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Besluiten Politieraad  
Politiezone Maasland 5383  
van 20 juni 2017 om 20:00 

in het stadhuis te Dilsen-Stokkem 
 

 
 

P U N T E N L I J S T 
 
OPENBARE  ZITTING 
 
01 Verslag politieraad 21 maart 2017 - goedkeuring 
02 Aanleveren en support van ISLP-documenten - goedkeuring 
03 Gezamenlijke aankoop van een gemeenschappelijk hardwareplatform voor de federale en 

lokale toepassingen ter vervanging van de bestaande federale en eigen servers - 
principebeslissing 

04 Aankoop van politiekledij voor de dienstjaren 2017 t.e.m. 2020 - aansluiting bij de 
overheidsopdracht, uitgeschreven door de politiezone Hechtel-Eksel - Leopoldsburg - Peer - 
goedkeuring 

05 Opdrachtbrief 2017-2022 - goedkeuring 
06 Openstellen van een betrekking niveau B binnen het CALog-kader - goedkeuring 
07 Openstellen van een betrekking niveau C binnen het CALog-kader - goedkeuring 
08 Openstellen van twee betrekkingen niveau D binnen het CALog-kader - goedkeuring 
 
BESLOTEN  ZITTING  
 
09 --- 
10 --- 
11 --- 
12 --- 
13 --- 
 
AANWEZIG: Creemers J., Peeters L. - - 
Snijkers T., Stassen A., Willen A., Indemans P., Wahhabi M., Dekkers A., Keuren G., Vandewal C., Franssen W., 
Hellings G., Vermassen G., Neyens H., Janssen M., Schaefer A., Coenen N., Venken N. - Raadsleden 
Gerarts F. - Hoofdcommissaris-zonechef 
Hermans K. - Secretaris 
AFWEZIG: Tollenaere J. - Raadslid 

 
 
Dagorde: 
 
01 Verslag politieraad 21 maart 2017 - goedkeuring 
 
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: 
Artikel 1.- 
De raad hecht goedkeuring aan het verslag van de politieraad van 21 maart 2017. 
0/06/2017 
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02 Aanleveren en support van ISLP-documenten - goed keuring 
 
DE POLITIERAAD: 
 
Gelet op de bepalingen opgenomen in de NGW; 
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, in het bijzonder de artikelen 33 en 86, waarin respectievelijk titel V 
van de nieuwe gemeentewet van toepassing wordt gesteld op het beheer van de goederen en 
inkomsten van de lokale politie èn waarin het algemeen administratief toezicht wordt geregeld; 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en meer bepaald titel V artikelen 234 en 236 waarin bepaald wordt 
dat de politieraad de wijze van gunning en de voorwaarden van de opdracht vastlegt en dat het 
politiecollege de procedure instelt en de opdracht gunt; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° f 
(de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van: 
bescherming van exclusieve rechten); 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op de motivatie voor dit dossier, houdende: 
“Voor de aanmaak van processen-verbaal en andere officiële akten worden typeformulieren gebruikt 
binnen ISLP. Deze documenten zijn geënt op de Belgische wetgeving en zijn dus zeer specifiek van 
aard. 
De politiezone heeft hiervoor steeds zelf de sjablonen aangemaakt in ISLP.   
Dit heeft tot voordeel dat de sjablonen op maat van de zone kunnen gemaakt worden. Nadeel bestaat 
erin dat de zone zelf moet zorg dragen voor de update en verdere ontwikkeling van haar documenten, 
hiervoor geen enkele externe support kan worden ingeschakeld, de nieuwe wetgeving alsook de 
omzendbrieven van het parket telkens moeten vertaald worden naar deze eigen documenten. 
In de politiezone is de functioneel beheerder verantwoordelijk voor de aanmaak van deze 
documenten.   
Vanuit provinciaal niveau, m.n. het arrondissementeel overleg, wordt erop aangedrongen dat alle 
zones omschakelen naar een éénvormig systeem. Dit heeft het voordeel dat iedere zone gelijktijdig 
over aangepaste, eenvormige en geüpdatete documenten beschikt. De firma CIPAL SCHAUBROECK 
is de enige gekende firma die deze sjablonen aanlevert.   
De zone wenst zich daarom te abonneren op de service die standaard ISLP-documenten aanlevert“; 
Overwegende dat er slechts één leverancier van ISLP-documenten bestaat en deze aankoop enkel bij 
de firma CIPAL SCHAUBROECK nv kan gebeuren;  
Overwegende dat CIPAL SCHAUBROECK nv de aankoop/installatie aanbiedt aan een éénmalig kost 
van € 907,50 incl. BTW en € 1,03 incl. BTW verplaatsingskosten per km; 
Overwegende dat CIPAL SCHAUBROECK nv de jaarlijkse kostprijs van onderhoud en gebruiksrecht 
aanbiedt aan € 3.484,80 incl BTW, waardoor de totale kost voor dit project over een periode van 3 jaar 
geraamd wordt op € 11.840,00; 
Overwegende dat we dit contract wensen aan te gaan voor een periode van 3 jaar; 
Gelet op de voorgelegde offerte van de firma CIPAL SCHAUBROECK nv, houdende de technische 
specificaties van dit project; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht momenteel nog niet voorzien is in de begroting en 
bijgevolg dient voorzien te worden bij de eerstvolgende begrotingswijziging; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
Goedkeuring wordt verleend aan de offerte met kenmerk IODB/CS000867 als bestek. De raming 
bedraagt € 907,50 incl. BTW en verplaatsingskosten aan € 1,03 per km voor de installatie en een 
jaarlijkse kost van € 3.484,80 incl. BTW.   
Artikel 2.- 
De in artikel 1 bedoelde opdracht wordt bekostigd met eigen middelen, wordt voorzien bij de 
eerstvolgende begrotingswijziging en wordt conform art 26 §1 1° f  van de wet van 15 juni 2006 
betreffende de overheidsopdrachten toegewezen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmakingsregels. 
Artikel 3.- 
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Afschrift van dit besluit voor opvolging en afhandeling van het dossier aan het secretariaat, de dienst 
financiën & logistiek en de bijzonder rekenplichtige. 
 
20/06/2 
03 Gezamenlijke aankoop van een gemeenschappelijk h ardwareplatform voor de federale 
en lokale toepassingen ter vervanging van de bestaa nde federale en eigen servers - 
principebeslissing 
 
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 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren; 
Gelet op de Koninklijke besluiten dd. 7 februari 2014 en 22 mei 2014 (reparatie KB’s); 
Overwegende dat vanuit de federale politie dienst DRI werd in 2014 reeds aangegeven dat onze 
ISLP-servers in 2015 moeten vervangen worden – wat niet gebeurde – en waardoor de zones in 2016 
bij derden een onderhoudscontact dienden aan te gaan om de continuïteit van deze machines te 
kunnen garanderen; 
Overwegende dat verder uitstel van de vervanging bijgevolg niet aan de orde is; 
Overwegende dat de huidige technologie van die aard is dat zowel de federale servers als de lokale 
servers gevirtualiseerd kunnen aangeboden worden op één machine, met logische opdeling van de 
verschillende componenten en dat dit virtualiseringsproces budgettair veel interessanter is dan het 
werken via een aparte machine (zowel in aankoop als in onderhoud); 
Gelet op de principebeslissing met betrekking tot de samenwerking tussen politiezone Carma en 
LaMa dienaangaande;  
Overwegende dat het toetreden van politiezone Maasland een opportuniteit lijkt voor alle betrokkenen; 
Overwegende dat politizone LAMA reeds initiatieven heeft genomen met het oog op het onderzoeken 
van de mogelijkheden inzake de gezamenlijke aankoop (door meerdere politiezones) van dergelijke 
apparatuur, meer concreet de consolidering van de nieuw aan te schaffen virtuele servers met 
vermelding van meerdere zones binnen één hardwareplatform, met integraal behoud van eigenheid, 
privacy en werking, alsook de mogelijkheid van externe housing/cloud/hosting ervan bij derden; 
Overwegende dat HCP --- hiertoe contacten gelegd heeft met meerdere externe partners (Lebon IT, 
DRI, Infrax); 
Overwegende dat Infrax een professioneel datacenter aan het oprichten is dat ten dienste zal kunnen 
staan van lokale overheden met inbegrip van de politiezones; 
Overwegende dat door het politiebeleid en op advies van de ICT-verantwoordelijken wordt 
voorgesteld om over te gaan tot een gezamenlijke aankoop van een hardwareplatform voor de 
federale en lokale toepassingen door de politiezones MidLim, NOL (CARMA), Maasland en LAMA 
aangezien dit volgende voordelen biedt : 

• consolidering  
• groot prijs-economisch voordeel, niet enkel bij de initiële aanschaf van de hardware 

maar tevens bij de terugkerende kosten naar licenties en onderhoud 
• het voeren van een overheidsopdracht is tevens administratief kostenbesparend en 

meer efficiënt 
• gemeenschappelijk beheer waardoor een hogere graad van expertise kan worden 

bereikt en meer garanties kunnen worden geboden inzake back-up, efficiëntie 
• verdere virtualisatie, dus minder capaciteitsbehoeften 
• uniformiteit 
• vrijblijvende optie om in de toekomst gezamenlijk softwarepakketten aan te kopen 

en/of te delen; 
Overwegende dat een gezamenlijke aankoop een engagement inhoudt naar financiering, naar het 
opstellen van een gemeenschappelijk lastenboek en het voeren van de overheidsopdracht voor de 
verschillende overheden; het houdt echter geen engagementen in en legt geen enkele hypotheek op 
een onafhankelijke zonale operationele werking; 
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Overwegende dat de coördinatie van het dossier kan worden toevertrouwd aan HCP --- , politiezone 
LAMA, informaticus, deskundige IT vaste commissie van de lokale politie, waarbij het gezamenlijk 
lastenboek zal worden opgesteld door een team samengesteld uit leden van PZ MidLim, PZ NOL 
(CARMA), Maasland en PZ LAMA; de juridische invulling en controle gebeurt door ---, juridisch 
adviseur PZ MidLim; dat dit team kan belast worden met het ontwerp van een gezamenlijk lastenboek, 
het uitwerken van een voorstel tot financiële verdeelsleutel tussen de verschillende politiezones, het 
onderzoek en voorstel naar housing; 
Overwegende dat het gezamenlijk aankoopdossier pas effectief opgestart kan worden na formele 
goedkeuring ervan, alsook na akkoord over de financiële verdeelsleutel en de housing, dit door de 
respectievelijke politiecolleges en politieraden van de politiezones MidLim, PZ NOL, Maasland en 
LAMA;  
Overwegende dat het naar timing mogelijk moet zijn de kosten op te nemen in de begrotingsopmaak 
2018; 
Gelet op het gunstig advies van de korpschef; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
Kennis te nemen van de nood tot aankoop van een hardwareplatform voor de federale en lokale 
toepassingen ter vervanging van bestaande federale en eigen servers. 
Artikel 2 
Principieel akkoord te gaan met het voorstel tot gezamenlijke aankoop van een hardwareplatform voor 
de federale en lokale toepassingen door de politiezones MidLim, NOL, Maasland en LAMA. 
Artikel 3 
Akkoord te gaan met de aanduiding van HCP --- als coördinator van onderhavig dossier.  
Artikel 4 
Het team bestaande uit leden van de 4 politiezones mandaat te verlenen voor de uitwerking van: 

• een ontwerp van gemeenschappelijk aankoopdossier 
• een voorstel van financiële verdeelsleutel 
• een voorstel tot housing. 

Artikel 5 
De gezamenlijke aankoop wordt pas gelanceerd na formele goedkeuring van het opgestelde 
lastenboek, akkoord over de financiële verdeelsleutel en de housing door de respectievelijke 
politiecollege en –raden van de PZ MidLim, PZ NOL (CARMA), Maasland en PZ LAMA. 
Artikel 6 
Afschrift van dit besluit aan de respectievelijke korpschefs van politiezone LAMA en CARMA. 
/06/2017 
 
04 Aankoop van politiekledij voor de dienstjaren 20 17 t.e.m. 2020 - aansluiting bij de 
overheidsopdracht, uitgeschreven door de politiezon e Hechtel-Eksel - Leopoldsburg - Peer - 
goedkeuring 
 
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 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en de opeenvolgende wijzigingen, meer bepaald de 
artikelen 2 4°, waarin een meergemeentezone als een aanbestedende overheid, zijnde een 
publiekrechtelijke instelling, wordt gedefinieerd en waarin deze als een opdrachtencentrale kan 
fungeren; 
Overwegende dat in dit geval de overheid is vrijgesteld van de verplichting om zelf een 
gunningsprocedure te organiseren krachtens artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 betreffende 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Overwegende dat de politiezone Hechtel-Eksel – Leopoldsburg – Peer een opdracht openstelt voor de 
aankoop van politiekledij; 
Gelet op de motivatie voor dit dossier, houdende: 
“Voor de aankoop van de basisuitrusting koopt onze politiezone sedert haar oprichting de 
uniformstukken via het logistieke aankooppunt van de federale politie. Sedert geruime tijd heeft deze 
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laatste te kampen met beduidende stockbreuken. Dat betekent dat onze operationele personeelsleden 
al die tijd niet in staat worden gesteld om hun uitrusting in orde te houden. Dit probleem raakt niet 
opgelost, waardoor zones steeds meer gedwongen worden tot het zèlf uitschrijven van een 
overheidsopdracht voor het aankopen van uniformstukken. De politiezone Hechtel-Eksel – 
Leopoldsburg – Peer heeft nu een opdracht uitgeschreven en is bereid in deze ook als 
opdrachtcentrale op te treden. Als onze politiezone op deze opdracht intekent, is ze vrijgesteld van het 
uitschrijven van een eigen opdracht. Dit werkt dus tijdbesparend. Daarenboven kan de 
aanbestedende overheid, omwille van een groter aankoopvolume, een betere aankoopprijs bedingen 
bij de leveranciers.  Dit is dus kostenbesparend“; 
Gelet op het bestek nr. 2017-RC/2102 voor deze aankoop zoals voorgelegd door de politiezone 
Hechtel-Eksel – Leopoldsburg – Peer; 
Overwegende dat jaarlijks de nodige budgetten worden ingeschreven in de begroting voor de aankoop 
van uitrusting voor de operationele personeelsleden onder de artikelcode 330/124-05; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De raad gaat akkoord met de aankoop van politiekledij voor de dienstjaren 2017 t.e.m. 2020 via de 
overheidsopdracht zoals deze door de politiezone Hechtel-Eksel – Leopoldsburg – Peer volgens 
artikel 15 van de wet van 15 juni 2006. 
Artikel 2- 
Kennis te nemen van het bestek nr. 2017-RC/2102 en hierbij aan te sluiten. 
Artikel 3- 
Afschrift van dit besluit voor opvolging en afhandeling van het dossier aan het secretariaat, de dienst 
financiën & logistiek en de bijzonder rekenplichtige. 
20/06/2017 
 
05 Opdrachtbrief 2017-2022 - goedkeuring 
 
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 artikel 72 van de wet van 26 april 2002 aangaande de essentiële elementen van het statuut 
van de personeelsleden van de politiediensten, dat bepaalt dat het mandaat van korpschef wordt 
uitgeoefend in overeenstemming met de opdrachtbrief;  
Overwegende dat de opdrachtbrief de te bereiken doelstellingen van het mandaat en de ter 
beschikking gestelde middelen met dewelke de doelstellingen moeten worden nagestreefd bepaalt en 
in overeenstemming is met het zonaal veiligheidsplan; 
Gelet op het voorstel van opdrachtbrief met kenmerk PN-KC-20170501/1; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad hecht goedkeuring aan de opdrachtbrief met kenmerk PN-KC-20170501/1. 
/06/2017 
 
06 Openstellen van een betrekking niveau B binnen h et CALog-kader - goedkeuring 
 
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); 
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Gelet op het Koninklijk besluit van 30 maart 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 januari 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 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 
Gelet op de Omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid 
de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende 
verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving 
van CALog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende 
bepaalde interne verschuivingen; 
Gelet op Ministeriële omzendbrief GPI 15quinquies van 6 april 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 9 juni 2011 houdende 
de mobiliteit en de aanwerving van het personeel van de geïntegreerde politie; 
Gelet op het pensioen van CNT ---, ingegaan op 1 april 2017; 
Gelet op 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 statutaire bediening binnen het CALog-middenkader in het niveau B. 
Artikel 2- 
De noodzakelijke bijlagen aan dit besluit, zoals door de directie van de mobiliteit en het 
personeelsbeheer voorgeschreven procedure, worden goedgekeurd. 
Artikel 3- 
Afschrift van deze beslissing aan de personeelsdienst en het secretariaat operaties voor opvolging en 
afhandeling van het dossier. 
/06/2017 
 
07 Openstellen van een betrekking niveau C binnen h et CALog-kader - goedkeuring 
 
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 Koninklijk besluit van 30 maart 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 januari 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 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 
Gelet op de Omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid 
de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende 
verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving 
van CALog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende 
bepaalde interne verschuivingen; 
Gelet op Ministeriële omzendbrief GPI 15quinquies van 6 april 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 9 juni 2011 houdende 
de mobiliteit en de aanwerving van het personeel van de geïntegreerde politie; 
Gelet op het pensioen van AST ---, ingegaan op 1 januari 2017; 
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Gelet op 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 statutaire bediening binnen het CALog-middenkader in het niveau C. 
Artikel 2- 
De noodzakelijke bijlagen aan dit besluit, zoals door de directie van de mobiliteit en het 
personeelsbeheer voorgeschreven procedure, worden goedgekeurd. 
Artikel 3- 
Afschrift van deze beslissing aan de personeelsdienst en het secretariaat operaties voor opvolging en 
afhandeling van het dossier. 
20/06/2017 
 
08 Openstellen van twee betrekkingen niveau D binne n het CALog-kader - goedkeuring 
 
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 Koninklijk besluit van 30 maart 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 januari 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 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 
Gelet op de Omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid 
de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende 
verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving 
van CALog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende 
bepaalde interne verschuivingen; 
Gelet op Ministeriële omzendbrief GPI 15quinquies van 6 april 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 9 juni 2011 houdende 
de mobiliteit en de aanwerving van het personeel van de geïntegreerde politie; 
Gelet op het pensioen van AST --- dat zal ingaan op 1 januari 2018; 
Gelet op het pensioen van INP --- dat zal ingaan op 1 januari 2018; 
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 twee statutaire bedieningen binnen het CALog-kader in het niveau D. 
Artikel 2- 
De noodzakelijke bijlagen aan dit besluit, zoals door de directie van de mobiliteit en het 
personeelsbeheer voorgeschreven procedure, worden goedgekeurd. 
Artikel 3- 
Afschrift van deze beslissing aan de personeelsdienst en het secretariaat operaties voor opvolging en 
afhandeling van het dossier. 
0/06/2017 
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Besloten zitting  
 
09 Pensioen - kennisname 
10 Pensioen - kennisname  
11 Aanstelling van 1 hoofdinspecteur algemene steun dienst - mobiliteitscyclus 2017/01 - 

reeksnummer 1803 – kennisname 
12 Aanstelling van 1 inspecteur onthaaldienst - mob iliteitscyclus 2017/01 - reeksnummer 

2821 - kennisname 
13 Vaststelling vergoeding blijvende invaliditeit  
 


