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Besluiten Politieraad 
 Politiezone Maasland 5383  

van 11 september 2018 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 22 mei 2018. Goedkeuring. 
02 Begrotingswijziging 2018, nr 1 en 2: bespreking en vastlegging. Goedkeuring. 
03 Gezamenlijk initiatief verzekeringen Limburgse politiezones: occasionele gezamenlijke 

opdracht voor de verzekeringen van de politiezone. Goedkeuring. 
04 Samenwerkingsovereenkomst - Akkoord betreffende de samenwerking van de Federale 

Wegpolitie ANTWERPEN - Gewestelijk Verwerkingscentrum ANTWERPEN en de Lokale 
Politie PZ MAASLAND - PZ 5383 voor de verwerking van verkeersovertredingen vastgesteld 
bij middel van digitaal werkende toestellen. Kennisname. 

05 ICT-samenwerkingsovereenkomst tussen de politiezones CARMA, LaMa en Maasland. 
Kennisname. 

 
BESLOTEN ZITTING 
 
06 Pensioen - Kennisname. 
07 Aanvraag tot erkenning van bijzondere nuttige beroepservaring gepresteerd in voorgaande 

diensten  
08 Aanvraag tot erkenning van bijzondere nuttige beroepservaring gepresteerd in voorgaande 

diensten 
 
 
AANWEZIG: Creemers J., Peeters L. - - 
Snijkers T., Stassen A., Willen A., Wahhabi M., Dekkers A., Keuren G., Vandewal C., Franssen W., Hellings G., 
Neyens H., Janssen M., Schaefer A., Coenen N. - Raadsleden 
Gerarts F. - Hoofdcommissaris-zonechef 
Hermans K. - Secretaris 
AFWEZIG: Indemans P., Tollenaere J., Vermassen G., Venken N. - Raadsleden 
 
 
Dagorde: 
 
OPENBARE ZITTING 
 
 
01 Verslag politieraad 22 mei 2018. 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; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De raad hecht goedkeuring aan het verslag van de politieraad van 22 mei 2018. 
11/09/2018 
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02 Begrotingswijziging 2018, 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 56 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 
politiebegroting voor 2018 ten behoeve van de politiezones; 
Gelet op het ontwerp van begrotingswijziging nummer 1, ‘Wijziging aan de politiebegroting dienstjaar 
2018, gewone dienst’ en nummer 2, ‘Wijziging aan de politiebegroting dienstjaar 2018, buitengewone 
dienst’ samen met de verplichte bijlagen; 
Gelet op het verslag van de begrotingscommissie in haar zitting van 21 augustus 2018, om 09.00 uur; 
Overwegende dat bepaalde begrotingsposten dienen gewijzigd te worden; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad keurt begrotingswijziging nr. 1 van de politiezone voor het jaar 2018, gewone dienst, 

goed als volgt: 
- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2017 (boni) 1.581.283,64 

- Ontvangsten van het eigen dienstjaar: 7.364.716,78 

- Uitgaven van het eigen dienstjaar: 7.699.070,00 

- Ontvangsten vorige jaren: 303.020,00 

- Uitgaven vorige jaren: 4.590,00 

- Ontvangsten overboekingen 0,00 

- Uitgaven overboekingen 363.590,00 

- Geraamd begrotingsresultaat 2018 -399.513,22 

- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2018 1.181.770,42 

Artikel 2.- 
De politieraad keurt begrotingswijziging nr. 2 van de politiezone voor het jaar 2018, buitengewone 
dienst, goed als volgt: 

- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2017 (boni) 48.911,31 

- Ontvangsten van het eigen dienstjaar: 600.000,00 

- Uitgaven van het eigen dienstjaar: 961.290,00 

- Ontvangsten vorige jaren: 0,00 

- Uitgaven vorige jaren: 2.300,00 

- Ontvangsten overboekingen 363.590,00 

- Uitgaven overboekingen 0,00 

- Geraamd begrotingsresultaat 2018 0,00 

- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2018 48.911,31 

 
 
03 Gezamenlijk initiatief verzekeringen Limburgse politiezones: occasionele gezamenlijke 
opdracht voor de verzekeringen van de politiezone. 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 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 



 3

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren; 
Gelet op het bestek “Overheidsopdracht verzekeringen van de Limburgse politiezones”, dat 
gezamenlijk werd voorbereid door de werkgroep verzekeringen en verzekeringsconsultant Bamps 
Eurassur NV;  
Overwegende dat  

• deze opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling 
• de verzekeringen zullen worden afgesloten voor 3 jaar + maximaal 3 jaarlijkse stilzwijgende 

hernieuwingen (3 jaar + 1 jaar + 1 jaar+ 1 jaar) 
• de totale kostprijs van alle verzekeringen van alle Limburgse politiezones voor de volledige 

looptijd wordt geraamd op € 15.168.560,00 
• de politieraad gevraagd wordt de politiezone Limburg Regio Hoofdstad te mandateren als 

aanbestedende overheid voor de overheidsopdracht voor de verzekeringspolissen 
arbeidsongevallen, aansprakelijkheid, patrimoniumverzekeringen en de voertuigverzekeringen 
van de politiezone; 

Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
BESLUIT: 
Artikel 1 
De politieraad gaat akkoord met het mandateren van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad als 
aanbestedende overheid voor de overheidsopdracht voor de verzekeringspolissen arbeidsongevallen, 
aansprakelijkheid, patrimoniumverzekeringen en de voertuigverzekeringen van de politiezone. 
Artikel 2 
De politieraad gaat akkoord met de goedkeuring van de gunningsvoorwaarden en het bestek 
“Overheidsopdracht verzekeringen van de Limburgse politiezones” en het engagement om na 
afronding van de aanbestedingsprocedure het contract met de gegunde 
verzekeringsmaatschappij(en) overeenkomstig de gegunde offertes af te sluiten. 
Artikel 3 
De politieraad gaat akkoord om de kosten te dragen van de verzekeringspolissen van haar 
politiezone. De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het budget van 2018 en 
navolgende jaren, op artikels 33001/117-01, 33091/117-01, 330/124-08, 330/125-08 en 330/127-08 
van de gewone dienst. 
Artikel 4 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan: 

- de toezichthoudende overheid 
- de financiële dienst 
- de politiezone Limburg Regio Hoofdstad 

 
 
04 Samenwerkingsovereenkomst - Akkoord betreffende de samenwerking van de Federale 
Wegpolitie ANTWERPEN - Gewestelijk Verwerkingscentrum ANTWERPEN en de Lokale Politie 
PZ MAASLAND - PZ 5383 voor de verwerking van verkeersovertredingen vastgesteld bij middel 
van digitaal werkende toestellen. Kennisname. 
 
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 samenwerkingsovereenkomst “Akkoord betreffende de samenwerking van de Federale 
Wegpolitie ANTWERPEN – Gewestelijk Verwerkingscentrum ANTWERPEN en de Lokale Politie PZ 
MAASLAND – PZ 5383 voor de verwerking van verkeersovertredingen vastgesteld bij middel van 
digitaal werkende toestellen”, zoals goedgekeurd door het politiecollege op 2 augustus 2018; 
Overwegende dat de Federale Wegpolitie Antwerpen – Gewestelijk Verwerkingscentrum (GVC) 
Antwerpen zich met dit samenwerkingsakkoord ten aanzien van de Lokale Politie – PZ MAASLAND 
5383 voor onbepaalde duur engageert voor de verwerking van de digitale output van de in de 
overeenkomst vermelde onbemande en/of bemande toestellen, het verwerken en  genereren van de 
nodige processen-verbaal/onmiddellijke inningen, alsook het verzenden van deze documenten aan de 
overtreders en de archivering ervan; 
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Na beraadslaging; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De raad neemt kennis van de samenwerkingsovereenkomst “Akkoord betreffende de samenwerking 
van de Federale Wegpolitie ANTWERPEN – Gewestelijk Verwerkingscentrum ANTWERPEN en de 
Lokale Politie PZ MAASLAND – PZ 5383 voor de verwerking van verkeersovertredingen vastgesteld 
bij middel van digitaal werkende toestellen”. 
/09/2018 
 
05 ICT-samenwerkingsovereenkomst tussen de politiezones CARMA, LaMa en Maasland. 
Kennisname. 
 
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 “ICT-samenwerkingsovereenkomst tussen de politiezones CARMA, LaMa en Maasland”, 
goedgekeurd door het politiecollege op 11 juni 2018; 
Overwegende dat de politiezones CARMA, LaMa en Maasland hun ICT-omgeving maximaal op elkaar 
wensen te gaan afstemmen en/of te integreren, in het bijzonder bij afschrijving of bij nieuwe 
behoeften; dit zal a forti-ori gebeuren wanneer hieruit op operationeel, economisch of beheersmatig 
vlak voordeel kan gehaald worden voor de drie partijen; 
Overwegende dat deze ICT-samenwerkingsovereenkomst onder andere de instap en integratie 
inhoudt van de politiezone Maasland, in een concept van een multi-tenant private cloud ten voordele 
van de politiezones CARMA, LaMa en Maasland, gehuisvest te infraXenter –Hasselt, waarop de 
huidige behoeften op het vlak van ISLP, het eigen administratief netwerk en mobile office gedekt gaan 
worden; 
Na beraadslaging; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad neemt kennis van de “ICT-samenwerkingsovereenkomst tussen de politiezones 
CARMA, LaMa en Maasland”. 
 
 
BESLOTEN ZITTING 
11/09/2018 
06 Pensioen - Kennisname. 
 
07 Aanvraag tot erkenning van bijzondere nuttige beroepservaring gepresteerd in 

voorgaande diensten 
 
08 Aanvraag tot erkenning van bijzondere nuttige beroepservaring gepresteerd in 

voorgaande diensten 
 


