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Besluiten Politieraad  
Politiezone Maasland 5383  

van 18 december 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 11 september 2018. Goedkeuring. 
02 Goedkeuring door federaal toezicht - jaarrekening dienstjaar 2014 - politiezone Maasland. 

Kennisname. 
03 Goedkeuring door federaal toezicht - jaarrekening dienstjaar 2015 - politiezone Maasland. 

Kennisname. 
04 Goedkeuring door federaal toezicht - politiebegrotingswijziging nr. 1 en 2 gewone en 

buitengewone dienst - dienstjaar 2018. 
05 Dienstjaarrekening 2016 Politiezone Maasland. Vaststelling en goedkeuring van de 

begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening. Goedkeuring. 
06 Dienstjaarrekening 2017 Politiezone Maasland. Vaststelling en goedkeuring van de 

begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening. Goedkeuring. 
07 Begroting 2019 ‘gewone dienst & buitengewone dienst’ en meerjarenplanning 2019-2021. 

Goedkeuring. 
08 Samenwerkingsovereenkomst met politiezone LAMA inzake ANPH. Bekrachtiging. 
 
BESLOTEN ZITTING 
 
09 Aanvraag pensionering    
10 Aanvraag pensionering. Goedkeuring. 
11 Aanvraag pensionering. Goedkeuring. 
12 Benoeming van een commissaris bij de algemene steundienst - mobiliteitscyclus 2018-04ERR 

- reeksnummer 0602. 
 
OPENBARE ZITTING 
 
13 Vacantverklaring van een betrekking van commissaris van politie. Goedkeuring. 
14 Vacantverklaring van een gespecialiseerde betrekking van hoofdinspecteur van politie binnen 

de opsporingsdienst. Goedkeuring. 
15 Vacantverklaring van een betrekking van hoofdinspecteur van politie algemene steundienst. 

Goedkeuring. 
16 Vacantverklaring van het mandaat van korpschef van de lokale politiezone Maasland. 

Goedkeuring. 
17 Vaststelling aantal raadsleden politieraad legislatuur 2019-2024. 
 
 
AANWEZIG: Creemers J., Peeters L. - - 
Snijkers T., Stassen A., Willen A., Wahhabi M., Dekkers A., Tollenaere J., Keuren G., Vandewal C., 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., Indemans P., Franssen W. - Raadsleden 
 
 
Dagorde: 
 
01 Verslag politieraad 11 september 2018. Goedkeuri ng. 
 
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; 
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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 11 september 2018. 
18/12/2018 
 
02 Goedkeuring door federaal toezicht - jaarrekenin g dienstjaar 2014 - politiezone 
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 het besluit van de politieraad van 27 maart 2018 waarbij de jaarrekening van de politiezone 
Maasland voor het dienstjaar 2014 werd vastgesteld; 
Gelet op het besluit van de heer gouverneur van 6 september 2018, waarbij bovenvermelde 
jaarrekening werd goedgekeurd met opmerkingen; 
Na beraadslaging; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De raad neemt kennis van het besluit van de heer gouverneur van 6 september 2018, waarbij de 
jaarrekening van de politiezone Maasland voor het dienstjaar 2014, zoals vastgesteld door de 
politieraad op 27 maart 2018, werd goedgekeurd met opmerkingen. 
/12/2018 
 
03 Goedkeuring door federaal toezicht - jaarrekenin g dienstjaar 2015 - politiezone 
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 het besluit van de politieraad van 27 maart 2018 waarbij de jaarrekening van de politiezone 
Maasland voor het dienstjaar 2015 werd vastgesteld; 
Gelet op het besluit van de heer gouverneur van 6 september 2018, waarbij bovenvermelde 
jaarrekening werd goedgekeurd met opmerkingen; 
Na beraadslaging; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De raad neemt kennis van het besluit van de heer gouverneur van 6 september 2018, waarbij de 
jaarrekening van de politiezone Maasland voor het dienstjaar 2015, zoals vastgesteld door de 
politieraad op 27 maart 2018, werd goedgekeurd met opmerkingen. 
18/12/2018 
 
04 Goedkeuring door federaal toezicht - politiebegr otingswijziging nr. 1 en 2 gewone en 
buitengewone dienst - dienstjaar 2018. 
 
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, meerbepaald de artikelen 
72, §2 en 75; 
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 11 september 2018 waarbij de politiebegrotingswijziging nr 
1 en 2 gewone en buitengewone dienst van politiezone Maasland voor het dienstjaar 2018 werd 
vastgesteld; 
Gelet op het besluit van 18 oktober 2018, waarbij voormelde begrotingswijziging werd goedgekeurd 
zonder bijkomende opmerkingen door de heer gouverneur; 
Na beraadslaging; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad neemt kennis van het besluit van 18 oktober 2018 van de heer gouverneur waarbij de 
politiebegrotingswijziging nr 1 en 2 gewone en buitengewone dienst van politiezone Maasland voor 
het dienstjaar 2018 werd goedgekeurd. 
/12/2018 
 
05 Dienstjaarrekening 2016 Politiezone Maasland. Va ststelling en goedkeuring van de 
begrotingsrekening, de balans en de resultatenreken ing. Goedkeuring. 
 
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, inzonderheid artikel 248; 
Gelet op het KB van 25 april 2004 tot wijziging van het KB van 5 september 2001 houdende het 
A.R.P.C.; 
Overwegende dat de politiejaarrekeningen juridisch-boekhoudkundig correct dienen te worden 
afgesloten; 
Overwegende dat 

�  alle verantwoordingsstukken inzake personeelskosten door de Centrale Dienst voor vaste 
Uitgaven (CDVU) werden afgeleverd; 
�  dit tot op heden nog steeds niet het geval is; 
�  dit echter niet aan de zone kan worden aangerekend; 
�  een afsluiting van de jaarrekeningen door de politiezones noodzakelijk is voor de 
beheersing van de budgetten en liquiditeiten; 
�  uit meerdere omzendbrieven blijkt dat de zones ‘naar best vermogen’ en naar ‘eigen keuze’ 
hun jaarrekeningen mogen afsluiten zonder in het bezit te zijn van de benodigde 
verantwoordingsstukken, af te leveren door de CDVU; 
�  de politiezone daarom op 20 april 2009 besliste om de bijzonder rekenplichtige te 
verzoeken over te willen gaan tot het afsluiten van de ontbrekende jaarrekeningen; 

Gelet op het ontwerp van de dienstjaarrekening 2016 voorgelegd door Patrick Doumen, bijzonder 
rekenplichtige, inhoudende de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening van de 
Politiezone Maasland; 
Gehoord de uiteenzetting door de voorzitter over de ter zake voorliggende cijfers, die een integrerend 
deel uitmaken van onderhavige beslissing; 
De voorzitter overloopt de cijfers en legt het resultaat uit; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De dienstjaarrekening 2016 van de politiezone Maasland wordt als volgt vastgesteld en goedgekeurd: 
 

Begrotingsrekening over het dienstjaar 2016 € 
  8.787.016,19 
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Netto-vastgelegde rechten (gewone dienst) 
Vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 7.240.535,40 

Begrotingsresultaat (gewone dienst) 1.546.480,79 
Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)  56.264,05 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst) 1.602.744,84 
    
Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst) 271.572,27 
Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 224.108,42 

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)  47.463,85 
Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone 
dienst) 20.414,70 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst) 67.878,55 
    
Balans per 31 december 2016 € 
Vaste activa 905.988,9 
Vlottende activa 2.681.473,29 

Totaal van de activa 3.587.462,19 
    
Eigen vermogen 2.571.531,94 
Schulden 1.015.930,25 
Bewerkingen voor derden 

Totaal van de passiva 3.587.462,19 
    
Resultatenrekening over het dienstjaar 2016 € 
Exploitatieresultaat  -44.886,02 
Uitzonderlijk resultaat   -59,95 

Resultaat van het dienstjaar  -44.945,97 

    
 
Artikel 2- 
De nodige afschriften van dit besluit en van de dienstjaarrekening 2016, worden via de financiële 
dienst overgemaakt aan de bijzonder rekenplichtige en de toezichthoudende overheid. 
18/12/2018 
 
06 Dienstjaarrekening 2017 Politiezone Maasland. Va ststelling en goedkeuring van de 
begrotingsrekening, de balans en de resultatenreken ing. Goedkeuring. 
 
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, inzonderheid artikel 248; 
Gelet op het KB van 25 april 2004 tot wijziging van het KB van 5 september 2001 houdende het 
A.R.P.C.; 
Overwegende dat de politiejaarrekeningen juridisch-boekhoudkundig correct dienen te worden 
afgesloten; 
Overwegende dat 

�  alle verantwoordingsstukken inzake personeelskosten door de Centrale Dienst voor vaste 
Uitgaven (CDVU) werden afgeleverd; 
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�  dit tot op heden nog steeds niet het geval is; 
�  dit echter niet aan de zone kan worden aangerekend; 
�  een afsluiting van de jaarrekeningen door de politiezones noodzakelijk is voor de 
beheersing van de budgetten en liquiditeiten; 
�  uit meerdere omzendbrieven blijkt dat de zones ‘naar best vermogen’ en naar ‘eigen keuze’ 
hun jaarrekeningen mogen afsluiten zonder in het bezit te zijn van de benodigde 
verantwoordingsstukken, af te leveren door de CDVU; 
�  de politiezone daarom op 20 april 2009 besliste om de bijzonder rekenplichtige te 
verzoeken over te willen gaan tot het afsluiten van de ontbrekende jaarrekeningen; 

Gelet op het arrest nr. 226.189 van 23 januari waarin de Raad van State bepaalt dat de 
personeelsuitgaven voor de lonen december (na termijn betaalde personeelsleden) moeten worden 
ingeschreven op de begroting van het dienstjaar waarin de prestaties zich bevinden, zelfs indien ze 
pas het volgende jaar worden uitbetaald (voorheen werden deze opgenomen in het volgend dienstjaar 
onder het hoofdstuk vorige dienstjaren); 
Overwegende dat de politiezones tijd hebben tot 2019 om zich in orde te stellen met dit arrest, en dat 
onze zone deze regularisatie heeft doorgevoerd in de rekening 2015;  
Gelet op het ontwerp van de dienstjaarrekening 2017 voorgelegd door Patrick Doumen, bijzonder 
rekenplichtige, inhoudende de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening van de 
Politiezone Maasland; 
Gehoord de uiteenzetting door de voorzitter over de ter zake voorliggende cijfers, die een integrerend 
deel uitmaken van onderhavige beslissing; 
De voorzitter overloopt de cijfers en legt het resultaat (een overschot) uit; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De dienstjaarrekening 2017 van de politiezone Maasland wordt als volgt vastgesteld en goedgekeurd: 
 

Begrotingsrekening over het dienstjaar 2017 € 
  
Netto-vastgelegde rechten (gewone dienst) 9.180.131,81 
Vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 7.598.848,17 
Begrotingsresultaat (gewone dienst) 1.581.283,64 
Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 42.063,52 
Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst) 1.623.347,16 
    
Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst) 257.878,55 
Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 208.967,24 
Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)  48.911,31 
Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone 
dienst)  154.088,53 
Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)  202.999,84 
    
Balans per 31 december 2017 € 
Vaste activa 767.693,48 
Vlottende activa 2.696.615,65 
Totaal van de activa 3.464.309,13 
    
Eigen vermogen 2.592.851,86  
Schulden 871.457,27 
Bewerkingen voor derden  
Totaal van de passiva 3.464.309,13  
    
Resultatenrekening over het dienstjaar 2016 € 
Exploitatieresultaat 21.569,92 
Uitzonderlijk resultaat    
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Resultaat van het dienstjaar  21.569,92 
    

Artikel 2- 
De nodige afschriften van dit besluit en van de dienstjaarrekening 2017, worden via de financiële 
dienst overgemaakt aan de bijzonder rekenplichtige en de toezichthoudende overheid. 
/12/2018 
 
07 Begroting 2019 ‘gewone dienst & buitengewone die nst’ en meerjarenplanning 2019-
2021. 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, in het bijzonder artikel 34; 
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 57 van 21 november 2018 betreffende de onderrichtingen 
voor het opstellen van de politiebegroting voor 2019 ten behoeve van de politiezones; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie; 
Gelet op het ontwerp van begroting 2019, samen met de verplichte bijlagen, zoals deze ter inzage 
lagen en zoals de raadsleden deze ontvingen zoals wettelijk voorgeschreven, samen met hun oproep 
voor deze vergadering;  
Gelet op het ontwerp van meerjarenplanning 2019-2020, zoals deze ter inzage lag en zoals de 
raadsleden deze ontvingen zoals wettelijk voorgeschreven, samen met hun oproep voor deze 
vergadering; 
Gelet op het verslag van de begrotingscommissie in haar zitting van 6 december 2018; 
Gelet op de bespreking ten gronde op het politiecollege van 6 december 2018; 
Gelet op de toelichting van de voorzitter; 
Gelet op het belang van de goedkeuring van de begroting om de goede werking van de politiezone te 
waarborgen; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De raad stelt de begroting vast van de politiezone voor het jaar 2019 ‘Politiebegroting dienstjaar 2019 
gewone dienst’, die navolgende uitslag vertoont: 
 

- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2018 (boni)   451.387,68 
- Ontvangsten van het eigen dienstjaar: 7.506.462,32 
- Uitgaven van het eigen dienstjaar: 7.961.910,00 
- Ontvangsten vorige jaren: 272.560,00 
- Uitgaven vorige jaren:     4.590,00 
- Ontvangsten overboekingen 0,00 
- Uitgaven overboekingen 263.910,00 
- Geraamd begrotingsresultaat 2019 -451.387,68 
- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2019       0,00 

 
Artikel 2.- 
De raad stelt de begroting vast van de politiezone voor het jaar 2019 ‘Politiebegroting dienstjaar 2019 
buitengewone dienst’, die navolgende uitslag vertoont: 
 

- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2018 (boni)         0,00 
- Ontvangsten van het eigen dienstjaar: 0,00 
- Uitgaven van het eigen dienstjaar: 263.910,00 
- Ontvangsten vorige jaren: 0,00 
- Uitgaven vorige jaren: 0,00 
- Ontvangsten overboekingen 263.910,00 
- Uitgaven overboekingen 0,00 
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- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2019      0,00   
 
Artikel 3.- 
De raad stelt de meerjarenplanning 2019-2021 vast. 
Artikel 4.- 
De toelichtende tabellen inzake begroting 2019 en meerjarenplanning 2019-2021 worden aangehecht 
aan dit besluit, maken er integraal deel van uit en dienen overgemaakt aan de hogere overheden 
zoals wettelijk voorgeschreven. 
Artikel 5.- 
Afschrift van dit besluit 

• voor kennisname aan de administraties van de steden Maaseik en Dilsen-Stokkem  
• aan de dienst financiën & logistiek voor afhandeling en opvolging van het dossier. 

18/12/2018 
 
08 Samenwerkingsovereenkomst met politiezone LAMA i nzake ANPH. Bekrachtiging. 
 
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 samenwerking tussen de PZ Lanaken-Maasmechelen en de PZ Maasland voor het 
gezamenlijk gebruik van ANPR-sites, met name te: 

• Rijksweg 38A, 3630 Maasmechelen (LAMA-MA03A) 
• Bekaertlaan 999, 3650 Dilsen-Stokkem (MAAS-DI02A-SL1); 

Overwegende dat beide zones hun aandeel in de kosten op zich te nemen, meer bepaald de kost van 
de nodige dataverbinding (explore-verbinding) en de onderhoudskost van de volledige ANPR-site; 
Gelet op het financieel aandeel vanaf datum van ingebruikname van de bijkomende ANPR-camera’s: 

• 50% voor PZ Lanaken-Maasmechelen 
• 50% voor PZ Maasland  

In afwijking hiervan en gelet op de lopende garantieperiode op de nieuwe camera, zal het financieel 
aandeel PZ Maasland voor de onderhoudskost, gedurende het eerste jaar slechts 25% bedragen; de 
volgende jaren zal het financieel aandeel 50% bedragen; 
Overwegende dat voor de stroomkosten een verdeelsleutel van 50/50 werd overeengekomen; 
Overwegende dat beide partijen zonder bijkomende compensatie, de verzekering van deze sites 
aanvaarden, als volgt te verdelen: 

- PZ Lanaken-Maasmechelen: paal, voetpadkasten en eigen camera’s 
- PZ Maasland: eigen camera’s; 

Gelet op het voorstel van samenwerkingsovereenkomst; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De raad bekrachtigt de samenwerkingsovereenkomst tussen de PZ Lanaken-Maasmechelen en de 
PZ Maasland voor het gezamenlijk gebruik van ANPR-sites. 
Artikel 2.- 
Afschrift van dit besluit aan de financiële dienst en aan de politiezone Lanaken-Maasmechelen. 
18/12/2018 
 
09 Aanvraag pensionering /12/2018 
 
10 Aanvraag pensionering. Goedkeuring. 
 
11 Aanvraag pensionering. Goedkeuring. 
 
12 Benoeming van een commissaris bij de algemene st eundienst - mobiliteitscyclus 2018-

04ERR - reeksnummer 0602. 
 
/2018 



 8

13 Vacantverklaring van een betrekking van commissa ris van politie. 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 30.03.2001 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, 
22.12.2015 en 29.06.2016, houdende de onderstaande goedgekeurde operationele 
personeelsformatie van de politiezone Maasland: 
 

Graad Ops Ondersteuning Tot 
HCP 1 

 
1 

CP 3 
 

3 
HIP 11 3 14 
INP 57 

 
57 

AGP -- 
 

-- 

   
75 

Gelet op de pensioenaanvraag van CP Boonen; 
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 commissaris van politie; 
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.- 
Goedkeuring wordt gehecht aan het vacant verklaren binnen de lopende of eerstvolgende mobiliteit 
van één bediening binnen het officierskader in de graad van commissaris van politie. 
Artikel 2- 
Afschrift van dit besluit voor verdere opvolging aan de personeelsdienst. 
18/12/2018 
 
14 Vacantverklaring van een gespecialiseerde betrek king van hoofdinspecteur van politie 
binnen de opsporingsdienst. 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 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 
de politiediensten (RPPol) deel VI – titel II – hoofdstuk II houdende de regeling van de mobiliteit; 
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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, 
22.12.2015 en 29.06.2016, houdende de onderstaande goedgekeurde operationele 
personeelsformatie van de politiezone Maasland; 
Gelet op de deficitaire situatie in het middenkader van de opsporingsdienst; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
Goedkeuring wordt gehecht aan het vacant verklaren van de functie van hoofdinspecteur van politie 
binnen de opsporingsdienst. 
Artikel 2.- 
Afschrift van dit besluit aan de personeelsdienst voor verdere opvolging. 
18/12/2018 
 
15 Vacantverklaring van een betrekking van hoofdins pecteur van politie algemene 
steundienst. 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 30.03.2001 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, 
22.12.2015 en 29.06.2016, houdende de onderstaande goedgekeurde operationele 
personeelsformatie van de politiezone Maasland; 
Gelet op de benoeming op heden van hoofdinspecteur Warson in de door de politieraad in haar 
besluit van 21 maart 2017 vacant gestelde functie van commissaris van politie; 
Overwegende dat door deze personeelsbeweging het ambt van hoofdinspecteur van politie binnen de 
algemene steundienst vacant wordt; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
Goedkeuring wordt gehecht aan het vacant verklaren van de functie van hoofdinspecteur van politie 
binnen de algemene steundienst. 
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Artikel 2.- 
Afschrift van dit besluit voor verdere opvolging aan de personeelsdienst. 
18/12/2018 
 
16 Vacantverklaring van het mandaat van korpschef v an de lokale politiezone Maasland. 
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, 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 heer Gerarts Godfried, geboren 6 juni 
1959, HCP 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 heer 
Godfried Gerarts; 
Overwegende dat bovenvermeld schrijven bevestigt dat uit het onderzoek van het dossier blijkt dat de 
heer Godfried Gerarts de wettelijke voorwaarden vervult om aanspraak te kunnen maken op een 
rustpensioen in het stelsel van ambtenaren vanaf 1 juli 2019; 
Overwegende dat de politieraad een mandaat vacant kan verklaren dat binnen een jaar vacant wordt 
(artikel 7.3.21 RPPol); 
Overwegende dat de vacature dient te worden opengesteld, teneinde te kunnen overgaan tot het 
aanwijzen van een korpschef; 
 
De politieraad neemt volgende beslissingen in het kader van deze vacature en de kandidaatstelling 
voor het aanwijzen van het ambt van korpschef bij de lokale politie, en conform het artikel 7.3.20 van 
de RPPol: 

� dat een bij wege van mandaat te begeven ambt vacant verklaard wordt; 
� over de termijn waarbinnen de kandidaatstelling ontvankelijk kan worden ingediend, zonder 

dat deze termijn minder dan 20 dagen mag bedragen, te rekenen vanaf de dag van de 
mededeling van de in artikel 7.3.23 van de RPPol bedoelde oproep aan de voor de aanwijzing 
van het mandaat in aanmerking komende personeelsleden; 

� over de samenstelling van de bevoegde selectiecommissie dan wel, of een beroep gedaan 
wordt op de nationale selectiecommissie zoals bedoeld in artikel 7.3.59 van de RPPol; 

 
De oproep tot kandidaatstelling voor de aanwerving van een korpschef voor de lokale politie die zal 
gelanceerd worden dient de volgende gegevens te vermelden (zie 7.3.23 van de RPPol): 

� de categorie tot dewelke het vacante mandaat hoort; 
� de functiebeschrijving en het profiel (ligt vast door het ministerieel besluit van 11 januari 2006 

tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereiste van een 
korpschef); 

� de wijze van kandidaatstelling en de uiterste datum waarop die ontvankelijk kan worden 
ingediend; 

� de samenstelling van de selectiecommissie; 
 
Wat de categorie tot de dewelke het vacante mandaat behoort, betreft: 
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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, 
meer bepaald artikel 67, bepaalt dat er 6 categorieën van mandaten zijn, waarbij uitgegaan wordt van 
de personeelsbezetting, met name het aantal voltijds tewerkgestelde personeelsleden, omvattende 
het personeel van het operationeel en van het administratief kader: 

� categorie 1: minder dan 75  
� categorie 2: ten minste 75 doch minder dan 150  
� categorie 3: ten minste 150 doch minder dan 300 
� categorie 4: ten minste 300 doch minder dan 600 
� categorie 5: ten minste 600 
� [categorie 6: het mandaat commissaris-generaal] 

Onder personeelsbezetting wordt begrepen de som van alle voltijds tewerkgestelde personeelsleden 
van het operationeel en administratief kader zoals deze bestaat zes maanden voorafgaand aan de 
datum waarop het bij mandaat te begeven ambt vacant verklaard wordt (artikel 7.3.2 RPPol);  
Deze personeelsbezetting wordt vastgesteld door de politieraad en was tussen de 75 en 150 
personeelsleden (categorie 2); 
 
Voor de functiebeschrijving wordt voorgesteld om de functiebeschrijving en het profiel te gebruiken 
zoals beschreven in het ministerieel besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de 
functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereiste van een korpschef; 
 
Voor de termijn waarbinnen de kandidaatstelling ontvankelijk kan worden ingediend te rekenen vanaf 
de dag van de mededeling van de in artikel 7.3.23 van de RPPol bedoelde oproep aan de voor de 
aanwijzing voor het mandaat in aanmerking komende personeelsleden, wordt voorgesteld te opteren 
voor 30 dagen; 
 
Gelet op artikel 7.3.24 van de RPPol: 
De kandidaat dient zijn kandidaatstelling in bij de minister of bij de directeur van de door hem 
aangewezen dienst. Om geldig te zijn moet deze kandidaatstelling hetzij per aangetekende brief 
worden verzonden, hetzij tegen ontvangstbewijs bij de directeur van de door de minister aangewezen 
dienst worden afgegeven ten laatste op de uiterste datum. Is deze uiterste datum een zaterdag, een 
zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt deze vervaldag verplaatst op de eerstvolgende dag die 
geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is. Op straffe van onontvankelijkheid van de 
kandidaatstelling, zet de kandidaat voor het vacante mandaat in zijn kandidaatstelling de aanspraken 
en verdiensten uiteen die hij meent te kunnen doen gelden voor het bij wege van mandaat toe te 
wijzen ambt; 
 
Voorgesteld wordt dat de kandidaat zijn/haar kandidatuur indient bij DGR.DPPI/Affect/Vlaanderen, 
Kroonlaan 145A te 1050 Brussel; 
 
De minister of de directeur van de door hem aangewezen dienst deelt de kandidaatstellingen alsmede 
de in de oproep vermelde gegevens mee aan de voorzitter van de selectiecommissie, die de 
kandidaatstellingen verder onderzoekt (artikel 7.3.25 RPPol); 
 
Wanneer de politieraad opteert voor een plaatselijke selectiecommissie, dient deze te worden 
samengesteld als volgt (artikel 40 en 50 WGP en artikel 7.3.58 van de RPPol): 

� voorzitter van het politiecollege (van rechtswege tevens voorzitter van de selectiecommissie) 
� een korpschef die een mandaat uitoefent van ten minste dezelfde categorie als het te begeven 

mandaat 
� een bestuurlijke directeur-coördinator of eventueel een gerechtelijke directeur, uit een ander 

ambtsgebied dan datgene waarin de gemeente of de meergemeentezone waarin het ambt 
van korpschef te begeven is, is gelegen, of – in voorkomend geval – een gewezen bestuurlijke 
directeur-coördinator 

� een deskundige die niet behoort tot het betrokken lokaal politiekorps en die doet blijken van 
een voor de opdracht van de plaatselijke selectiecommissie voor het ambt van korpschef 
relevante beroepservaring; 

� de gouverneur of de door hem aangewezen vicegouverneur of arrondissementscommissaris 
� de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waarin de gemeente of de 

meergemeentezone waarin het ambt van korpschef te begeven is, gelegen is 
� de inspecteur-generaal of de door hem aangewezen adjunct-inspecteur-generaal 
� een secretaris aangewezen door de voorzitter 

 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
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Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De mandaatfunctie van korpschef voor de lokale politiezone Maasland wordt vacant verklaard met 
indiensttreding vanaf 1 juli 2019. 
Artikel 2.- 
De mandaatfunctie van korpschef voor de lokale politiezone Maasland is een mandaatfunctie 
categorie 2. 
Artikel 3.- 
Voor de functiebeschrijving en het profiel wordt gebruik gemaakt van de functiebeschrijving en het 
profiel zoals beschreven in het ministerieel besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de 
functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereiste van een korpschef. 
Artikel 4.- 
De oproep tot kandidaatstelling voor de aanwerving van een korpschef bij de lokale politiezone 
Maasland wordt gelanceerd met vermelding van: 
de categorie 
de functiebeschrijving en het profiel 
de wijze van kandidaatstelling en uiterste datum waarop die ontvankelijk kan worden ingediend 
de samenstelling van de selectiecommissie 
Artikel 5.- 
De termijn waarbinnen de kandidaatstelling ontvankelijk kan worden ingediend, wordt bepaald op 30 
dagen te rekenen vanaf de dag van de mededeling van de in artikel VII.III.23 bedoelde oproep aan de 
voor de aanwijzing voor het mandaat in aanmerking komende personeelsleden. 
De kandidaat dient zijn kandidatuur in bij DGR.DPPI/Affect/Vlaanderen, Kroonlaan 145A te 1050 
Brussel (aangetekend of tegen ontvangstbewijs). 
De directeur van de door de minister aangewezen dienst deelt de kandidaatstellingen alsmede de in 
de oproep vermelde gegevens mee aan de voorzitter van de selectiecommissie, die de 
kandidaatstellingen verder onderzoekt. 
Artikel 6.- 
De burgemeester-voorzitter wordt gemachtigd om alle nodige stappen te ondernemen met betrekking 
tot de publicatie van deze vacantverklaring alsook met betrekking tot de organisatie van de 
selectieprocedure en de samenroeping van de selectiecommissie. 
Artikel 7.- 
Er wordt geopteerd voor een plaatselijke selectiecommissie met hiernavolgende samenstelling: 
 

Samenstelling Lid Plaatsvervanger 

Voorzitter     

Voorzitter van het politiecollege 

Burgemeester Dilsen-

Stokkem 

Bijzitters     

Een korpschef die een mandaat  

De heer Steve Provost 

HCP De heer Bart Voordeckers 

uitoefent van ten minste dezelfde 

PZ Gingelom-

Nieuwerker-  PZ Lommel 

categorie ken-Sint-Truiden   

Een bestuurlijk directeur-

coördinator Mevr. Karolien De Smet De heer Jean-Claude  

of een gerechtelijk directeur uit een 

bestuurlijk directeur-

coörd  Gunst, bestuurlijk directeur- 

ander ambtsgebied  Leuven  coörd Antwerpen 

Een deskundige die niet behoort 

tot De heer Guy Hermans Mevrouw Katleen Stinckens 

het betrokken lokaal politiekorps 

Rechter RB Koophandel 

Tongeren/Antwerpen  Voorzitter Comité P 

De gouverneur of de 

De heer Herman 

Reynders Een door de gouverneur 

arrondissementscommissaris Gouverneur provincie aangewezen 
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  Limburg arrondissementscommissaris 

De procureur des Konings van 

De heer Guido 

Vermeiren Een door de procureur  

het gerechtelijk arrondissement Procureur des Konings aangewezen vervanger 

  Limburg   

De inspecteur-generaal of de De heer Thierry Gilis Een door de inspecteur- 

adjunct-inspecteur-generaal Inspecteur-generaal 

generaal aangewezen 

adjunct 

Secretaris Secretaris zone 

 
Artikel 8.- 
Afschrift van dit besluit aan: 

� de personeelsdienst 
� de toezichthoudende overheid 
� de federale politie, algemene directie middelenbeheer en informatie, directie van het 

personeel, DGR-DPPI-Affectatie, Kroonlaan 145A, 1050 Elsene 

 
17 Vaststelling aantal raadsleden politieraad legis latuur 2019-2024. 
 
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 artikel 12 en artikel 13 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
Geïntegreerde Politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus; 
Gelet op de Bevolkingscijfers Vlaams Gewest op 1 januari 2018, zoals gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 19 februari 2018 door de Vlaamse Overheid, Kanselarij en Bestuur; 
Overwegende dat de lokale politie in de meergemeentezone wordt bestuurd door een politieraad 
bestaande uit: 
- 13 leden in een meergemeentezone die de 15 000 inwoners niet overschrijdt; 
- 15 leden voor een bevolking van 15 001 tot 25 000 inwoners; 
- 17 leden voor een bevolking van 25 001 tot 50 000  inwoners; 
- 19 leden voor een bevolking van 50 001 tot 80 000 inwoners; 
- 21 leden voor een bevolking van 80 001 tot 100 000 inwoners; 
- 23 leden voor een bevolking van 100 001 tot 150 000 inwoners; 
- 25 leden voor een bevolking van meer dan 150 000 inwoners. 
Overwegende dat de politieraad evenredig wordt samengesteld uit leden van de gemeenteraden van 
de verschillende gemeenten die samen de meergemeentezone vormen, op basis van hun 
respectievelijke bevolkingscijfers; 
Overwegende dat voor het bepalen en het verdelen van het aantal leden de bevolkingscijfers in 
aanmerking worden genomen die als basis hebben gediend voor het bepalen van de samenstelling 
van de verschillende gemeenteraden in de overeenkomstige meergemeentezone; 
Overwegende dat elke gemeenteraad beschikt over minstens één vertegenwoordiger in de politieraad; 
Overwegende dat de burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de 
meergemeentezone van rechtswege lid zijn van de politieraad en niet worden meegerekend in het 
aantal leden; 
Overwegende dat deze berekening leidt tot het volgende resultaat: 
 
Gemeente Inwoners 

gemeente 
1/1/2018 

Raadsleden 
gemeente 
1/1/2019 

Aantal leden 
politieraad (excl. 
burgemeesters) 

Quotiënt 
inwoners 
gemeente/ 
politiezone 

Raadsleden 
gemeente in 
politiezone (na 
afronding) 

Maaseik 25.180 29 17 9,38398807 9 
Dilsen-
Stokkem 

20.436 27 7,61601193 8 

 45.616 56   
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Overwegende dat het aantal leden dat iedere gemeenteraad telt in de politieraad, wordt vastgesteld 
door de uittredende politieraad; 
Na beraadslaging; 
BESLUIT: 
Artikel 1 
Wat politiezone Maasland betreft, zal de verdeling per gemeente van het aantal vertegenwoordigers in 
de politieraad voor de periode 2019-2024 als volgt zijn: 
 
Gemeente Raadsleden gemeente in politiezone (na afronding) 
Maaseik 9 
Dilsen-Stokkem 8 
Totaal 17 
 
 
Voor eensluidend uittreksel 
 
 
 

 
Katrien Hermans      Lydia Peeters   
  
Secretaris       Voorzitter 
 
18/12/2018 
 


