
 
1 

 

Dagorde Politieraad  
Politiezone Maasland 5383 

 
 

Zitting van 15 oktober 2019 
 

 

P U N T E N L I J S T 

 
 

OPENBARE ZITTING  

01 Verslag politieraad 18 juni 2019. Goedkeuring. 
02 Voorstelling en toelichting korpschef. 
03 Kennisgeving prioriteiten van het nieuw zonaal veiligheidsplan. 
04 Vacantverklaringen betrekkingen van inspecteur. Goedkeuring. 
05 Dienstjaarrekening 2018 Politiezone Maasland – vaststelling en goedkeuring 

begrotingsrekening, balans en resultatenrekening. 
06 Begrotingswijziging 2019, nr 1 en 2: bespreking en vastlegging. Goedkeuring. 
 
 
BESLOTEN ZITTING 
07 Aanstelling bijzonder rekenplichtige politiezone Maasland. 
08 Pensioen AGP – kennisname. 
09 Pensioen INP – kennisname. 
10 Vaststelling vergoeding blijvende invaliditeit- arbeidsongeval van 19 februari 2018 overkomen 

aan een INP.  
11 Vaststelling  blijvende arbeidsongeschiktheid na beroep - arbeidsongeval van 11 maart 2018 - 

rechtzetting afwezigheden. 
12 Aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte, ingediend op 29 augustus 2018 . 

Ontwerpbeslissing.  
  
AANWEZIG: Vandeweerd S., Tollenaere J. - Burgemeesters  
Coenen N., Damen D., Didden R., Didden S., Franssen W., Neyens H., Ochal J., Pieters L., Snijkers T., Vacca S., 

Van Cauwelaert P., Vandewal C., Vandewinkel T., Vankevelaer R., Venken N., Wahhabi M. - Raadsleden  
Cox R. - Hoofdcommissaris-korpschef  
Wetzels A. - Secretaris  

AFWEZIG:  Swillens Y. - Raadslid 
 
Dagorde: 
 
Burgemeester-voorzitter Sofie Vandeweerd opent de zitting om 20.00 uur. Ze heet de nieuwe 

korpschef, Ronin Cox, welkom. 
Yvette Swillens, raadslid, wordt verontschuldigd.  
HIP Jan Massie legt in handen van burgemeester-voorzitter Sofie Vandeweerd en ten overstaan van 
de politieraad de eed af in zijn zopas opgenomen functie van hoofdinspecteur bij politiezone 
Maasland.  
Leo Pieters, raadslid, vervoegt de zitting na deze eedaflegging. 
 
Burgemeester- voorzitter Sofie Vandeweerd verzoekt de politieraadsleden tot toevoeging van een 
agendapunt betreffende de kennisgeving van de prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan met het 
oog op een spoedbehandeling teneinde de bepaalde termijnen tot indiening van dit zonaal 
veiligheidsplan te respecteren. 
Zij verzoekt de politieraadsleden bijkomend om in één stemming agendapunt 1 betreffende de 
aanstelling van de bijzonder rekenplichtige van de politiezone te behandelen in besloten zitting gezien 
dit om personen gaat. 

 
Raadslid, Leo Pieters,  vraagt of de politieraad wel over dit plan zal kunnen oordelen gezien dit kort 
dag is. 
Burgemeester- voorzitter, Sofie Vandeweerd, haalt aan dat vandaag de prioriteiten zullen worden 
toegelicht bij wijze van kennisgeving en dat het zonaal veiligheidsplan geen statisch gegeven betreft. 
Een uitgebreide toelichting zal volgen in december. 
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De korpschef, Ronin Cox, voegt toe dat de omzendbrief bepaalt dat de fiche voor het zonaal 
veiligheidsplan ingediend moet worden voor 31 oktober. Hij geeft aan dat deze timing inderdaad niet 
ideaal is en verwijst naar de overgangsperiode van korpschef in de politiezone. 

 
De toevoeging van een agendapunt 4 “Kennisgeving prioriteiten van het nieuw zonaal veiligheidsplan” 
en de behandeling van punt 1 “Aanstelling bijzonder rekenplichtige politiezone Maasland” in besloten 
zitting worden ter stemming voorgelegd en worden beiden met eenparigheid van stemmen 
goedgekeurd.  
 
 

 
Dagorde: 
 
 
OPENBARE ZITTING 
 
 
01 Verslag politieraad 18 juni 2019. Goedkeuring.  
 
Verslaggever: Sofie Vandeweerd 
Redactie: Ati Wetzels 
 

DE POLITIERAAD:  
  
Gelet op de bepalingen opgenomen in de NGW;  
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten;  
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 

passieve openbaarheid);  
Gelet op de notulen zoals deze ter inzage lagen, en zoals deze ter kennis gebracht werden aan de 

politieraadsleden;  
Overwegende dat er betreffende dit verslag geen opmerkingen werden geformuleerd;  
Na beraadslaging;  

Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT:  
Artikel 1.-  

De politieraad hecht goedkeuring aan het verslag van de politieraad van 18 juni 2019. /02/2019  
 
 
02 Voorstelling en toelichting korpschef. 
 
Korpschef, Ronin Cox, stelt zichzelf voor en benoemt zijn ervaring bij de gemeentepolitie, de lokale 
politie en het comité P. Voor zijn huidige aanstelling deed hij dienst als korpschef in Voeren. Hij wil 
hier een aantal good practices vanuit zijn ervaringen implementeren. Bepaalde zaken zijn immers 
eigen aan het takenpakket van de lokale politie. Hij verwijst hiervoor naar de zeven pijlers van basis 
politiezorg. De korpschef wil een bijdrage leveren aan het verhogen van veiligheid en welzijn op het 
terrein. Hij stelt laagdrempeligheid, aanspreekbaarheid en aanwezigheid hierbij voorop. Daarbij heeft 
hij ook aandacht voor het budgettaire aspect dat inherent is aan de werking van de politiezone.  
Hij heeft tijdens de zomermaanden kennisgemaakt met het korps en kunnen observeren wat goed 
loopt en op welke punten bijgestuurd dient te worden.   
Hij stipt de nood aan invulling van het personeelskader aan en benadrukt het belang van 
samenwerking met partners om een goede basispolitiezorg te verzekeren. Er heeft reeds een gesprek 
plaatsgevonden omtrent samenwerkingsmogelijkheden met de politiezones CARMA en LaMa. 
Mogelijks zullen er in de toekomst voorstellen gericht worden aan de politieraad in het kader van 
mogelijke formele samenwerkingsvormen.  
Het project M en het focus- verhaal, i.c. waarbij smartphones ter beschikking gesteld worden van de 
politiemensen voor digitale gegevensinput en verwerking, worden kort toegelicht. 
 
Raadslid, Leo Pieters, vraagt hoe de korpschef zal omgaan met de huidige digitaliseringsgolf en erop 
zal toezien dat het beschikbaar stellen van smartphones niet leidt tot misbruik. Bijkomend vraagt 
raadslid, Leo Pieters, hoe de korpschef moeilijkheden eigen aan de grensstreek zal aanpakken. 
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Tenslotte wordt gevraagd hoe de korpschef het goed politiebeleid zoals dat tot op heden gevoerd 
werd, denkt te evenaren. 
 
De korpschef haalt in het antwoord op de eerste vraag aan dat het noodzakelijk is om mee te gaan in 
de digitaliseringsgolf met aandacht voor de verschillende gebruikers. Wat betreft het kunnen 
weerstaan aan de verleiding om smartphones niet voor privédoeleinden te gebruiken tijdens de 
diensturen, verwijst hij naar literatuur waaruit blijkt dat men medewerkers beter toelaat om kort 
privéaangelegenheden te regelen. Daarnaast geeft hij aan dat er ook controlemechanismes ingesteld 
zijn om misbruik te voorkomen en te detecteren. 
Op de vraag betreffende de aanpak van de grensproblematiek stelt de korpschef dat er reeds een 
aantal mensen door de politiediensten worden opgevolgd. Hij verwijst hier ook naar bestaande 
overlegstructuren en samenwerkingsvormen zoals de lokale geïntegreerde veiligheidscel, het 
gemeentelijk en arrondissementeel informatie- en expertisecentrum. Hij wenst hierbij in te zetten op 
bestuurlijke handhaving om kort op de bal te spelen en wil werking en middelen nog beter op mekaar 
afstemmen. De korpschef stipt het burenoverleg met CARMA en LaMa aan en pleit voor een 
opwaardering van het Benelux- overleg. 
Op de laatste vraag bevestigt de korpschef het goede politiebeleid zoals dat tot heden gevoerd werd. 
Hij ziet tegelijkertijd ook een aantal uitdagingen die creatieve oplossingen vergen. Hij verwijst naar de 
opgelopen “prefusieschade” in 2016 en wenst samenwerkingsverbanden te verkennen met aandacht 
voor het creëren van draagvlak en personele en materiële middelen. 
 
Raadslid, Rik Neyens, vraagt aan de korpschef of de site in Lanklaar afgebouwd zal worden.  
De korpschef stelt dat het omwille van efficiëntie persoonlijk zijn wens is om de twee huidige sites te 
integreren in één site. Heden zijn de gerechtelijke recherche en de verkeersdienst gelokaliseerd in 
Lanklaar. Deze fysieke opdeling leidt, zelfs in digitale tijden, tot een verlies aan informatieoverdracht. 
Het huidige wagenpark zou bovendien afgebouwd kunnen worden. De korpschef benadrukt het 
belang van een nabij onthaal voor Dilsen- Stokkem en Maaseik.. Tegelijkertijd wanneer het onthaal 
centraal gelegen is, wordt nabijheid gegarandeerd. De korpschef vat samen dat de wens er is omwille 
van verschillende voordelen doch dat er ook heel wat randfactoren zijn die de toekomstige evolutie 
van de twee sites zullen bepalen. 
 
 
03 Kennisgeving prioriteiten van het nieuw zonaal veiligheidsplan. 
 
De presentatie die als leidraad gehanteerd wordt bij de toelichting van de prioriteiten van het nieuw 
zonaal veiligheidsplan wordt als bijlage bij dit verslag gevoegd. 
 
 
04 Vacantverklaring betrekkingen van inspecteur. Goedkeuring. 
 
Raadslid, Leo Pieters, verzoekt om de aanpak van aanwervingsproblemen waarmee de zone kampt, 
te duiden. Hij vraagt naar opleidingsmogelijkheden in het middelbaar onderwijs en opties om 
plaatselijk te rekruteren. 
De korpschef, Ronin Cox, geeft aan dat de politiezone Maasland zich geografisch in een uithoek 
bevindt wat de keuze voor Maasland voor veel kandidaten minder aantrekkelijk maakt. De korpschef 
wil een actiever rekruteringsbeleid te voeren teneinde kwaliteitsvolle mensen aan te trekken.  
Burgemeester- voorzitter, Sofie Vandeweerd, geeft aan dat er heden geen dergelijk opleidingsaanbod 
is in het middelbaar onderwijs. Zij geeft aan dat het PLOT in Genk kwaliteitsvolle opleidingen inricht. 

 
 
Verslaggever: Sofie Vandeweerd 
Redactie: Ati Wetzels 
 
DE POLITIERAAD: 
 
Gelet op de bepalingen opgenomen in de NGW; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 
passieve openbaarheid); 
Gelet op het 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 politieraadsbeslissing van 29.06.2016 houdende onderstaandede operationele 
personeelsformatie: 

Graad Ops Ondersteuning Tot 

HCP 1 
 

1 

CP 3 
 

3 

HIP 11 3 14 

INP 57 
 

57 

AGP -- 
 

-- 

    

   
75 

Overwegende dat rekening houdende met de huidige personeelsformatie van de politiezone, de 
ingewilligde pensioenaanvragen en personeelsbewegingen dient te worden overgegaan tot de 
rekrutering van: 

 drie inspecteurs ASD 

 één inspecteur verkeersteam 

 één inspecteur recherche 

Gelet op voorliggende functiebeschrijvingen; 
Na beraadslaging;  

Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met 17 stemmen voor en 1 onthouding van raadslid, Leo Pieters; 
BESLUIT: 
Artikel 1- De politieraad hecht goedkeuring aan de vacantverklaring binnen de lopende of 

eerstvolgende mobiliteit van: 

 drie inspecteurs ASD 

 één inspecteur verkeersteam 

 één inspecteur recherche 

Artikel 2- De politieraad hecht goedkeuring aan de voorliggende bijlagen aan dit besluit, zoals 
door de directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer voorgeschreven procedure. 
Artikel 3- Afschrift van deze beslissing aan de personeelsdienst en het secretariaat operaties. 
 
 
05 Dienstjaarrekening 2018 Politiezone Maasland – vaststelling en goedkeuring 
begrotingsrekening, balans en resultatenrekening. 
 
Verslaggever: Sofie Vandeweerd 
Redactie: Ati Wetzels 
 
DE POLITIERAAD: 
 
Gelet op de bepalingen opgenomen in de NGW; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, 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.; 
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 de dienstjaarrekening 2018 voorgelegd door Patrick Doumen, bijzondere rekenplichtige, 
inhoudende de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening van de Politiezone Maasland; 



 
5 

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 17 stemmen voor en 1 onthouding van raadslid, Leo Pieters; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- De dienstjaarrekening 2018 van de politiezone Maasland wordt als volgt vastgesteld en 
goedgekeurd: 
 

Begrotingsrekening over het dienstjaar 2018 € 

Netto-vastgelegde rechten (gewone dienst) 9 386 540,54 

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 7 840 495,90 

Begrotingsresultaat (gewone dienst) 1 546 044,64 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 112 055,17 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst) 1 658 099,81 

  
Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst) 1 007 232,21 

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 942 357,47 

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst) 64 874,74 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 558 084,47 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst) 622 959,21 

  
Balans per 31 december 2018 € 

Vaste activa 939 219,36 

Vlottende activa 3 049 836,81 

Totaal van de activa 3 989 056,17 

  
Eigen vermogen 2 621 615,73 

Schulden 1 362 948,25 

Bewerkingen voor derden 4 492,19 

Totaal van de passiva 3 989 056,17 

  
Resultatenrekening over het dienstjaar 2018 € 

Exploitatieresultaat 29 078,87 

Uitzonderlijk resultaat   

Resultaat van het dienstjaar 29 078,87 

 
Artikel 2- 
De nodige afschriften van dit besluit en van de dienstjaarrekening, worden via de financiële dienst 
overgemaakt aan de bijzonder rekenplichtige en de toezichthoudende overheid. 

 

 
06 Begrotingswijziging 2019, nr 1 en 2: bespreking en vastlegging. Goedkeuring. 
 
 
Verslaggever: Sofie Vandeweerd 
Redactie: Ati Wetzels 
  
DE POLITIERAAD: 
 
Gelet op de bepalingen opgenomen in de NGW; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten; 
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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 ministeriële omzendbrief PLP 57 van 22 november 2018 betreffende de onderrichtingen 
voor het opstellen van de politiebegroting voor 2019 ten behoeve van de politiezones; 
Gelet op het ontwerp van begrotingswijziging nummer 1, ‘Wijziging aan de politiebegroting dienstjaar 
2019, gewone dienst’ en nummer 2, ‘Wijziging aan de politiebegroting dienstjaar 2019, buitengewone 
dienst’ samen met de verplichte bijlagen; 
Gelet op het verslag van de begrotingscommissie in haar zitting van 2 oktober 2019, om 8.30uur; 
Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden; 
Na beraadslaging;  

Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met 17 stemmen voor en 1 onthouding van raadslid, Leo Pieters; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad keurt begrotingswijziging nr. 1 van de politiezone voor het jaar 2019, gewone dienst, 

goed als volgt: 
- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2018 (boni) 1.546.044,64 
- Ontvangsten van het eigen dienstjaar: 7.596.962,32 
- Uitgaven van het eigen dienstjaar: 7.911.930,00 
- Ontvangsten vorige jaren: 292.130,00 
- Uitgaven vorige jaren: 18.780,00 
- Ontvangsten overboekingen 0,00 
- Uitgaven overboekingen 194.770,00 
- Geraamd begrotingsresultaat 2019 -236.387,68 
- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2019 1.309.656,96 

Artikel 2.- 
De politieraad keurt begrotingswijziging nr. 2 van de politiezone voor het jaar 2019, buitengewone 
dienst, goed als volgt: 

- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2018 (boni) 64.874,74 
- Ontvangsten van het eigen dienstjaar: 0,00 
- Uitgaven van het eigen dienstjaar: 194.770,00 
- Ontvangsten vorige jaren: 0,00 
- Uitgaven vorige jaren: 0,00 
- Ontvangsten overboekingen 194.770,00 
- Uitgaven overboekingen 0,00 
- Geraamd begrotingsresultaat 2019 0,00 
- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2019 64.874,74 

 
 
BESLOTEN ZITTING 
 
 
07 Aanstelling bijzonder rekenplichtige politiezone Maasland.  
 
Verslaggever: Sofie Vandeweerd 
Redactie: A. Wetzels 
 
DE POLITIERAAD: 
 
De raad in besloten zitting; 
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 30, 31 en 32 van de Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus (verder WGP genoemd) van 7 december 1998; 
Gelet op artikel 16 van de Wet van 2 april 2001 tot wijziging van de wet op het politieambt, de wet van 
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, 
en tot wijziging van overige wetten inzake de inplaatsstelling van de nieuwe politiestructuren; 
Gelet op de omzendbrief PLP 11 van 9 oktober 2001 betreffende de aanwijzing van bijzondere 
rekenplichtigen in de meergemeentenpolitiezones; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 29 november 2001 tot vaststelling van de toelage van de bijzondere 
rekenplichtige van de politiezone; 
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Gelet op artikel 105 tot 108 van de Programmawet van 30 december 2001; 
Gelet op artikel 9 van de Wet tot wijziging van bepaalde teksten betreffende de geïntegreerde politie 
van 20 juni 2006; 
Gelet op het schrijven van 4 september 2019 van de bijzonder rekenplichtige, houdende zijn 
ontslagname; 
Gelet op het schrijven van 12 september 2019 gericht aan de financieel directeurs van de stad 
Maaseik en Dilsen- Stokkem houdende de vacantverklaring van het mandaat van bijzonder 
rekenplichtige van de politiezone Maasland; 
Overwegende dat naar aanleiding van bovenstaand schrijven beide financieel directeurs te kennen 
gaven zich niet kandidaat te stellen; 
Overwegende dat een personeelslid niveau A van een tot de politiezone behorende gemeente, aan de 
voorwaarden voldoet om in zijn gemeente benoemd te worden tot financieel directeur en aldus aan de 
bepalingen van artikel 30 van de WGP voldoet; 
Na beraadslaging; 
Met eenparigheid van de stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad neemt kennis van het ontslag van de bijzonder rekenplichtige van de politiezone met 
ingang vanaf 1 november. 
Artikel 2.- De politieraad hecht goedkeuring aan de kandidatuur van een personeelslid niveau A, voor 
het mandaat van bijzonder rekenplichtige van de politiezone Maasland, en dit vanaf 1 november 2019. 
Artikel 3.- De mandaatvergoeding wordt vastgesteld op 100 procent van de mandaattoelage voor de 
korpschef. 
Artikel 4.- Afschrift van dit besluit aan: 

 het personeelslid niveau A van een tot de politiezone behorende gemeente 

 politiezone Maasland 

 SSGPI | Satelliet NOORD, Voorstraat 43-45 | 3500 HASSELT, 
SSGPI.Sat.Noord@police.belgium.eu.   

 
 
 
08 Pensioen AGP – kennisname. 
 
Verslaggever: Sofie Vandeweerd 
Redactie: Ati Wetzels 
 
DE POLITIERAAD: 
 
De raad in besloten zitting; 
Gelet op de bepalingen opgenomen in de NGW; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 
passieve openbaarheid); 
Gelet op het schrijven van de Federale pensioendienst (FPD) van 4 juni 2019 houdende de 
pensioenaanvraag uit hoofde van een tewerkstelling in de overheidssector van een AGP; 
Overwegende dat bovenvermeld schrijven bevestigt dat uit het onderzoek van het dossier blijkt dat de 
AGP de wettelijke voorwaarden vervult om aanspraak te maken op een rustpensioen in het stelsel van 
de ambtenaren vanaf 1 mei 2020; 
Gelet op de wet betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en hun 
rechthebbenden van 30 maart 2001; 
Na beraadslaging; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad neemt kennis van de pensionering op 1 mei 2020 van een AGP. 
Artikel 2.- 
Afschrift van deze beslissing aan de personeelsdienst en het secretariaat operaties voor opvolging en 
afhandeling van het dossier. 

 

09 Pensioen INP – kennisname. 
 
Verslaggever: Sofie Vandeweerd 

mailto:SSGPI.Sat.Noord@police.belgium.eu
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Redactie: Ati Wetzels 
 
DE POLITIERAAD: 
 
De raad in besloten zitting; 
Gelet op de bepalingen opgenomen in de NGW; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 
passieve openbaarheid); 
Gelet op het schrijven van de Federale pensioendienst (FPD) van 2 september 2019 houdende de 
pensioenaanvraag uit hoofde van een tewerkstelling in de overheidssector van een INP; 
Overwegende dat bovenvermeld schrijven bevestigt dat uit het onderzoek van het dossier blijkt dat de 
de INP de wettelijke voorwaarden vervult om aanspraak te maken op een rustpensioen in het stelsel 
van de ambtenaren vanaf 1 augustus 2020; 
Gelet op de wet betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en hun 
rechthebbenden van 30 maart 2001; 
Na beraadslaging; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad neemt kennis van de pensionering op 1 augustus 2020 van een INP. 
Artikel 2.- 
Afschrift van deze beslissing aan de personeelsdienst en het secretariaat operaties voor opvolging en 
afhandeling van het dossier. 

 

10 Vaststelling vergoeding blijvende invaliditeit- arbeidsongeval van 19 februari 2018  
overkomen aan een INP.  
 
Verslaggever: Sofie Vandeweerd 
Redactie: A. Wetzels 
 
DE POLITIERAAD: 
 
De raad in besloten zitting; 
Gelet op de bepalingen opgenomen in de NGW; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 
passieve openbaarheid); 
Gelet op de besluiten van de bevoegde medische dienst tot toekenning van een blijvende 
arbeidsongeschiktheid aan een INP, voor de gevolgen van het arbeidsongeval van 19 februari 2018; 
Gelet op de wet van 3 juli 1967; 
Gelet op het K.B. van 30 maart 2001; 
Gelet op het schrijven van Belfius verzekeringen van 29 juli 2019; 
Na beraadslaging; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
Ingevolge het arbeidsongeval van 19 februari 2018, wordt er aan de INP een blijvende 
arbeidsongeschiktheid vastgesteld op 1%, toegekend. 
Artikel 2.- 
Voor de berekeningen worden volgende gegevens in aanmerking genomen: 
a.- de arbeidsongeschiktheid is blijvend geworden sedert 9 april 2019; 
b.- de graad van de blijvende arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld op 1%; 
c.- Het basisloon dat in aanmerking genomen wordt voor de berekening van de vergoeding bedraagt € 
24332,08- zijnde het wettelijk maximum en € 20232,45- voor het excedent, 
Artikel 3.- 
De jaarlijkse vergoeding wettelijke dekking, wordt vastgesteld op € 243,32- 
De jaarlijkse vergoeding, wettelijke dekking, wordt overeenkomstig de wet op de arbeidsongevallen 
verminderd als volgt: €121,66- 
Artikel 4.- 
De jaarlijkse vergoeding, exedent, wordt vastgesteld op €202,32- 
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De jaarlijkse vergoeding exedent, wordt overeenkomstig de wet op de arbeidsongevallen verminderd 
als volgt: €101,16- 
Artikel 5- 
De jaarlijkse vergoeding wordt in de loop van het vierde kwartaal van ieder jaar uitbetaald door 
overschrijving op het rekeningnummer van een INP; 
Artikel 6- 
Belfius verzekeringen verbindt zich, in het kader van de door de politiezone Maasland afgesloten 
polis, tot de volledige uitvoering van de regeling zoals voorzien in onze beraadslaging. 
Artikel 7- 
Afschrift van dit besluit voor verdere opvolging aan de personeelsdienst en aan de INP. 

 
 
11 Vaststelling  blijvende arbeidsongeschiktheid na beroep - arbeidsongeval van 11 maart 
2018 overkomen aan een INP- rechtzetting afwezigheden.  
 
Verslaggever: Sofie Vandeweerd 
Redactie: A. Wetzels 
 
DE POLITIERAAD: 
 
De raad in besloten zitting; 
Gelet op de bepalingen opgenomen in de NGW; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 
passieve openbaarheid); 
Gelet op de wet van 03.07.1967; 
Gelet op het K.B. van 30.03.2001; 
Gelet op het schrijven van het bestuur medische expertise (medex) – dienst evaluatie lichamelijke 
schade - van 20.05.2019 houdende de besluiten inzake een arbeidsongeval op datum van 
11.03.2018; 
Overwegende dat het bestuur medische expertise (medex) in de hoedanigheid van de gerechtelijk 
geneeskundige dienst, zoals bepaald in RP-Pol artikel X.III.11, na beroep tot volgend besluit van een 
medishe expertise kwam: 
Arbeidsongeval van INP: 
Datum arbeidsongeval: 11.03.2018 
Refn°: POL/15/253289 
Geboortedatum: 01.05.1976 

 Beschrijving letsels: 

Multiple kneuzingen, voorals halspijn/hoofdpijn. 
Momenteel geen klachten meer. 

 Globale blijvende arbeidsongeschiktheid: 

0% 

 Consolidatiedatum: 

01.09.2018 

 Lijst van ontvangen afwezigheden die (medisch) in verband staan met het arbeidsongeval: 

Afwezigheid van 11.03.2018 tot en met 31.08.2018 

Na beraadslaging; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad neemt kennis van het schrijven van 20.05.2019 van het bestuur medische expertise 
(medex) – dienst evaluatie lichamelijke schade, in de hoedanigheid van de gerechtelijk 
geneeskundige dienst zoals bepaald in RP-Pol artikel X.III.11. 
Artikel 2.- 
Ingevolge het arbeidongeval van 11.03.2018, wordt aan de INP, na beroep het besluit van het bestuur 
medische expertise (medex) in de hoedanigheid van de gerechtelijk geneeskundige dienst ter kennis 
gebracht met vermelding van volgende medische expertise: 

 Beschrijving letsels: 

Multiple kneuzingen, voorals halspijn/hoofdpijn. 
Momenteel geen klachten meer. 

 Globale blijvende arbeidsongeschiktheid: 

0% 

 Consolidatiedatum: 

01.09.2018 

 Lijst van ontvangen afwezigheden die (medisch) in verband staan met het arbeidsongeval: 



 
10 

Afwezigheid van 11.03.2018 tot en met 31.08.2018 

Artikel 3.- 
Afschrift van deze beslissing aan de INP en de personeelsdienst voor opvolging. 
 
 
12 Aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte, ingediend op 29 augustus 
2018. Ontwerpbeslissing.  
 
Verslaggever: Sofie Vandeweerd 
Redactie: A. Wetzels 
 
DE POLITIERAAD: 
 
De raad in besloten zitting; 
Gelet op de bepalingen opgenomen in de NGW; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 
passieve openbaarheid); 
Gelet op de aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte, ingediend op 29 augustus 
2018; 
Gelet op het koninklijk besluit van 21 januari 1993 betreffende de schadeloosstelling voor 
beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en plaatselijke 
overheidsdiensten; 
Gelet op de besluiten die door Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s meegedeeld 
werden op 5/07/2019; 
Aangezien de aanvraag ontvankelijk is; 
Aangezien ze niet gegrond is wat de vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid betreft; 
Aangezien ze echter gegrond is wat de geneeskundige verzorging betreft; 
Na beraadslaging; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad neemt kennis van de aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte, 
ingediend op 29 augustus 2018. 
Artikel 2.- 
Afschrift van dit besluit aan de personeelsdienst voor verdere opvolging en aan betrokkene. 
 
 
 
De zitting wordt gesloten om 21u26.  
De volgende zitting vindt plaats op 10 december 2019.  
12/02/201  
Gedaan te Dilsen-Stokkem, 15 oktober 2019.  
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