
Verslag Politieraad
Politiezone Maasland 5383

woensdag 19 oktober 2022

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

AFWEZIG: Eddy Slootmakers - politieraadslid

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 15 juni 2022 
geformuleerd.

Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1.- 
De politieraad hecht goedkeuring aan het verslag van de politieraad van 15 juni 2022.



Financiën

2. Goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 3 2021

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 59 van 14.11.2019 betreffende de onderrichtingen voor het 
opstellen van de politiebegroting voor 2020 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 9 december 2020 houdende de goedkeuring van de 
begroting dienstjaar 2021;

- het besluit van de politieraad van 13 oktober 2021 houdende de goedkeuring van de 
begrotingswijziging nr. 1 & 2.

Motivatie

De begrotingswijziging nr. 3 dringt zich op om de begroting en de rekening 2021 met elkaar in 
overeenstemming te brengen. 
Het betreft louter enkele – begrotingsneutrale - verschuivingen binnen personeelskosten en binnen 
werkingskosten.

BESLUIT
Artikel 1.-
Goedkeuring te hechten aan begrotingswijziging nr. 3 dienstjaar 2021. 

De bijzonder rekenplichtige licht de begrotingswijziging en de dienstjaarrekening 2021 toe.

3. Goedkeuring dienstjaarrekening 2021

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.



Motivatie

De dienstjaarrekening 2021 wordt voorgelegd door Tom Huysmans, bijzondere rekenplichtige, 
inhoudende de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening van de Politiezone Maasland;

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 uit;

BESLUIT:
Artikel 1.- 
De dienstjaarrekening 2021 van de politiezone Maasland wordt als volgt vastgesteld en goedgekeurd:

Begrotingsrekening over het dienstjaar 2021 €
Netto-vastgelegde rechten (gewone dienst) 9.285.857,02
Vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 7.662.901,25
Begrotingsresultaat (gewone dienst) 1.622.955,77
Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 73.386,77
Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst) 1.696.342,54

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst) 380.403,98
Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 342.915,80
Begrotingsresultaat (buitengewone dienst) 37.488,18
Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 172.869,96
Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst) 210.358,14

Balans per 31 december 2021 €
Vaste activa 1.473.112,75
Vlottende activa 2.427.961,59
Totaal van de activa 3.901.074,34

Eigen vermogen 2.821.727,14
Schulden 1.050.896,35
Bewerkingen voor derden 28.450,85
Totaal van de passiva 3.901.074,34

Resultatenrekening over het dienstjaar 2021 €
Uitzonderlijk boni 22.400,86
Exploitatiemali 173.063,84 
Resultaat van het dienstjaar -150.662,98

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.



4. Goedkeuring van de begrotingswijziging 2022 nr.1 en 2

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);

- 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;

- de ministeriële omzendbrief PLP 61 van 8 december 2021 betreffende de onderrichtingen voor 
het opstellen van de politiebegroting voor 2022 ten behoeve;

- het besluit van de politieraad van 15 december 2021 houdende de goedkeuring van de 
begroting dienstjaar 2022.

Motivatie
De politiezone stelt volgende begrotingswijziging voor:

 begrotingswijziging nr.1 van de politiezone voor het jaar 2022, gewone dienst:

            

Geraamd alg. begrotingsresultaat 2021 (boni): 1 622 955,77
Ontvangsten van het eigen dienstjaar: 7 627 663,00
Uitgaven van het eigen dienstjaar: 8 858 840,00
Ontvangsten vorige jaren: 53 170,00
Uitgaven vorige jaren: 128 740,00
Ontvangsten overboekingen: -
Uitgaven overboekingen: -
Geraamd begrotingsresultaat 2022: 1 306 747,00-
Geraamd alg. begrotingsresultaat 2022: 316 208,77

 begrotingswijziging nr.2 van de politiezone voor het jaar 2022, buitengewone dienst:

            

Geraamd alg. begrotingsresultaat 2021 (boni): 37 488,18
Ontvangsten van het eigen dienstjaar: 361 642,00
Uitgaven van het eigen dienstjaar: 361 642,00
Ontvangsten vorige jaren: -
Uitgaven vorige jaren: -
Ontvangsten overboekingen: -
Uitgaven overboekingen: -
Geraamd begrotingsresultaat 2022: -
Geraamd alg. begrotingsresultaat 2022: 37 488,18

Deze begrotingswijziging werd opgesteld onder supervisie en met goedkeuring van de bijzonder 



rekenplichtige.

Het ontwerp van begrotingswijziging nr. 1 en 2 voor begrotingsjaar 2022 werd tevens voorgelegd en 
goedgekeurd door de begrotingscommissie in haar vergadering van 4 oktober 2021.

Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1.-
Goedkeuring te hechten aan de begrotingswijziging nr. 1 en 2 voor begrotingsjaar 2022. 

5. Gunning via raamovereenkomst van de opdracht tot levering van maaltijdcheques- 
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 delegatiebesluit goedgekeurd door de politieraad van 8 maart 2022;
- het besluit van het politiecollege van 6 september 2022 houdende de gunning van de opdracht 

tot levering van maaltijdcheques via raamovereenkomst.

Motivatie
Gelet op volgende gegevens:

 Ingevolge de sectorale onderhandelingen die in de loop van de jaren 2017 en 2018 
plaatsvonden, werd een akkoord gesloten. De invoering van het systeem van maaltijdcheques 
is een onderdeel van het akkoord. Vanaf 1 november 2022 zullen alle personeelsleden 
maaltijdcheques worden toegekend. 

 Op 22 juni 2022 werd Edenred gegund als leverancier bij de overheidsopdracht van de 
Federale Politie. 

 De politiezone Maasland wenst in te schrijven op deze overheidsopdracht (2022 R3 082 van 
28/12/2021). 

 De maaltijdcheques zullen aangekocht worden voor een geraamd bedrag van 50.000,00 euro 
per jaar bij leverancier Edenred.  

Op basis van de voorgaande gegevens stelt de politiezone dan ook voor om de aankoop/levering van 



maaltijdcheques via voornoemde raamovereenkomst aan te kopen bij EDENRED.

Deze uitgave wordt gefinancierd via begrotingsartikel 330/115-41.

BESLUIT
Artikel 1.-
Kennis te nemen van de aankoop van maaltijdcheques bij EDENRED volgens raamakkoord 2022 R3 082 
van 28/12/2021.

Raadslid Vacca vraagt naar het bedrag van de maaltijdcheques. 
De  waarde van een maaltijdcheque bedraagt 6 euro. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.
Het aantal maaltijdcheques waarop het personeelslid recht heeft, wordt bepaald door het aantal uren 
werkelijke dienstprestatie per referentieperiode (in principe 2 maanden), te delen door 7,6 uur. 
Het aantal maaltijdcheques per referentieperiode wordt, in voorkomend geval, echter beperkt tot het 
aantal kalenderdagen, met aftrek van zater-, zon- en feestdagen, van die periode. Met werkelijke 
dienstprestatie wordt gelijkgesteld de opleidingen en de syndicale verloven of dienstvrijstellingen voor 
de uren die als dienstprestatie in aanmerking worden genomen.

KC Cox licht toe dat het systeem veranderd is. Er is een keuzemogelijkheid tussen het nieuwe systeem 
van maaltijdcheques of het oude systeem van dagvergoedingen. Het nieuwe systeem neemt een 
aanvang vanaf 1 november.
Raadslid Hellings vraagt een overzicht van het aantal mensen dat gekozen heeft voor het nieuwe 
systeem dan wel in het oude systeem wenst te blijven. 
Deze informatie zal opgezocht worden en nadien worden overgemaakt aan de raadsleden.

Personeel & Organisatie

6. Aanpassing organieke tabel (OT)- formatie van de politiezone Maasland n.a.v. interne 
wijziging- 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. 15.06.2022 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

De functie van ‘beleidsondersteuning/DPO ½ VTE Niv B’ wordt vanaf 01.09.2022 aangepast naar 
‘beleidsondersteuning ½ VTE Niv B’. De functie van DPO (Data Protection Officer) zal binnen de zone 
zelf niet meer uitgeoefend worden. De dossiers voor de DPOzullen vanaf 01.09.2022 behandeld 
worden door de Arrondissementele DPO. Binnen het korps zal de beleidsadviseur-jurist het 
aanspreekpunt inzake GDPR/  informatieveiligheid zijn. De ½ VTE beleidsondersteuning gebeurt in 
ondersteuning van zowel de korpschef alsook van de 0,6 VTE beleidsadviseur-jurist wat zijn taken 
inzake beleid betreft.
Deze beslissing betreft een interne functietoewijzing zonder enige financiële loonincidentie. 
Verder werd de titel ‘zonechef’ vervangen door ‘korpschef’ en werd ‘adj. Korpschef’ ook toegevoegd 
aan de operationele personeelsformatie.

BESLUIT
Artikel 1.-



Kennis te nemen van de operationele personeelsformatie zoals vervat in onderstaand organogram:

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



KC Cox licht toe dat dit een aanpassing betreft zonder incidentie op financieel vlak. Er is een wijziging 
naar taakinvulling, dit op vlak van Data Protection Officer. De DPO moet deel uit maken van de 
politieorganisatie, dit betreft evenwel geen fulltime functie. Er is dan geopteerd om samen te werken 
met een aantal politiezones en een verdeling van de loonmassa op basis van een verdeelsleutel. 
Voorheen was er een medewerkster die het taakaccent DPO naast haar takenpakket opnam. Er 
waren wat taakaccentverschuivingen nodig in de backoffice zeker gezien de toenemende juridisering. 
Heden is er een beleidsadviseur-jurist in dienst, 60% ten behoeve van de PZ Maasland en 40% als 
jurist ter ondersteuning van de PZ Lanaken- Maasmechelen. Deze beleidsadviseur- jurist neemt 
derhalve de taakinvulling van DPO waar.
Er gaat wel een toename van de kosten zijn, gezien 4 Limburgse zones uit de arrondissementele 
overeenkomst stappen, derhalve zal de verdeelsleutel berekend worden voor de resterende 
politiezones.



Daarnaast is in de organieke tabel van de formatie de titel van zonechef gewijzigd naar korpschef 
alsook is de waarnemend korpschef benoemd in het organigram.

Beleid & Communicatie

7. Jaarverslag 2021- Kennisgeving

DE POLITIERAAD

Jaarverslag 2021- 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 2021.

KC Cox licht het jaarverslag 2021 toe.
De editie van het jaarverslag 2021 is niet in een presentatie gegoten, er is een informatiebrochure 
opgemaakt. Naar volgend jaar toe is het de bedoeling om het jaarverslag in juni voor te stellen in 
uitgebreide vorm.
Raadslid Hellings vraagt naar cijfers inzake grenscriminaliteit. 
KC Cox licht toe dat we zeker gezien de geografische ligging geconfronteerd worden met 
drugscriminaliteit over de grenzen heen. Er is een stijging van drugstrafiek. 
Er is wel samenwerking over de grenzen heen en er is een nieuw Benelux verdrag dat inmiddels 
geratificeerd werd en dat meer mogelijkheden biedt op vlak van internationale samenwerking tussen 
deze landen. 
Bij een achtervolging is het mogelijk deze voort te zetten over de landsgrens. Er gebeuren ook 
gezamenlijke verhoren of verhoren in Nederland. 
Tegelijk is er ook strenge vigerende wetgeving op vlak van privacy en inzake het geheim van het 
onderzoek.

De zitting wordt gesloten om 21u04.

Ati Wetzels
secretaris

Johan Tollenaere
burgemeester-voorzitter
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