst verkeerspolitie 

• 1 voltijdse functie van INP voor de dienst lokale recherche 

• 1 voltijdse functie van INP voor de dienst jeugd en sociale politie 



• 1 voltijdse functie van INP voor de dienst wijkpolitie, in principe op het grondgebied van de 
gemeente Maaseik 

 

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 
 
 
 
 
 
De zitting wordt gesloten om 20u23. 
 

Ati Wetzels 
secretaris 

Sofie Vandeweerd 
burgemeester-voorzitter 

 

 

 


