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Besluiten Politieraad  
Politiezone Maasland 5383  

van 17 oktober 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 20 juni 2017 - goedkeuring 
02 Begrotingswijziging 2017, nr 1 en 2: bespreking en vastlegging - goedkeuring 
03 Gezamenlijke aankoop van GAS voor de periode 2018-2020 (2021) - kennisname van de 

gekozen inschrijver - kennisgeving aan de leverancier 
04 Gezamenlijke aankoop van ELEKTRICITEIT voor de periode 2019-2021 - kennisname van de 

gekozen inschrijver - kennisgeving aan de leverancier 
05 Delegatiebesluit/interne afspraken/toepassing wetgeving overheidsopdrachten/KB houdende 

algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone/wet tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus/wetgeving overheidsopdrachten 
en de uitvoeringsbesluiten - goedkeuring 

06 Consulent informatieveiligheid - engagementsverklaring 
 
BESLOTEN ZITTING 
 
07 --- 
08 --- 
09 --- 
10 --- 
11 --- 
12 --- 
13 --- 
 
OPENBARE ZITTING 
 
14 Vacantverklaring van een betrekking assistent niveau C (HRM) binnen het CALog-kader - 

goedkeuring 
15 Vacantverklaring van de functie van assistent niveau C bij het secretariaat operaties - 

goedkeuring 
16 Vacantverklaring van twee betrekkingen niveau D - arbeider naar aanleiding van 

personeelsbewegingen  - goedkeuring 
17 Vacantverklaring onder opschortende voorwaarde van de functie van bediende niveau D 

binnen onthaal & administratieve dienst  - goedkeuring 
18 Vacantverklaring onder opschortende voorwaarde van een betrekking niveau D - arbeider 

naar aanleiding van personeelsbewegingen  - goedkeuring 
 
 
AANWEZIG: Creemers J. - Burgemeester 
Peeters L. - Burgemeester-voorzitter 
Snijkers T., Stassen A., Willen A., Wahhabi M., Dekkers A., Tollenaere J., Keuren G., Vandewal C., Franssen W., 
Hellings G., Vermassen G., Neyens H., Janssen M., Schaefer A., Coenen N. (vanaf agendapunt 14), Venken N. - 
Raadsleden 
Gerarts F. - Hoofdcommissaris-zonechef (afwezig tijdens agendapunt 8) 
Hermans K. - Secretaris 
AFWEZIG: Indemans P. 
 
Dagorde: 
 
01 Verslag politieraad 20 juni 2017 - goedkeuring 
 
DE POLITIERAAD: 
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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 20 juni 2017. 
/10/2017 
 
02 Begrotingswijziging 2017, nr 1 en 2: bespreking en vastlegging - 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 ministeriële omzendbrief PLP 55 van 8 december 2016 betreffende de onderrichtingen 
voor het opstellen van de politiebegroting voor 2017 ten behoeve van de politiezones; 
Gelet op het ontwerp van begrotingswijziging nummer 1, ‘Wijziging aan de politiebegroting dienstjaar 
2017, gewone dienst’ en nummer 2, ‘Wijziging aan de politiebegroting dienstjaar 2017, buitengewone 
dienst’ samen met de verplichte bijlagen; 
Gelet op het verslag van de begrotingscommissie in haar zitting van 5 oktober 2017, om 16.00 uur; 
Overwegende dat bepaalde begrotingsposten dienen gewijzigd te worden; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad keurt begrotingswijziging nr. 1 van de politiezone voor het jaar 2017, gewone dienst, 

goed als volgt: 
- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2016 (boni) 1.188.723,28 

- Ontvangsten van het eigen dienstjaar: 7.299.826,78 

- Uitgaven van het eigen dienstjaar: 7.496.250,00 

- Ontvangsten vorige jaren: 144.810,00 

- Uitgaven vorige jaren: 11.890,00 

- Ontvangsten overboekingen 0,00 

- Uitgaven overboekingen 216.240,00 

- Geraamd begrotingsresultaat 2017 -279.743,22 

- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2017 908.980,06 

Artikel 2.- 
De politieraad keurt begrotingswijziging nr. 2 van de politiezone voor het jaar 2017, buitengewone 
dienst, goed als volgt: 

- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2016 (boni) 30.383,93 

- Ontvangsten van het eigen dienstjaar: 0,00 

- Uitgaven van het eigen dienstjaar: 216.240,00 

- Ontvangsten vorige jaren: 0,00 

- Uitgaven vorige jaren: 0,00 

- Ontvangsten overboekingen 216.240,00 

- Uitgaven overboekingen 0,00 

- Geraamd begrotingsresultaat 2017 0,00 

- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2017 30.383,93 
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/10/2017 
 
03 Gezamenlijke aankoop van GAS voor de periode 201 8-2020 (2021) - kennisname van de 
gekozen inschrijver - kennisgeving aan de leveranci er 
 
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 Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
betreffende  gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van 
Richtlijn 2003/55/EG; 
Gelet op de Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door 
middel van leidingen en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door 
de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het 
energiebeleid betreft; 
Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het 
“Energiedecreet”) van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid 
(het “Energiebesluit”) van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en het Decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd;  
Gelet op het raadsbesluit van 21 maart 2017 houdende de mandatering van de politiezone aan de 
opdrachtencentrale Infrax voor het gunnen van een openbare aanbesteding via raamovereenkomst 
voor het leveren van energie (gas, elektriciteit) aan de politiezone gedurende de periode 2018-2021; 
Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van Infrax cvba dd. 6 juli 2017 houdende de 
goedkeuring van het voorstel van gunnen aan de firma Lampiris NV te Luik als laagste regelmatige 
inschrijver; 
In beschouwing genomen dat de politiezone, uiterlijk op 30 september 2017, een kennisgeving van 
gunningsbeslissing dient te bezorgen aan de gekozen inschrijver; 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 4 augustus 2017; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De raad gaat akkoord met de beslissing van de Raad van Bestuur van Infrax cvba dd. 6 juli 2017 
houdende de goedkeuring van het voorstel van gunnen aan de firma Lampiris NV te Luik inzake de 
overheidsopdracht “Aankoop aardgas gemeenten 2018-2020 (2021)” en bekrachtigt het besluit van 
het politiecollege van 4 augustus 2017. 
Artikel 2.- 
Het bestuur neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich m.b.t. de in artikel 1 bedoelde 
overheidsopdracht, meer bepaald het bestuur zal binnen de afgesloten raamovereenkomst vóór 30 
september 2017 een opdracht plaatsen bij de firma Lampiris NV te Luik.  
Artikel 3.- 
Het bestuur zal de gekozen leverancier volmacht geven voor het bekendmaken van de keuze van de 
nieuwe leverancier aan de distributienetbeheerder. 
Artikel 4.- 
Het bestuur is zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking tot de 
leveringen op hun eigen afnamepunten in onderhavige overheidsopdracht. 
Artikel 5.- 
In geval van een juridisch geschil met betrekking tot onderhavige overheidsopdracht, anders dan 
bepaald in artikel 4, is het bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot 
haar aandeel in de opdracht.  
7/10/2017 
 
04 Gezamenlijke aankoop van ELEKTRICITEIT voor de p eriode 2019-2021 - kennisname 
van de gekozen inschrijver - kennisgeving aan de le verancier 
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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 raadsbesluit van 21 maart 2017 houdende de mandatering van de politiezone aan de 
opdrachtencentrale Infrax voor het gunnen van een openbare aanbesteding via raamovereenkomst 
voor het leveren van energie (gas, elektriciteit) aan de politiezone gedurende de periode 2019-2021; 
Gelet op de kennisgeving van Infrax van 29 juni 2017 houdende het PV van plaatsing van de 
raamovereenkomst voor ELEKTRICITEIT aan de firma Aspiravi Energy nv, Thor Park 8300, 3600 
Genk; 
Overwegende dat het niet noodzakelijk is om van leverancier te veranderen; 
In beschouwing genomen dat de politiezone, uiterlijk op 30 september 2017, een kennisgeving van 
gunningsbeslissing dient te bezorgen aan de gekozen inschrijver; 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 4 augustus 2017; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1. 
De raad neemt kennis van het schrijven van INFRAX van 19 juni 2017 en bekrachtigt het besluit van 
het politiecollege van 4 augustus 2017. 
Artikel 2. 
De raad gaat akkoord met de aanstelling van de firma Aspiravi Energy nv, Thor Park 8300, 3600 Genk 
voor het leveren van elektriciteit, volgens de voorwaarden en de periode zoals in de 
raamovereenkomst omschreven. 
17/10/2017 
 
05 Delegatiebesluit/interne afspraken/toepassing we tgeving overheidsopdrachten/KB 
houdende algemeen reglement op de boekhouding van d e politiezone/wet tot organisatie van 
een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus/wetgeving 
overheidsopdrachten en de uitvoeringsbesluiten - go edkeuring 
 
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 juni 2014 aangaande de actualisatie van de delegatie 
door de politieraad aan het politiecollege van de bevoegdheid tot de vaststelling van de wijze waarop 
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten worden gegund en 
waarvoor het bedrag van € 8.500 exclusief BTW niet wordt overschreden; 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 18 juni 2014 houdende de interne afspraken/toepassing 
wetgeving overheidsopdrachten/KB houdende algemeen reglement op de boekhouding van de 
politiezone/wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus/wetgeving overheidsopdrachten en de uitvoeringsbesluiten; 
Overwegende dat de wetgeving op de overheidsopdrachten en de daarmee gepaard gaande 
uitvoeringsbesluiten werden gewijzigd en dat het als gevolg van deze wijzigingen aangewezen is de 
interne afspraken ter zake te herzien, evenals aan de politieraad voor te leggen het bedrag van de 
delegatie af te stemmen op de nieuw vastgelegde bedragen door de federale overheid; 
Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42 van de wet van 17 juni 
2016, en haar uitvoeringsbesluiten, inzonderheid artikel 90, 11 en 95 van het KB van 18 april 2017 en 
de gevallen waarin gehandeld kan worden bij onderhandelingsprocedure en aanvaarde factuur; 
Overwegende dat de voornoemde regelgevingen de algemene spelregels bevatten aangaande de 
toepassing van de regelgeving betreffende overheidsopdrachten; dat het wenselijk wordt geacht deze 
algemene spelregels verder te verfijnen rekening houdend met de noodzakelijke vereiste continuïteit, 
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de keuze – voor de administratief meest eenvoudige procedure, de bevraging van de markt en de 
inbouw van het ‘vierogen-principe’; 
Gelet op het voorstel van de heer ---, bijzonder rekenplichtige; 
 

Uitgaven Procedure Initiatie Goedkeuring Dossiersamenstel

ling 

Wijze 

prijsvraag 

Voorafgaand 

visum bijzonder 

rekenplichtige 

≤ 1.250 € Bestelbon Aanvrager / 

FD 

Korpschef Bevelschrift & 

factuur & 

bestelbon 

Elektronisch Nvt. 

≥1.251 ≤5.000 € Bestelbon Aanvrager / 

FD 

Voorzitter & 

korpschef 

Bevelschrift  & 

factuur & 

bestelbon & 

prijsvragen & 

vergelijking 

Elektronisch Nvt. 

>5.001 ≤ 30.000 € Aanvaarde 

factuur  

Voorafgaand 

aan opstart – 

goedkeuring 

vereist van 

korpschef 

Politiecollege Bevelschrift  & 

factuur & 

bestelbon & 

prijsvragen & 

vergelijking & 

lastvoorwaarden 

Elektronisch Van 

toepassing 

>30.000 

≤135.000 € 

Onderhandeli

ngsprocedure 

zonder 

voorafgaandel

ijke 

bekenmaking  

Procedure 

lastenboek 

Politiecollege  Bevelschrift  & 

factuur & 

bestelbon & 

prijsvragen & 

vergelijking & 

lastvoorwaarden 

Cfr. wet 

overheids 

opdrachten 

Van 

toepassing 

>135.000 € Openbare 

procedure  

Procedure 

lastenboek  

Politieraad => 

procedure-

instelling 

Politiecollege 

=> gunning 

 

Bevelschrift  & 

factuur & 

bestelbon & 

prijsvragen & 

vergelijking & 

lastvoorwaarden 

Cfr. wet 

overheids 

opdrachten 

Van 

toepassing 

Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met 15 stemmen voor en 3 stemmen tegen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.-  
De politieraad hecht goedkeuring aan volgende interne taakafspraken aangaande de toepassing van 
de wetgeving op de overheidsopdrachten: 
 

Uitgaven Procedure Initiatie Goedkeuring Dossiersamenstellin

g 

Wijze 

prijsvraag 

Voorafgaand 

visum 

bijzonder 

rekenplichtige 

≤ 1.250 € Bestelbon Aanvrager / 

FD 

Korpschef Bevelschrift & 

factuur & bestelbon 

Elektronisch Nvt. 

≥1.251 ≤5.000 € Bestelbon Aanvrager / 

FD 

Voorzitter & 

korpschef 

Bevelschrift  & 

factuur & bestelbon 

& prijsvragen & 

vergelijking 

Elektronisch Nvt. 

>5.001 ≤ 30.000 € Aanvaarde 

factuur  

Voorafgaand 

aan opstart – 

goedkeuring 

vereist van 

korpschef 

Politiecollege Bevelschrift  & 

factuur & bestelbon 

& prijsvragen & 

vergelijking & 

lastvoorwaarden 

Elektronisch Van 

toepassing 

>30.000 

≤135.000 € 

Onderhandeli

ngsprocedure 

zonder 

voorafgaandel

ijke 

bekenmaking  

Procedure 

lastenboek 

Politiecollege  Bevelschrift  & 

factuur & bestelbon 

& prijsvragen & 

vergelijking & 

lastvoorwaarden 

Cfr. wet 

overheidsop

drachten 

Van 

toepassing 

>135.000 € Openbare Procedure Politieraad => Bevelschrift  & Cfr. wet Van 
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Uitgaven Procedure Initiatie Goedkeuring Dossiersamenstellin

g 

Wijze 

prijsvraag 

Voorafgaand 

visum 

bijzonder 

rekenplichtige 

procedure  lastenboek  procedure-

instelling 

Politiecollege 

=> gunning 

 

factuur & bestelbon 

& prijsvragen & 

vergelijking & 

lastvoorwaarden 

overheidsop

drachte 

toepassing 

 
Artikel 2.- 
Aan het politiecollege wordt de bevoegdheid overgedragen tot de vaststelling van de wijze waarop 
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten worden gegund en 
waarvoor het bedrag van € 135.000,00 exclusief BTW niet wordt overschreden. 
Artikel 3.-  
Afschrift van dit besluit aan mevrouw ---, financiën en logistiek, en aan de heer ---, bijzonder 
rekenplichtige. 
/10/2017 
 
06 Consulent informatieveiligheid - engagementsverk laring 
 
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 mail van de heer --- dd. 24 juni 2016 houdende een voorstel van financiële verdeelsleutel 
aangaande de aanstelling van een consulent informatieveiligheid 
Gelet op de nota dd. 22 december 2016 besproken op het arrondissementeel overleg dd. 22 
december 2016 houdende het voorstel om over te gaan tot volgende werking (cfr. PreLim): 

o binnen elke zone wordt een personeelslid gelast met de functie consulent 
informatieveiligheid en privacy (bindende adviezen) 
o gezamenlijk wordt een adviseur deskundige aangeworven die geen bindende adviezen 
verstrekt aan de politiezones maar de voornoemde consulenten wel bijstaat in de ontwikkeling 
van alle beleidsdocumenten (nulmeting, jaaractieplannen, risico-analysen, adviezen, …) hen 
periodiek samenroept en informeert over de vigerende wetgeving, …; 

Gelet op de nota dd. 25 september 2017 van POLIM netwerk informatieveiligheid & privacy, waarbij 
hogergenoemde aanpak verder werd verfijnd en aangevuld: 
Overwegende dat de zeer diepgaande en uitgebreide bevoegdheid van de consulent 
informatieveiligheid en privacy een goede know how vereist en bijgevolg ter ondersteuning geopteerd 
wordt voor een adviseur niveau A – deskundige informatiebeheer en privacy; 
Overwegende dat de adviseur deskundige zal aangeworven worden buiten kader, ten behoeve van 
alle politiezones en het CSD/FGP Limburg; 
Overwegende dat de aanwervingsprocedure kan gebeuren vanuit PZ LRH of vanuit PZ CARMA nadat 
door alle deelnemende politiezones een besluit werd goedgekeurd door de politieraad m.b.t. de 
deelname in de kosten; 
Gelet op de voorgestelde verdeelsleutel (Maasland; 5.08 gesteld dat alle politiezones mee 
participeren in dit project); 
Gelet op de voorgestelde timing, met een operationalisatie einde 2018; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad neemt kennis van de nota van 25 september 2017 van POLIM netwerk 
informatieveiligheid & privacy. 
Artikel 2.- 
De politieraad wenst te participeren in de gezamenlijke aanwerving van een adviseur deskundige die 
veiligheidsconsulent van de politiezone bijstaat in haar werkzaamheden. 
Artikel 3.- 
Afschrift van dit besluit aan de heer ---, het secretariaat en aan de dienst financiën en logistiek. 
/10/2017 
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BESLOTEN ZITTING  
 
07 Aanvullende beraadslaging inzake arbeidsongeval  
 
08 Aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroep sziekte  
 
09 Vaststelling vergoeding blijvende invaliditeit  
 
10 Pensioen – kennisname 
 
11 Benoeming van consulent Srt Ops - kennisname 
 
12 Benoeming van assistent functioneel beheer - ken nisname 
 
13 Aanstelling van 2 bedienden onthaal en administr atie - kennisname 
 
OPENBARE ZITTING 
 
14 Vacantverklaring van een betrekking assistent ni veau C (HRM) binnen 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 de titularis in functie dat zal ingaan op 1 mei 2018; 
Gelet op het voorstel van functiebeschrijving; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De raad hecht goedkeuring aan het vacant verklaren binnen de lopende of eerstvolgende mobiliteit 
van één statutaire bediening binnen het CALog-kader in het niveau C tewerkstelling HRM-dienst. 
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. 
17/10/2017 
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15 Vacantverklaring van de functie van assistent ni veau C bij het secretariaat operaties - 
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 benoeming van mevrouw --- als consulent binnen het Srt Ops (mobiliteitscyclus 2017/03 - 
reeksnummer 5721); 
Overwegende dat door deze personeelsbeweging het ambt van assistent niveau C binnen het Srt Ops 
vacant wordt; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad stelt de functie assistent niveau C binnen het Srt Ops vacant. 
Artikel 2.- 
Afschrift van deze beslissing aan de personeelsdienst voor opvolging en afhandeling van het dossier. 
17/10/2017 
 
16 Vacantverklaring van twee betrekkingen niveau D - arbeider naar aanleiding van 
personeelsbewegingen  - 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 recente personeelsbewegingen waarbij 2 leden onderhoud niveau D (arbeider) doorschuiven 
naar een bediening van bediende binnen de dienst onthaal & administratie; 
Gelet op artikel 26 van 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 waarin voorzien wordt dat, naast de vervangingsovereenkomsten, 
een limitatief aantal betrekkingen enkel door middel van een arbeidsovereenkomst mogen worden 
begeven, met name: 
- de betrekkingen die gefinancierd worden door tijdelijke of wisselende middelen, 
- de betrekkingen voor bijzondere of deeltijdse opdrachten, 
- de betrekkingen van het onderhoudspersoneel, 
- de betrekkingen van het personeel van de messes, restaurants en kantines; 
Overwegende dat de minister of, voor de lokale politie, de gemeente- of politieraad het aantal, de duur 
en de soort van de in het eerste lid, 1° en 2°, bepaalde betrekkingen bepaalt; 
Gelet op de toelichting (zie GPI 15bis van 25 juni 2002, punt 2.2.3) dat voor deze contractuele 
wervingen de in het RPPol voorziene wervingsprocedure niet geldt; de door het - Koninklijk besluit van 
7 juni 2009  tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van 
de politiediensten - aangebrachte wijzigingen aan de in het RPPol voorziene wervingsprocedure 
hebben dan ook geen invloed op de wervingsprocedure voor de vervangingsovereenkomsten en de in 
het vermelde artikel 26 voorziene betrekkingen; voor deze betrekkingen kan elke politiedienst dus nog 
steeds autonoom werven; 
Gelet op de nota DGS/DSJ van 3 juli 2009 houdende ‘Aanpassingen aan de aanwervings- en 
selectieprocedure en de procedure tot bevordering door overgang naar een hoger kader’; 
Gelet op artikel 118 van de wet van 7 december1998 (WGP) ‘De leden van het administratief en 
logistiek kader zijn ofwel statutaire personeelsleden, in dienst genomen en benoemd of ingezet in het 
genoemde korps overeenkomstig de mobiliteitsregeling, ofwel personeelsleden in dienst genomen bij 
een arbeidsovereenkoms’t; 
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Gelet op de omzendbrief GPI 15bis van 26 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de 
etappe volgend op de vacantverklaring 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; 
Overwegende dat de continuïteit van de dienstverlening verzekerd dient te zijn; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad hecht goedkeuring aan het vacant verklaren van twee bedieningen Niveau D – 
arbeider, contractuele tewerkstelling, binnen het CALog-kader met datum van opname van de 
bediening op 1 januari 2018. 
Artikel 2- 
De taakomschrijving bijgevoegd aan dit besluit wordt goedgekeurd en gepubliceerd via de website van 
de Directie van de rekrutering en van de selectie van de federale politie, met name www.jobpol.be. 
Artikel 3- 
Afschrift van deze beslissing aan de personeelsdienst en het secretariaat operaties voor opvolging en 
afhandeling van het dossier. 
/10/2017 
 
17 Vacantverklaring onder opschortende voorwaarde v an de functie van bediende niveau 
D binnen onthaal & administratieve dienst  - goedke uring 
 
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 postulering van mevrouw --- naar de functie van assistent binnen het Srt Ops 
(mobiliteitscyclus 2017/03 - reeksnummer 6717), onder opschortende voorwaarde van aanstelling 
door het politiecollege; 
Overwegende dat door deze personeelsbeweging het ambt van bediende niveau D binnen onthaal & 
administratieve dienst zal vacant worden; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad hecht goedkeuring aan het vacant verklaren van de functie van bediende niveau D 
binnen onthaal & administratieve dienst, onder opschortende voorwaarde van aanstelling door het 
politiecollege van de huidige titularis in een andere functie binnen de zone. 
Artikel 2.- 
Afschrift van deze beslissing aan de personeelsdienst voor opvolging en afhandeling van het dossier. 
/10/2017 
 
18 Vacantverklaring onder opschortende voorwaarde v an een betrekking niveau D - 
arbeider naar aanleiding van personeelsbewegingen  - 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 recente personeelsbewegingen waarbij 1 lid onderhoud niveau D (arbeider) doorschuift naar 
een bediening van bediende binnen de dienst onthaal & administratie, onder opschortende 
voorwaarde van aanstelling door het politiecollege; 
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Gelet op artikel 26 van 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 waarin voorzien wordt dat, naast de vervangingsovereenkomsten, 
een limitatief aantal betrekkingen enkel door middel van een arbeidsovereenkomst mogen worden 
begeven, met name: 
- de betrekkingen die gefinancierd worden door tijdelijke of wisselende middelen, 
- de betrekkingen voor bijzondere of deeltijdse opdrachten, 
- de betrekkingen van het onderhoudspersoneel, 
- de betrekkingen van het personeel van de messes, restaurants en kantines; 
Overwegende dat de minister of, voor de lokale politie, de gemeente- of politieraad het aantal, de duur 
en de soort van de in het eerste lid, 1° en 2°, bepaalde betrekkingen bepaalt; 
Gelet op de toelichting (zie GPI 15bis van 25 juni 2002, punt 2.2.3) dat voor deze contractuele 
wervingen de in het RPPol voorziene wervingsprocedure niet geldt; de door het - Koninklijk besluit van 
7 juni 2009  tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van 
de politiediensten - aangebrachte wijzigingen aan de in het RPPol voorziene wervingsprocedure 
hebben dan ook geen invloed op de wervingsprocedure voor de vervangingsovereenkomsten en de in 
het vermelde artikel 26 voorziene betrekkingen; voor deze betrekkingen kan elke politiedienst dus nog 
steeds autonoom werven; 
Gelet op de nota DGS/DSJ van 3 juli 2009 houdende ‘Aanpassingen aan de aanwervings- en 
selectieprocedure en de procedure tot bevordering door overgang naar een hoger kader’; 
Gelet op artikel 118 van de wet van 7 december1998 (WGP) ‘De leden van het administratief en 
logistiek kader zijn ofwel statutaire personeelsleden, in dienst genomen en benoemd of ingezet in het 
genoemde korps overeenkomstig de mobiliteitsregeling, ofwel personeelsleden in dienst genomen bij 
een arbeidsovereenkoms’t; 
Gelet op de omzendbrief GPI 15bis van 26 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de 
etappe volgend op de vacantverklaring 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; 
Overwegende dat de continuïteit van de dienstverlening verzekerd dient te zijn; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad hecht goedkeuring aan het vacant verklaren van een bediening Niveau D – arbeider, 
contractuele tewerkstelling, binnen het CALog-kader met datum van opname van de bediening op 1 
januari 2018, onder opschortende voorwaarde van aanstelling door het politiecollege van de huidige 
titularis in een andere functie binnen de zone. 
Artikel 2- 
De taakomschrijving bijgevoegd aan dit besluit wordt goedgekeurd en gepubliceerd via de website van 
de Directie van de rekrutering en van de selectie van de federale politie, met name www.jobpol.be. 
Artikel 3- 
Afschrift van deze beslissing aan de personeelsdienst en het secretariaat operaties voor opvolging en 
afhandeling van het dossier. 
 
 
17/10/2017 
 


