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Dagorde Politieraad  
Politiezone Maasland 5383 

 
 

Zitting van 18 juni 2019 
 

 
P U N T E N L I J S T 

 
OPENBARE ZITTING  
01 Goedkeuring aanstelling secretaris politiecollege/politieraad politiezone Maasland. 
02 Verslag politieraad- installatievergadering 12 februari 2019. Goedkeuring.  
03 Kennisname dadingsovereenkomst tussen politiezone Maasland en Regie der Gebouwen - 

akte eigendomsoverdracht. 
04  Goedkeuring door federaal toezicht - jaarrekening dienstjaar 2016 - politiezone Maasland. 

Kennisname.  
05  Goedkeuring door federaal toezicht - jaarrekening dienstjaar 2017 - politiezone Maasland. 

Kennisname. 
06 Vacantverklaring van een betrekking van inspecteur van politie algemene steundienst. 

Goedkeuring. 
07 Jaarverslag 2018- toelichting door HCP Gerarts. 
 
 
BESLOTEN ZITTING 
08 Vacature mandaat korpschef van de lokale politiezone Maasland. Vergelijking van de 

aanspraken en verdiensten – voordracht van een kandidaat voor het mandaat van korpschef 
van de politiezone Maasland. 

09 Vaststelling vergoeding blijvende invaliditeit- arbeidsongeval van 15 augustus 2017 
overkomen aan een HIP. Kennisname. 

10 Vaststelling  blijvende arbeidsongeschiktheid - arbeidsongeval van 19 september 2018 
overkomen aan een HIP. Kennisname. 

11  Vaststelling  blijvende arbeidsongeschiktheid - arbeidsongeval van 19 september 2018 
overkomen aan een INP. Kennisname. 

12 Aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte die voorkomt op de Belgische lijst 
der erkende beroepsziekten, ingediend op 1 juli 2016. Definitieve beslissing. Kennisname. 

13 Aanwerving van een hoofdinspecteur bij de algemene steundienst - mobiliteitscyclus 2018-05 
- reeksnummer 1719. Kennisname. 

14 Aanwerving van een hoofdinspecteur bij de algemene steundienst, via de werfreserve van de 
mobilteitscyclus 2018-05 (reeksn° 1719). Kennisname. 

15 Op pensioenstelling van een INP. Kennisname. 
16 Aanvraag oppensioenstelling een CP. Verzoek tot uitstel. Goedkeuring. 
.  
 
AANWEZIG: Vandeweerd S., Tollenaere J. - Burgemeesters  
Coenen N., Damen D., Didden R., Didden S., Franssen W., Neyens H., Ochal J., Pieters L., Swillens Y., Vacca 
S., Van Cauwelaert P., Vandewal C., Vandewinkel T., Vankevelaer R., Wahhabi M. - Raadsleden  
Gerarts F. - Hoofdcommissaris-zonechef  
Wetzels A. - Secretaris  
AFWEZIG:  Snijkers T., Venken N. - Raadsleden 

 
Dagorde: 
 
Burgemeester-voorzitter Sofie Vandeweerd opent de zitting om 20.00 uur. Theo Snijkers en Noëlla 
Venken, beide raadsleden,  worden verontschuldigd.  
HIP Michael Andreo-Juez legt in handen van burgemeester-voorzitter Sofie Vandeweerd en ten 
overstaan van de politieraad de eed af in zijn zopas opgenomen functie van hoofdinspecteur bij 
politiezone Maasland.  
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01 Goedkeuring aanstelling secretaris politiecolleg e/politieraad politiezone Maasland. 
 
Verslaggever: Sofie Vandeweerd 
Redactie: Ati Wetzels 
 
DE POLITIERAAD 
 
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 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 
passieve openbaarheid); 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus (WGP) (B.S. 5 januari 1999); 
Gelet op het Koninklijk besluit van 29 november 2001 tot vaststelling van de toelage van de bijzondere 
rekenplichtige van de politiezone (B.S. 12 december 2001); 
Gelet op de omzendbrief PLP 32 van 15 oktober 2003 betreffende de werking van de politieraad en 
het politiecollege (B.S. 27-10-2003); 
Gelet op het ontslag van mevrouw Katrien Hermans, Guido Gezellestraat 82, 2630 Aartselaar, als 
secretaris van politiezone Maasland, met ingang van 1 maart 2019; 
Overwegende dat in de meergemeentezone de functie van secretaris van de politieraad en/of 
secretaris van het politiecollege vervuld wordt door een lid van het personeel van het administratief en 
logistiek kader van het lokaal politiekorps of van een gemeentelijke administratie van de zone; 
Overwegende dat de toelage niet hoger kan zijn dan het maximale bedrag dat door de Koning is 
bepaald voor de vergoeding van de bijzondere rekenplichtige; 
Gelet op de kandidatuur van mevrouw Ati Wetzels, Verloren kost 38, 3680 Maaseik, voor het mandaat 
van secretaris politiecollege/politieraad politiezone Maasland; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad hecht goedkeuring aan de kandidatuur van mevrouw Ati Wetzels, Verloren kost 38, 
3680 Maaseik voor het mandaat van secretaris politiecollege/politieraad politiezone Maasland, en dit 
vanaf 1 maart 2019. 
Artikel 2.- 
De toegekende mandaatvergoeding wordt gelijkgesteld aan deze van de bijzonder rekenplichtige. 
 
Ati Wetzels legt in handen van burgemeester-voorzitter Sofie Vandeweerd en ten overstaan van de 
politieraad de eed af als secretaris politiecollege/ politieraad bij politiezone Maasland.  
 
02  Verslag politieraad- installatievergadering 12 februari 2019. Goedkeuring.  

 
Verslaggever: Sofie Vandeweerd 
Redactie: Ati Wetzels 
 
DE POLITIERAAD:  

  
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 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 
passieve openbaarheid);  
Gelet op de notulen zoals deze ter inzage lagen, en zoals deze ter kennis gebracht werden aan de 
politieraadsleden;  
Overwegende dat er betreffende dit verslag geen opmerkingen werden geformuleerd;  
Na beraadslaging;  
Gelet op het resultaat van de stemming;   
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT:  
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Artikel 1.-  
De raad hecht goedkeuring aan het verslag van de politieraad van 12 februari 2019. /02/2019  
 
 
03 Kennisname dadingsovereenkomst tussen politiezon e Maasland en Regie der 
Gebouwen - akte eigendomsoverdracht. 
 
Verslaggever: Sofie Vandeweerd 
Redactie: Ati Wetzels 
 
DE POLITIERAAD: 
 
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 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 
passieve openbaarheid); 
Gelet op het geschil tussen politiezone Maasland en de Regie der Gebouwen; 
Overwegende dat het geschil haar oorsprong vindt in het Koninklijk Besluit van 9 november 2003 tot 
regeling van de voorwaarden en modaliteiten van de eigendomsoverdracht van administratieve en 
logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones en de bepaling 
van de correctiemechanismen en tot regeling van de principes inzake de tenlasteneming door de 
gemeenten of meergemeentepolitiezones van de huurkosten; 
Overwegende dat ingevolge dit besluit een gedeeltelijke overdracht plaatsvond van het politiekantoor 
gelegen te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 21-23, kadastraal gekend: Maaseik, 1e afdeling, 
sectie D, Nr 21Y, Aard Gendarmerie, Opp. 84a92ca, KI €20.396, Bouwjaar 1969 (volgens kadastrale 
legger), Gerenoveerd in 1995, en waarbij 69,64% overgedragen werd aan de politiezone en het 
resterende deel (30,36%) in handen bleef van de Regie; 
Overwegende dat partijen het jarenlang niet eens raakten aangaande de waardebepaling van 
voornoemd gebouw enerzijds en aangaande de bezetting(svergoeding) van het deel in eigendom van 
de Regie anderzijds; 
Overwegende dat de Regie op 30 juli 2015 overging tot dagvaarding van de Politiezone voor het 
Vredegerecht te Maaseik; 
Gelet op het tussenvonnis met vonnisnummer 15A423 en repertoriumnummer 1598/2016 van het 
Vredegerecht te Maaseik de dato 10 oktober 2016; 
Overwegende dat partijen hebben besloten elkaar wederzijdse toegevingen te doen en zij na 
gezamenlijk overleg zijn overeengekomen middels een dadingovereenkomst de volgende regeling af 
te spreken en hierdoor een definitief einde te stellen aan de tussen partijen gerezen betwisting: 
partijen zijn overeenkomen dat de politiezone overgaat tot de betaling van het bedrag van € 
580.726,36 aan de Regie, tot slot van alle rekeningen, waardoor de politiezone de eigendom verwerft 
van het aandeel van het gebouw dat heden aan de Regie toebehoort en bijgevolg eigenaar wordt van 
het volledige gebouw gelegen te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 21-23; 
Gelet op het besluit van de politieraad van 22 mei 2018, waarbij de raad akkoord ging met het 
afsluiten van een dadingsovereenkomst met de Regie der Gebouwen, Gulden Vlieslaan 87 bus 2, 
1060 Brussel, waarbij de politiezone overgaat tot de betaling van het bedrag van € 580.726,36 aan de 
Regie, tot slot van alle rekeningen, vermeerderd met de verschuldigde bezettingsvergoedingen; 
Gelet op de ondertekening van de dadingsovereenkomst op 2 april 2019 zoals opgesteld door de 
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN, Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie, Het Federaal Comité tot aankoop van onroerende goederen, Dossier 
nr:72021/32/1: AKTE AFSTAND – DELING EN AKTE VESTIGING RECHT VAN OPSTAL EN  
ERFDIENSTBAARHEID; 
Na beraadslaging;  
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad neemt kennis van de ondertekening van de dadingsovereenkomst op 2 april 2019 zoals 
opgesteld door de FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN, Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie, Het Federaal Comité tot aankoop van onroerende goederen, Dossier 
nr:72021/32/1: AKTE AFSTAND – DELING EN AKTE VESTIGING RECHT VAN OPSTAL EN  
ERFDIENSTBAARHEID.  
 
Raadslid Leo Pieters verzoekt om enige duiding bij wat deze dading juist omvat en welke gebouwen 
thans eigendom zijn van de politiezone. Toelichting door HCP Gerarts. Het volledig gebouw van het 
politiekantoor is heden eigendom van de politiezone. De weg en gebouwen buiten de omheining zijn in 
eigendom van de Regie der Gebouwen.  
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27/02/2019 
04  Goedkeuring door federaal toezicht - jaarrekeni ng dienstjaar 2016 - politiezone 
Maasland. Kennisname.  
 
Verslaggever: Sofie Vandeweerd 
Redactie: Ati Wetzels 
 
DE POLITIERAAD:  
  
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 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 
passieve openbaarheid);  
Gelet op het besluit van de politieraad van 18 december 2018 waarbij de jaarrekening van de 
politiezone Maasland voor het dienstjaar 2016 werd vastgesteld;  
Gelet op het besluit van de heer gouverneur van 28 februari 2019, waarbij bovenvermelde 
jaarrekening werd goedgekeurd;  
Na beraadslaging;  
BESLUIT:  
Artikel 1.-  
De raad neemt kennis van het besluit van de heer gouverneur van 28 februari 2019, waarbij de 
jaarrekening van de politiezone Maasland voor het dienstjaar 2016, zoals vastgesteld door de 
politieraad op 18 december 2018, werd goedgekeurd. 
 
Raadslid Leo Pieters verzoekt om uitleg waarom de kennisname van de goedkeuring van de 
jaarrekening van 2016 en 2017 pas heden voorligt en vraagt naar de stand van zaken betreffende de 
jaarrekening van 2018. 
Burgemeester- voorzitter Sofie Vandeweerd benadrukt dat de financiële dienst alles in het werk stelt 
om dit zo vlot mogelijk af te handelen. 
HCP Gerarts licht toe dat in het verleden gewacht werd op richtlijnen waardoor een achterstand werd 
opgebouwd. De nieuwe bijzondere rekenplichtige heeft met onze dienst financiën nu deze achterstand 
weggewerkt. Vandaar dat er twee rekeningen werden aangeboden. De volgende rekening, 2018 zal er 
liggen voor de begrotingswijziging van dit jaar. 
 
 
05  Goedkeuring door federaal toezicht - jaarrekeni ng dienstjaar 2017 - politiezone 
Maasland. Kennisname.  
  
Verslaggever: Sofie Vandeweerd 
Redactie: Ati Wetzels 
 
DE POLITIERAAD:  
  
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 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 
passieve openbaarheid);  
Gelet op het besluit van de politieraad van 18 december 2018 waarbij de jaarrekening van de 
politiezone Maasland voor het dienstjaar 2017 werd vastgesteld;  
Gelet op het besluit van de heer gouverneur van 7 maart 2019, waarbij bovenvermelde jaarrekening 
werd goedgekeurd;  
Na beraadslaging;  
BESLUIT:  
Artikel 1.-  
De raad neemt kennis van het besluit van de heer gouverneur van 7 maart 2019, waarbij de 
jaarrekening van de politiezone Maasland voor het dienstjaar 2017, zoals vastgesteld door de 
politieraad op 18 december 2018, werd goedgekeurd. 
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8/12/2018  
 
06 Vacantverklaring van een betrekking van inspecte ur van politie algemene steundienst. 
Goedkeuring. 
 
Verslaggever: Sofie Vandeweerd 
Redactie: Ati Wetzels 
 
DE POLITIERAAD: 
 
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 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 
passieve openbaarheid); 
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus (WGP); 
Gelet op het Koninklijk besluit van 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 
de politiediensten (RPPol) deel VI – titel II – hoofdstuk II houdende de regeling van de mobiliteit; 
Gelet op de Omzendbrief GPI 15 van 24.01.2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling 
in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale 
verantwoordelijke overheden in de politiezones 
Gelet op het Koninklijk besluit van 20.11.2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 
Gelet op 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. 
Gelet op de nota DGS/DSP/C-2011/22746 van de algemene directie van de ondersteuning en het 
beheer – directie mobiliteit en het loopbaanbeheer van de federale politie van 09.06.2011 houdende 
de mobiliteit en de aanwerving van het personeel van de geïntegreerde politie; 
Gelet op de politieraadsbeslissing van 14.12.2010, gewijzigd door het raadsbesluit van 20.12.2011, 
houdende de onderstaande goedgekeurde operationele personeelsformatie van de politiezone 
Maasland: 
 

Graad Ops Ondersteuning Tot 
HCP 1 

 
1 

CP 3 1 4 
HIP 12 2 14 
INP 54 2 56 
AGP -- 

 
-- 

    
   

75 
 
Gelet op de goedkeuring van de pensioenaanvraag van INP Jans per 01.07.2019; 
Overwegende dat rekening houdende met de huidige personeelsformatie van de politiezone, de 
ingewilligde pensioenaanvragen en personeelsbewegingen dient te worden overgegaan tot de 
rekrutering van één inspecteur van politie; 
Overwegende het voorstel van functiebeschrijving in bijlage toegevoegd; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad hecht goedkeuring aan het vacant verklaren binnen de lopende of eerstvolgende 
mobiliteit van één bediening binnen het basiskader in de graad van inspecteur van politie bij de 
algemene steundienst. 
Artikel 2.- 
Afschrift van dit besluit voor verdere opvolging aan de personeelsdienst. 
 
Raadslid Leo Pieters verzoekt om toelichting betreffende de volledige formatie en stelt dat de formatie 
werd aangevuld met functies die door de gemeente gefinancierd werden. HCP Gerarts licht toe dat 
een dergelijk systeem nooit werd gebruikt en verwijst naar zijn uiteenzetting van het jaarverslag. 
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07 Jaarverslag 2018- toelichting door HCP Gerarts. 
 
HCP Gerarts licht aan de hand van een powerpoint- presentatie het jaarverslag 2018 toe. 
 
 
 
BESLOTEN ZITTING 
 
 
08 Vacature mandaat korpschef van de lokale politie zone Maasland. Vergelijking van de 
aanspraken en verdiensten – voordracht van een kand idaat voor het mandaat van korpschef 
van de politiezone Maasland. 
 
Verslaggever: Sofie Vandeweerd 
Redactie: Ati Wetzels 
 
De raad in besloten zitting; 
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, artikel 48 en 50; Gelet op 
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);  
Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de 
politiediensten, artikel 65 t.e.m. 73 zoals gewijzigd bij wet van 31 mei 2017;  
Gelet op het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten (RPPol), Deel VII, titel III;  
Gelet op het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van 
het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 
(UBPol), artikel VII.22 t.e.m. VII.26;  
Gelet op het ministerieel besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de functiebeschrijving van de 
daaruit voortvloeiende profielvereisten van een korpschef;  
Gelet op de omzendbrief PZ 17 van 6 april 2001 met betrekking tot de verdere inplaatsstelling van de 
lokale politie;  
Gelet op de pensioenaanvraag op 7 november 2018 van de korpschef van de politiezone Maasland 
met ingangsdatum 1 juli 2019;  
Gelet op het schrijven van de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) van 19 november 2018 
houdende de pensioenaanvraag uit hoofde van een tewerkstelling in de overheidssector van de 
korpschef van de politiezone Maasland;  
Overwegende dat bovenvermeld schrijven bevestigt dat uit het onderzoek van het dossier blijkt dat de 
korpschef van de politiezone Maasland de wettelijke voorwaarden vervult om aanspraak te kunnen 
maken op een rustpensioen in het stelsel van ambtenaren vanaf 1 juli 2019;  
 
Gelet op de politieraadsbeslissing van 18 december 2018 tot vacantverklaring van de mandaatfunctie 
van korpschef binnen het kader van de politiezone Maasland; 
Gelet op de publicatie van de oproep tot kandidaatstelling voor het mandaat van korpschef van de 
lokale politiezone Maasland door de Algemene Directie van het middelenbeheer en de Informatie- 
Directie van het Personeel- Dienst loopbaanbeheer (nota met ref DGR.DPPI/AFF-2019/589 van 9 
januari 2019); 
Overwegende dat men tot en met 7 februari 2019 zijn kandidatuur kon indienen; 
Overwegende dat de Algemene Directie van het middelenbeheer en de Informatie- Directie van het 
Personeel- Dienst loopbaanbeheer twee kandidaturen ontving; 
Overwegende dat voornoemde directie de dossiers van de kandidaten overmaakte op 13 februari 
2019 aan de voorzitter van de plaatselijke selectiecommissie met het oog op bijeenkomsten van de 
plaatselijke selectiecommissie op 19 maart 2019 voor het ontvankelijkheidsonderzoek en op 6 mei 
2019 voor de geschiktheidsbeoordeling; 
Gelet op het besluit van de plaatselijke selectiecommissie van 19 maart 2019 dat de dossiers van de 
twee kandidaten voldoen aan de voorwaarden van ontvankelijkheid zoals vereist door de artikelen 66 
en 71 Exodus, de artikelen 7.3.12 en 7.3.24 van de RPPol en door het MB van 11 januari 2006; 
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Overwegende dat de kandidaten op 21 maart 2019 per mail uitgenodigd werden om gehoord te 
worden door de plaatselijke selectiecommissie op 6 mei 2019 en dat terzelfdertijd de vakbonden over 
deze bijeenkomst werden ingelicht; 
Gelet op het PV van de geschiktheidsbeoordeling van 6 mei 2019 waaruit blijkt dat de twee 
kandidaten door de plaatselijke selectiecommissie geschikt werden bevonden voor het mandaat van 
korpschef voor de politiezone Maasland; 
Gelet op het gunstig advies van de Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep van Antwerpen van 20 
mei 2019 ten aanzien van voormelde politieambtenaren en waarbij de Procureur-Generaal bij het Hof 
van Beroep Antwerpen zich aansluit bij de rangschikking zoals vooropgesteld door de 
selectiecommissie; 
Gelet op het positief advies van de Gouverneur van de provincie Limburg van 5 juni 2019 waarbij de 
Gouverneur van de provincie Limburg zich aansluit bij de bevindingen en de rangschikking van de 
selectiecommissie dd. 6 mei 2019 en waarbij positief advies verleend wordt om de eerst gerangschikte 
kandidaat voor aanstelling als korpschef van de politiezone Maasland voor te dragen. 
 
Conform artikel 7.4.43 van RPPol gaat de politieraad over tot de vergelijking van de aanspraken en 
verdiensten van de door de plaatselijke selectiecommissie geschikt bevonden kandidaten op grond 
van: 

� Het gemotiveerd voorstel van de plaatselijke selectiecommissie; 
� De gegevens zoals weergegeven onder artikel 7.3.26 tweede lid van de RPPol: met het oog 

op de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaten worden de aanspraken en 
verdiensten vergeleken. De geschiktheid wordt vastgesteld aan de hand van het profiel van de 
kandidaat ten overstaan van het voor het ambt vereist profiel en rekening houdend met de 
functiebeschrijving, de kandidaatstelling, het persoonlijk dossier, de evaluatie en in 
voorkomend geval het horen van de kandidaat door de selectiecommissie. De 
functiebeschrijving en het voor het ambt vereist profiel welke van toepassing waren op het 
ogenblik van de beslissing tot vacantverklaring van het bij mandaat te begeven ambt; 

� De adviezen beschreven in artikel 48 van de WGP, i.c. de adviezen van de Gouverneur van 
de provincie Limburg en de Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen; 

De politieraad gaat vervolgens over tot de voordracht van een kandidaat aan de Koning voor de 
aanwijzing van een kandidaat voor het mandaat van korpschef voor de lokale politiezone Maasland; 
Na kennisname van alle relevante gegevens en beraadslaging wordt overgegaan tot de geheime 
stemming om een kandidaat voor te dragen om door de Koning te worden aangewezen voor het 
mandaat van korpschef voor de lokale politiezone Maasland; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad neemt kennis van: 

� Het PV van de selectiecommissie van 19 maart 2019 betreffende het 
ontvankelijkheidsonderzoek; 

� Het definitief gemotiveerd voorstel van de plaatselijke selectiecommissie met betrekking tot de 
kandidaten met de motivering van de door haar voor het mandaat geschikte kandidaten (pv 
van 6 mei 2019) in volgorde van geschiktheid alsmede de kandidaatstellingen; 

� De gunstige adviezen van de Gouverneur van de Provincie Limburg en van de Procureur-
Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen met betrekking tot de door de plaatselijke 
selectiecommissie geschikt bevonden kandidaten. 

Artikel 2.- 
De politieraad beslist dat de eerst gerangschikte kandidaat wordt voorgedragen om door de Koning te 
worden aangewezen voor het mandaat van korpschef voor de politiezone Maasland. 
Artikel 3.- 
De mandaattoelage van de korpschef van de politiezone Maasland wordt vastgelegd op deze van 
toepassing voor politiezones categorie 2 berekend op basis van de personeelsbezetting zes maanden 
voor de vacantverklaring. 
Artikel 4.- 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Gouverneur van de provincie Limburg alsook 
aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid- en 
Preventiebeleid, directie politiebeheer. 
 
09 Vaststelling vergoeding blijvende invaliditeit- arbeidsongeval van 15 augustus 2017 
overkomen aan een HIP. Kennisname. 
 
Verslaggever: Sofie Vandeweerd 
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Redactie: Ati Wetzels 
 
DE POLITIERAAD 
 
De raad in besloten zitting; 
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 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 
passieve openbaarheid); 
Gelet op de besluiten van de bevoegde medische dienst tot toekenning van een blijvende 
arbeidsongeschiktheid aan een HIP, voor de gevolgen van het arbeidsongeval van 6 september 2018; 
Gelet op de wet van 3 juli 1967; 
Gelet op het K.B. van 30 maart 2001; 
Gelet op het schrijven van Belfius verzekeringen van 23 november 2018; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
Ingevolge het arbeidsongeval van 15 augustus 2017, wordt er aan een HIP een blijvende 
arbeidsongeschiktheid vastgesteld op 5%, toegekend. 
Artikel 2.- 
Voor de berekeningen worden volgende gegevens in aanmerking genomen: 
a.- de arbeidsongeschiktheid is blijvend geworden sedert 29 mei 2018; 
b.- de graad van de blijvende arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld op 5%; 
c.- Het basisloon dat in aanmerking genomen wordt voor de berekening van de vergoeding bedraagt € 
24332,08- zijnde het wettelijk maximum en € 43685,13- voor het excedent, 
Artikel 3.- 
De jaarlijkse vergoeding wordt na vermindering overeenkomstig de wet op de arbeidsongevallen 
vastgesteld op € 912,45- 
Artikel 4.- 
De jaarlijkse vergoeding, exedent, wordt na vermindering overeenkomstig op de wet op de 
arbeidsongevallen vastgesteld op € 1638,18-; 
 
10 Vaststelling  blijvende arbeidsongeschiktheid - arbeidsongeval van 19 september 2018 
overkomen aan een HIP. Kennisname. 
 
Verslaggever: Sofie Vandeweerd 
Redactie: Ati Wetzels 
 
DE POLITIERAAD: 
 
De raad in besloten zitting; 
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 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 
passieve openbaarheid); 
Gelet op de wet van 03.07.1967; 
Gelet op het K.B. van 30.03.2001; 
Gelet op het schrijven van het bestuur medische expertise (medex) – dienst evaluatie lichamelijke 
schade - van 16.04.2019 houdende de besluiten inzake een arbeidsongeval overkomen aan een HIP 
op datum van 19.09.2018; 
Overwegende dat het bestuur medische expertise (medex) in de hoedanigheid van de gerechtelijk 
geneeskundige dienst, zoals bepaald in RP-Pol artikel X.III.11, een globale blijvende 
arbeidsongeschiktheid van 0% vaststelde met consolidatiedatum 05.02.2019; 
Na beraadslaging; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad neemt kennis van het schrijven van 16.04.2019 van het bestuur medische expertise 
(medex) – dienst evaluatie lichamelijke schade, in de hoedanigheid van de gerechtelijk 
geneeskundige dienst zoals bepaald in RP-Pol artikel X.III.11 en de vaststelling van een globale 
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blijvende arbeidsongeschiktheid van 0% met consolidatiedatum 05.02.2019 ingevolge het 
arbeidsongeval van 19.09.2018 overkomen aan een HIP. 
12/02/2019 
 
11 Vaststelling  blijvende arbeidsongeschiktheid - arbeidsongeval van 19 september 2018 
overkomen aan een INP. Kennisname. 
 
Verslaggever: Sofie Vandeweerd 
Redactie: Ati Wetzels 
 
DE POLITIERAAD: 
 
De raad in besloten zitting; 
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 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 
passieve openbaarheid); 
Gelet op de wet van 03.07.1967; 
Gelet op het K.B. van 30.03.2001; 
Gelet op het schrijven van het bestuur medische expertise (medex) – dienst evaluatie lichamelijke 
schade - van 16.04.2019 houdende de besluiten inzake een arbeidsongeval overkomen aan de heer 
Stefan Rutten op datum van 19.09.2018; 
Overwegende dat het bestuur medische expertise (medex) in de hoedanigheid van de gerechtelijk 
geneeskundige dienst, zoals bepaald in RP-Pol artikel X.III.11, een globale blijvende 
arbeidsongeschiktheid van 0% vaststelde met consolidatiedatum 05.02.2019; 
Na beraadslaging; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad neemt kennis van het schrijven van 16.04.2019 van het bestuur medische expertise 
(medex) – dienst evaluatie lichamelijke schade, in de hoedanigheid van de gerechtelijk 
geneeskundige dienst zoals bepaald in RP-Pol artikel X.III.11 en de vaststelling van een globale 
blijvende arbeidsongeschiktheid van 0% met consolidatiedatum 05.02.2019 ingevolge het 
arbeidsongeval van 19.09.2018 overkomen aan een INP. 
 
12 Aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroep sziekte die voorkomt op de 
Belgische lijst der erkende beroepsziekten, ingedie nd op 1 juli 2016. Definitieve beslissing. 
Kennisname. 
 
Verslaggever: Sofie Vandeweerd 
Redactie: Ati Wetzels 
 
DE POLITIERAAD: 
 
De raad in besloten zitting; 
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 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 
passieve openbaarheid); 
Gelet op de aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte die voorkomst op de 
Belgische lijst der erkende beroepsziekten, ingediend op 1 juli 2016; 
Gelet op het besluit van de politieraad van 17 oktober 2017; 
Gelet op de besluiten die door Fedris, het Federaal agenstchap voor beroepsrisico’s meegedeeld 
werden op 6 juli 2017; 
Gelet op het schrijven van het bestuur fedris – federaal agentschap voor beroepsrisico’s van 
07.03.2019 houdende de aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte. 
Gelet op de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van 
sommige personeelsleden uit de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, aangesloten bij de 
Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten; 
Overwegende dat de aanvraag ontvankelijk is; 
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Overwegende dat de aanvraag niet gegrond is om volgende reden: ‘Het onderzoek heeft bewezen dat 
u niet werd blootgesteld aan het risico van de beroepsziekte tijdens de ganse periode of een deel der 
periode in de loop waarvan u behoorde tot één der categorieën van personen bedoeld in artikel 2 van 
het KB van 21.01.1993. (Artikel 5, 1ste lid, van het KB van 21.01.1993)’; 
Na beraadslaging; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De raad neemt kennis van de aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte die 
voorkomst op de Belgische lijst der erkende beroepsziekten, ingediend op 1 juli 2016 als zijnde 
ontvankelijk maar niet gegrond. 
 
 
13 Aanwerving van een hoofdinspecteur bij de algeme ne steundienst - mobiliteitscyclus 
2018-05 - reeksnummer 1719. Kennisname. 
 
Verslaggever: Sofie Vandeweerd 
Redactie: Ati Wetzels 
 
DE POLITIERAAD: 
 
De raad in besloten zitting; 
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 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 
passieve openbaarheid); 
Gelet op het KB van 30 maart 2001, tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten, in het bijzonder deel VI betreffende het doeltreffend inzetten van het personeel; 
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van 
de personeelsdiensten; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15, van 24 januari 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 en de nieuwe mobiliteitsprocedure zoals 
gepubliceerd in het BS van 30 januari 2006; 
Gelet op de politieraadsbeslissing van 29 juni 2016 houdende de aanpassing van de 
personeelsformatie van de politiezone Maasland; 
Gelet op het besluit van 12 februari 2019 houdende de delegatie door de politieraad aan het 
politiecollege van de bevoegdheid tot het aanwerven van operationeel en burgerpersoneel; 
Gelet op het besluit van de politieraad van 18 december 2018 houdende het openstellen van een 
vacante betrekking van hoofdinspecteur van politie bij algemene steundienst; 
Gelet op het eindverslag van de selectiecommissie: Aanwerving van een hoofdinspecteur ‘Algemene 
Steundienst’ mobiliteitscyclus 2018-05 - reeksnummer 1719; 
Gelet op de beoordeling en rangschikking van de kandidaten zoals besproken in het verslag van de 
selectiecommissie: 
Overwegende de eerst gerangschikte kandidaat; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad neemt kennis van de statutaire aanwerving van de eerst gerangschikte kandidaat in 
functie van hoofdinspecteur van politie bij de  algemene steundienst.  
Artikel 2.- 
Het aangeworven personeelslid wordt uitgenodigd de betrekking op 1 mei 2019 of indien niet mogelijk 
zo snel als mogelijk op te nemen. 
 
 
14 Aanwerving van een hoofdinspecteur bij de algeme ne steundienst, via de werfreserve 
van de mobilteitscyclus 2018-05 (reeksn° 1719). Ken nisname. 
 
Verslaggever: Sofie Vandeweerd 
Redactie: Ati Wetzels 
 
DE POLITIERAAD: 
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De raad in besloten zitting; 
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 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 
passieve openbaarheid); 
Gelet op het KB van 30 maart 2001, tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten, in het bijzonder deel VI betreffende het doeltreffend inzetten van het personeel; 
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van 
de personeelsdiensten; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15, van 24 januari 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 en de nieuwe mobiliteitsprocedure zoals 
gepubliceerd in het BS van 30 januari 2006; 
Gelet op de politieraadsbeslissing van 29 juni 2016 houdende de aanpassing van de 
personeelsformatie van de politiezone Maasland; 
Gelet op het besluit van 12 februari 2019 houdende de delegatie door de politieraad aan het 
politiecollege van de bevoegdheid tot het aanwerven van operationeel en burgerpersoneel; 
Gelet op de besluiten van de politieraad van 18 december 2018 en 12 februari 2019 houdende het 
openstellen van telkens een vacante betrekking van hoofdinspecteur van politie bij algemene 
steundienst; 
Gelet op de organisatie van een selectiecommissie voor een gelijkaardig ambt ten gevolge van de 
laatste mobiliteitscyclus 2018-05; 
Gelet op artikel. VI.II.27Bis van het KB van 30.03.2001 houdende de rechtspositieregelingen van de 
personeelsleden van de politiediensten, dat voor alle betrekkingen die via mobiliteit vacant worden 
verklaard, de modaliteit “wervingsreserve” toepasselijk is, tenzij anders bepaald; 
Gelet op onderstaande werfreserve, gebaseerd op de laatste selectiecommissie van 29 januari 2019 
voor een gelijkaardig ambt zoals gepubliceerd in de mobiliteitscyclus 2018-05 reeksn° 1719; 
Na beraadslaging; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad neemt kennis van de statutaire aanwerving van een kandidaat uit de werfreserve 
gebaseerd op de laatste selectiecommissie van 29 januari 2019 voor een gelijkaardig ambt zoals 
gepubliceerd in de mobiliteitscyclus 2018-05 reeksn° 1719,in functie van hoofdinspecteur van politie 
bij de  algemene steundienst. 
Artikel 2.- 
Het aangeworven personeelslid wordt uitgenodigd de betrekking op 1 mei 2019 of indien niet mogelijk 
zo snel als mogelijk op te nemen. 
 
 
15 Op pensioenstelling van een INP. Kennisname.  
 
Verslaggever: Sofie Vandeweerd 
Redactie: Ati Wetzels 
 
DE POLITIERAAD: 
 
De raad in besloten zitting; 
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 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 
passieve openbaarheid); 
Gelet op de wet betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en hun 
rechthebbenden van 30 maart 2001; 
Gelet op het schrijven van de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) van 21 janurari 2019 
houdende de pensioenaanvraag uit hoofde van een tewerkstelling in de overheidssector van een INP; 
Overwegende dat bovenvermeld schrijven bevestigt dat uit het onderzoek van het dossier blijkt dat de 
INP aan de wettelijke voorwaarden vervult om aanspraak te maken op een rustpensioen in het stelsel 
van de ambtenaren vanaf 1 juli 2019; 
Na beraadslaging; 
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BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De raad neemt kennis van de pensionering op 1 juli 2019 van een INP. 
Artikel 2.- 
Afschrift van deze beslissing aan de personeelsdienst en het secretariaat operaties voor opvolging en 
afhandeling van het dossier. 
 
 
16 Aanvraag oppensioenstelling van een CP. Verzoek tot uitstel. Goedkeuring. 
 
Verslaggever: Sofie Vandeweerd 
Redactie: Ati Wetzels 
 
DE POLITIERAAD: 
 
De raad in besloten zitting; 
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 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 
passieve openbaarheid); 
Gelet op de wet betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en hun 
rechthebbenden van 30.03.2001; 
Gelet op het besluit van de politieraad op 18 december 2018, waarbij goedkeuring werd gehecht aan 
de oppensioenstelling van een CP per 1 juni 2019; 
Gelet op het schrijven van een CP, waarbij betrokkene vraagt zijn pensioendossier voor onbepaalde 
duur uit te stellen; 
Overwegende dat de wettelijke pensioendatum van betrokkene 1 januari 2024 is; 
Gelet op het positief advies van de HCP; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De raad hecht goedkeuring aan het uitstel voor onbepaalde duur van de oppensioenstelling van een 
CP. 
Artikel 2.- 
Afschrift van deze beslissing aan de personeelsdienst en het secretariaat operaties. 
 
 
De zitting wordt gesloten om 21u25.  
 
 
Gedaan te Dilsen- Stokkem, 18 juni 2019. 
 
 
 
 
 
Ati Wetzels       Sofie Vandeweerd 
Secretaris       Burgemeester- Voorzitter 
 


