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03 Verkozenverklaring van mevrouw Petronella Zelissen als politieraadslid, onderzoek geloofsbrief en eedaflegging. 
04 Dienstjaarrekening 2018 Politiezone Maasland - vaststelling en goedkeuring van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening. Correctie n.a.v. 

vragen van het federaal toezicht. Goedkeuring. 
05  Jaarrekening dienstjaar 2018 - politiezone Maasland- goedkeuring door federaal toezicht met opmerkingen. Kennisname.  

06 Goedkeuring door federaal toezicht- politiebegroting dienstjaar 2020- politiezone Maasland. Kennisname. 

07 Actualisatie besluit van de politieraad van 12 februari 2019 houdende het delegatiebesluit/interne afspraken/toepassing wetgeving overheidsopdrachten/KB 

houdende het 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.   

08 Kennisname van de effectieve invulling van de formatie op 1 januari 2020 en vaststelling van de politiezone Maasland als zijnde deficitair.  
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Dagorde: 
 
Burgemeester-voorzitter, Sofie Vandeweerd, opent de zitting om 20.00 uur. 

 
OPENBARE ZITTING 

 
01 Goedkeuring verslag politieraad 10 december 2019.  
 
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 10 december 2019. /0 

 
02 Kennisname ontslag politieraadslid Raf Didden. 
 
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, 
inzonderheid de artikelen 12 t.e.m. 24; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de stad Maaseik van 7 januari 2019, waarbij de leden van de politieraad werden gekozen; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Maaseik van 27 april 2020 houdende de kennisname van het ontslag van gemeenteraadslid Raf Didden. 
Na beraadslaging; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De raad neemt kennis van het ontslag van de heer Raf Didden als lid van de gemeenteraad van Maaseik en bijgevolg als lid van de politieraad. 
 
 
03 Verkozenverklaring van mevrouw Petronella Zelissen als politieraadslid, onderzoek geloofsbrief en eedaflegging. 
 
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, 
inzonderheid de artikelen 12 t.e.m. 24; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
Gelet op het besluit van de politieraad van 12 februari 2019 houdende de installatie van de politieraadsleden: kennisname afstanden van mandaat, onderzoek 
geloofsbrieven, eedaflegging effectieve leden en eventuele opvolgers; 
Gelet op het ontslag van raadslid Raf Didden; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de stad Maaseik van 7 januari 2019, houdende de voordracht van de heer Raf Didden als kandidaat- effectief lid met 
aanduiding van een opvolger met name mevrouw Petronella Zelissen; 
Gelet op het onderzoek van de geloofsbrief overeenkomstig artikel 15 WGP, waarbij wordt vastgesteld dat: 

1. er geen onverenigbaarheid bestaat in verwantschap 
2. betrokkene lid is van de gemeenteraad van de stad Maaseik 



Overwegende dat Petronella Zelissen tijdens de gemeenteraad van 7 januari 2019 de eed heeft afgelegd als gemeenteraadslid en dat werd vastgesteld dat er zich geen 
redenen van onverenigbaarheden voordoen. 
Overwegende dat mevrouw Petronella Zelissen ter zitting de eed aflegt; 
Na beraadslaging;  

Met eenparigheid van de stemmen; 

BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De raad verklaart mevrouw Petronella Zelissen, Heppersteenweg 40, 3680 Maaseik (° 27.04.1977) verkozen als effectief lid van de politieraad. 
Artikel 2.-  

De politieraad hecht goedkeuring aan de geloofsbrief van mevrouw Petronella Zelissen. 

Artikel 3.-  

De politieraad neemt akte van de eedaflegging in handen van de voorzitter van mevrouw Petronella Zelissen. 

Artikel 4.- Afschrift van dit besluit aan: 

 Mevrouw Petronella Zelissen 

 SSGPI | Satelliet NOORD, Voorstraat 43-45 | 3500 HASSELT, SSGPI.Sat.Noord@police.belgium.eu.   
 
 
04 Dienstjaarrekening 2018 Politiezone Maasland - vaststelling en goedkeuring van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening. Correctie n.a.v. 
vragen van het federaal toezicht. Goedkeuring. 
 
DE POLITIERAAD: 
 
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; 
Gezien de dienstjaarrekening 2018, inhoudende de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening van de Politiezone Maasland; 
Gelet op de toelichting bij dit besluit, luidende: 

“Na goedkeuring van de jaarrekening 2018 door de politieraad op 18 oktober 2019 werden door de administratie de verplichte stukken verstuurd aan het federaal 
toezicht.  Op 13 december 2019 werden door het federaal toezicht, per mail,  enkele bijkomende vragen gesteld.  Eén van de vragen betrof het luik van de 
resultatenrekening.  Door een administratieve vergissing was het uitzonderlijk resultaat niet vermeld in het politieraadsbesluit.  Daardoor werd dit resultaat niet 
formeel vastgesteld door de politieraad.  Het betreft hier een bedrag van € 64,87. 
De resultatenrekening is het document dat de kosten en de opbrengsten van de politiezone tijdens een dienstjaar weergeeft en het verschil tussen beiden (het 
resultaat) aangeeft. 
De kosten en opbrengsten zijn van drieërlei aard: de courante, de niet-kas en de uitzonderlijke kosten en opbrengsten. Het saldo van de resultatenrekening wordt 
overgebracht naar de balans, waarbij het netto-vermogen wordt aangepast. 

mailto:SSGPI.Sat.Noord@police.belgium.eu


De uitzonderlijke kost in de resultatenrekening van 2018 betreft de schadevergoeding aan een personeelslid voor de herstelling van een uurwerk dat tijdens de 
uitoefening van zijn dienst werd beschadigd. 
In samenspraak met mevrouw Rebekka Lannaert van het federaal toezicht werd afgesproken dat de vaststelling van resultatenrekening wordt gecorrigeerd en 
opnieuw wordt voorgelegd aan de politieraad.”; 

Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van de stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1 
De politieraad neemt kennis van de correctie in het raadsbesluit houdende de goedkeuring van de dienstjaarrekening 2018 van de politiezone Maasland en keurt de 
gecorrigeerde tabellen als volgt goed: 
 

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 -65,00  

Resultaat van het dienstjaar 29 013,87 

 
 

05  Jaarrekening dienstjaar 2018 - politiezone Maasland- goedkeuring door federaal toezicht met opmerkingen. 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 heer gouverneur van 16 april 2020, waarbij bovenvermelde jaarrekening werd goedgekeurd met opmerkingen;  

Overwegende dat aan deze opmerkingen tegenmoet gekomen zal worden bij de opmaak van de jaarrekening 2019 zoals afgesproken met federaal toezicht; 

Na beraadslaging;  

BESLUIT:  

Artikel 1.-  

De raad neemt kennis van het besluit van de heer gouverneur van 16 april 2020, waarbij de jaarrekening van de politiezone Maasland voor het dienstjaar 2018 wordt 
goedgekeurd met opmerkingen. 
 
 

06 Goedkeuring door federaal toezicht- politiebegroting dienstjaar 2020- 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 10 december 2019 waarbij de politiebegroting van politiezone Maasland voor het dienstjaar 2020 werd vastgesteld; 
Gelet op het besluit van 16 januari 2020 van de heer gouverneur, waarbij de begroting voor het dienstjaar 2020 werd goedgekeurd; 



Na beraadslaging; 
BESLUIT: 
Artikel 1 
De politieraad neemt kennis van het besluit van 16 januari 2020 van de heer gouverneur, waarbij de begroting voor het dienstjaar 2020 werd goedgekeurd. 
 
 

07 Actualisatie besluit van de politieraad van 12 februari 2019 houdende het delegatiebesluit/interne afspraken/toepassing wetgeving overheidsopdrachten/KB 

houdende het 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.  

  

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 12 februari 2019 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;  
Gelet op het gewijzigde drempelbedrag voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking bepaald door de wet op de 
overheidsopdrachten (art. 42, § 1, 1°, a). Dit grensbedrag bedraagt vandaag 139.000 excl. BTW.  
Overwegende voorliggende actualisatie van de interne taakafspraken aangaande de toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten: 

Uitgaven  Procedure  Initiatie  Goedkeuri 
ng  

Dossiersamenstel 
ling  

Wijze 
prijsvraag  

Voorafgaand  

 

≤ 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 –  

Politiecolle 
ge  

Bevelschrift  & 
factuur & 
bestelbon &  

Elektronisch  Van 
toepassing  

Uitgaven  Procedure  Initiatie  Goedkeuri 
ng  

Dossiersamenstel 
ling  

Wijze 
prijsvraag  

Voorafgaand 
visum 

bijzonder 
rekenplichtige  

    goedkeuring 
vereist van 
korpschef  

  prijsvragen & 
vergelijking & 
lastvoorwaarden  

    

>30.000  
≤139.000 
€  

Onderhan 

delingspro 

cedure 

zonder 

voorafgaa 

ndelijke  

bekenmak 
ing   

Procedure 
lastenboek  

Politiecolle 
ge   

Bevelschrift  & 
factuur & 
bestelbon & 
prijsvragen & 
vergelijking & 
lastvoorwaarden  

Cfr. wet 
overheidsop 
drachten  

Van 
toepassing  

>139.000 
€  

Openbare 
procedure   

Procedure 
lastenboek   

Politieraad  
=> 

procedure- 

instelling 

Politiecolle 

ge =>  

gunning  
  

Bevelschrift  & 
factuur & 
bestelbon & 
prijsvragen & 
vergelijking & 
lastvoorwaarden  

Cfr. wet 
overheidsop 
drachte  

Van 
toepassing  

Na beraadslaging;  
Gelet op het resultaat van de stemming;  

Met eenparigheid van de stemmen; 
BESLUIT:  



Artikel 1.-   

De politieraad hecht goedkeuring aan volgende interne taakafspraken aangaande de toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten:  

Uitgaven  Procedure  Initiatie  Goedkeuri 
ng  

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  

Politiecolle 
ge  

Bevelschrift  & 
factuur & 
bestelbon & 
prijsvragen & 
vergelijking & 
lastvoorwaarden  

Elektronisch  Van 
toepassing  

>30.000  
≤139.000 
€  

Onderhan 

delingspro 

cedure 

zonder 

voorafgaa 

ndelijke  

bekenmak 
ing   

Procedure 
lastenboek  

Politiecolle 
ge   

Bevelschrift  & 
factuur & 
bestelbon & 
prijsvragen & 
vergelijking & 
lastvoorwaarden  

Cfr. wet 
overheidsop 
drachten  

Van 
toepassing  

>139.000 
€  

Openbare 
procedure   

Procedure 
lastenboek   

Politieraad  
=> 

procedure- 

instelling 

Politiecolle 

ge => 

gunning  

Bevelschrift  & 
factuur & 
bestelbon & 
prijsvragen & 
vergelijking & 
lastvoorwaarden  

Cfr. wet 
overheidsop 
drachte  

Van 
toepassing  



  

  

  

Artikel 2.-  

Aan het politiecollege wordt de bevoegdheid overgedragen voor de keuze van de gunningswijze en de vaststelling van de voorwaarden van de opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen of diensten,  waarvoor het bedrag van € 139.000,00 exclusief BTW niet wordt overschreden en dit binnen de perken van de daartoe op de begroting 
ingeschreven kredieten.  

Artikel 3.-   

Afschrift van dit besluit aan mevrouw Lisette Vanderlinden, financiën en logistiek. 

 
 
08 Kennisname van de effectieve invulling van de formatie op 1 januari 2020 en vaststelling van de politiezone Maasland als zijnde deficitair.  
 
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 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale 
politie; 
Gelet op  de ministeriële omzendbrief GPI 39decies van 25 juli 2016 betreffende de inzet van personeelsleden van de pool tijdelijke affectatie (DPP/ATA) in korpsen van 
de lokale 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 

 
Overwegende dat het operationeel kader op 1 januari 2020 uit 69 effectieven bestaat met een FTE van 66,9; 
Overwegende dat vanaf 01.03.2020 nog 2 INP het korps hebben verlaten, 1 INP het korps heeft vervoegd, 1 INP werd toegewezen van de dienst ‘informatie’ naar de 
dienst algemene steun (deze INP is overigens langdurig met ziekteverlof, wellicht tot vervroegde op pensioenstelling in 2021) en 1 INP heeft een halftijdse 
loopbaanonderbreking opgenomen met als gevolg dat het operationeel kader uit 68 personen met een FTE van 65,4 bestaat;  
 

Formatie Huidige fysieke sit Ops Adm  Tot  

      
1 HCP 1  1  
3 CP 3  3  

14 HIP 11 2 13  
57 INP 51 0 51  

0 AGP 0   0  
      

75    68  
      

 Huidige FTE sit * Ops Adm Tot  
      

 HCP 1  1  

 CP  3  3  

 HIP 11 1,8 12,8  

 INP 48,6 0 48,6  

 AGP 0   0  
      

    65,4  
  
 
Overwegende dat de minimumnorm voor de politiezone Maasland 69,8 betreft en dat een politiezone sterk deficitair is indien in het operationeel kader minder 
personeel aanwezig is dan 95% van de minimale norm; 
Overwegende dat een sterk deficitaire politiezone een prioritaire tijdelijke affectatie kan krijgen mits dat er voldaan wordt aan de door de ministeriële omzendbrief GPI 
39decies bepaalde voorwaarden; 
Na beraadslaging; 



BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad neemt kennis van de effectieve invulling van de formatie op 1 januari 2020 en op 1 maart 2020. 
Artikel 2.- 
De politieraad stelt vast dat het effectief personeelskader van de politiezone vanaf 1 maart 2020 uit 68 personeelsleden met een FTE van 65,4 bestaat en dat de politiezone 
bijgevolg deficitair is. 
 

19  

09  Aanpassing van de organieke tabel (OT) – formatie 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 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaams gewest van het administratief toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en passieve openbaarheid); 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Gelet op het hersteldecreet van 23 januari 2009; 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale 
politie; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;  
Gelet op de omzendbrief PLP 25 van 8 mei 2002 houdende de politiehervorming – personeelsformaties; 
Gelet op het besluit van de politieraad van 14 december 2010 houdende de uitbreiding van de operationele personeelsformatie van de politie Maasland; 
Gelet op het besluit van de politieraad van 29 oktober 2013 houdende de aanpassing van de formatie van de politiezone – interne verschuivingen n.a.v. de optimalisatie 
van de inzet van het middenkader; 
Gelet op het besluit van de politieraad van 22 december 2015 houdende de aanpassing van de formatie van de politiezone - interne verschuivingen; 
Gelet op het besluit van de politieraad van 29 juni 2016 houdende de aanpassing van de formatie van de politiezone; 
Gelet op besprekingen in het syndicaal BasisOverlegComité van de politiezone op data van 17 december 2019 en 12 maart 2020; 
Gelet op bepaalde aspecten van de motivering inhoudende de functieomschrijvingen, het organogram en het financiële luik; 
Gelet op het motivatiedocument van de korpschef tot aanpassing van de goedgekeurde formatie van 29 juni 2016; 
Gelet op onderstaande voorgestelde wijzigingen; 
 

1. HUIDIGE SITUATE
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De huidige operationele formatie: 

Goedgekeurde formatie Operationeel Kader 

Graad Aantal 

HCP 1 

CP 3 

HINP 14 

INP 57 

AGP 0 

Totaal 75 

 
 
Het huidige organogram operationele diensten: 
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De huidige formatie ondersteunende diensten: 

Goedgekeurde formatie Calog 

Graad Aantal 

Niv A 1 

Niv B 6 

Niv C 5 

Niv D Bediende 6 

Niv D Arbeider 4 

Totaal 22 

 

Het huidige organogram ondersteunende diensten: 

 
 
Overwegende de motivering en de toelichting omtrent de feitelijke situatie zoals de nieuwe 
korpschef deze heeft aangetroffen bij zijn eedaflegging op 1 oktober 2019, het organogram en de 
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huidige en nieuwe uitdagingen van de lokale politie Maasland om een volwaardig lokaal 
veiligheidsbeleid uit te bouwen in samenwerking met lokale en federale partners,  
 
Overwegende dat uit het voorstel tot wijzing van de organieke tabel / formatie naast de toewijzing 
van nieuwe verantwoordelijkheden en bevestiging van feitelijke omstandigheden de volgende 
aanpassingen van de formatienormen worden gevraagd uitgedrukt in VTE’s: 

- Het aantal officierenplaatsen blijft 4 in de nieuwe formatie, korpschef inbegrepen 
- Het aantal middenkaderplaatsen wordt 15 in de plaats van 14 in de nieuwe formatie door 

het organiek instellen van een plaats van hoofdinspecteur bijzondere specialisatie – politie-
assistent, 

- Het aantal basiskaderplaatsen blijft 57 in de nieuwe formatie, 
- Het aantal CALog-plaatsen niveau A – Adviseur blijft 1 in de nieuwe formatie, 
- Het aantal CALog-plaatsen niveau B – Consulent wordt 8 in de plaats van 6 in de nieuwe 

formatie, waarvan 1 consulent personeel bij dringendheid contractueel aan te werven met 
een contract voor 1 jaar, alvorens de plaats vacant te verklaren via de externe mobiliteit. 

- Het aantal CALog-plaatsen niveau C – Assistent blijft 5 in de nieuwe formatie, 
- Het aantal CALog-plaatsen niveau D – Bediende wordt herleid van 6 naar 4 in de nieuwe 

formatie, 
- Het aantal CALog-plaatsen niveau D – Arbeider blijft 4 in de nieuwe formatie, 

 
Overwegende dat de formatienormen van het operationeel kader hiermee in overeenstemming 
blijven met het bovenvermeld koninklijk besluit van 7 december 2001, aangezien: 

- Het totaal aantal operationele betrekkingen in onderlinge verhouding tussen het 
officierenkader ten opzichte van het middenkader en het middenkader ten opzichte van het 
basiskader niet lager is dan 25% en niet hoger is dan 33% van de formatie  

- Het totaal aantal CALog-betrekkingen ruimschoots beantwoordt aan het wenselijk 
streefcijfer van 15 à 20% van het effectief van het operationeel personeel  

- Het aantal CALog-A betrekkingen minstens 3% van het totaal aantal CALog-betrekkingen 
behelst 

 
Overwegende het positief advies onder voorbehoud zoals geformuleerd in het syndicaal overleg BOC 
van 12 maart 2020 zoals toegelicht en gecontextualiseerd in de motivatienota van de korpschef en 
bevestigd door de burgemeester-voorzitter; 
 
Overwegende een negatief advies van de juridische dienst van de federale politie voor wat de 
aanvankelijk beoogde integratie van de dienst jeugd en sociale politie (JSPD) in de dienst lokale 
recherche (RCH) betreft, waardoor deze diensten afzonderlijk blijven functioneren met elk een 
hoofdinspecteur als diensthoofd en waardoor het advies onder voorbehoud in het syndicaal overleg 
voor dit luik zonder voorwerp wordt; 
 
Overwegende het positief advies van de (wnd.) bijzonder rekenplichtige – financiële dienst van de 
politiezone; 
 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De raad keurt onderstaand voorstel van de operationele personeelsformatie zoals vervat in 
onderstaand organogram goed: 
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Niveau Formatie 

Hoofdcommissaris – HCP 1 

Commissaris – CP 3 

Hoofdinspecteur – HINP  14 

Politie-assistent – PA 1 

Inspecteur – INP  57 

Agent van Politie – AGP 0 

Totaal 76 
 

 
 
 
 
 
Artikel 2.- 
De raad keurt onderstaand voorstel van de formatie van de ondersteuningsdiensten zoals vervat in 
onderstaand organogram goed: 
 

Niveau Formatie 

Niveau A – Adviseur 1 

Niveau B – 
Consulent 

7,5 

Niveau C – Assistent 5 

Niveau D – 
Bediende 

4 

Niveau D – Arbeider 4 

Totaal 21,5 
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Artikel 3.- 

Afschrift van deze beslissing aan de toezichthoudende overheid, de bijzondere rekenplichtige en het 

secretariaat steun voor afhandeling en opvolging van het dossier. 

 
 
10 Vacantverklaring van twee betrekkingen van inspecteur algemene steundienst. 
Bekrachtiging. 
 
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 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 beslissing van een inspecteur van 10 december 2019 tot opname van het ambt binnen de 
PZ Carma vanaf 1 maart 2020; 
Gelet op de aanwijzing van een inspecteur als laureaat van een selectie voor een eerder vacante 
bediening bij de lokale recherche; 
Overwegende dat rekening houdende met de huidige personeelsformatie van de politiezone, de 
ingewilligde pensioenaanvragen en personeelsbewegingen dient te worden overgegaan tot de 
rekrutering van twee inspecteurs algemene steundienst; 
Gelet op het voorstel van functiebeschrijving in bijlage toegevoegd; 
Gelet op het schrijven van de dienst federaal toezicht van 20 maart 2020 houdende mogelijk te 
treffen maatrelen met betrekking tot de zittingen van politieraad/politiecollege ten gevolge van de 
coronacrisis; 
Overwegende dat de meerderheid van de raadsleden zich akkoord verklaarde met de delegatie van 
deze vacantverklaring aan het politiecollege; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van de stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege van 14 april 2020 houdende de 
vacantverklaring binnen de lopende of eerstvolgende mobiliteit van twee bedieningen van 
inspecteur algemene steundienst. 
 
 
11 Vacantverklaring van een betrekking van inspecteur recherche. Bekrachtiging. 
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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 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 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 hertekening van de organisatietabel van de PZ Maasland doch dat er bij het basiskader 
binnen de recherche geen wijzigingen werden voorzien tussen de beoogde en de goedgekeurde 
formatie; 
Overwegende de beslissing van de korpschef tot het beëindigen van de gerechtelijke cel (liaison) 
binnen de algemene steundienst; 
Gelet op de interne verschuiving van één hoofdinspecteur van de recherche naar het verkeersteam; 
Gelet het voorstel van functiebeschrijving in bijlage toegevoegd; 
Gelet op het schrijven van de dienst federaal toezicht van 20 maart 2020 houdende mogelijk te 
treffen maatrelen met betrekking tot de zittingen van politieraad/politiecollege ten gevolge van de 
coronacrisis; 
Overwegende dat de meerderheid van de raadsleden zich akkoord verklaarde met de delegatie van 
deze vacantverklaring aan het politiecollege; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van de stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege van 14 april 2020 houdende de 
vacantverklaring van een bediening van inspecteur recherche. 
 
 
12 Vacantverklaring van een functie consulent personeel (CALog/B). Bekrachtiging. 

 

Graad Ops Ondersteuning Tot 

HCP 1  1 
CP 3  3 
HIP 11 3 14 
INP 57  57 
AGP --  -- 
    
   75 



 
20 

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 (WGP);  
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 beslissing van de korpschef om bij toepassing van art. 44WGP een aantal interne 
verschuivingen en/of nieuwe functietoewijzingen te doen intern het korps van de PZ Maasland met 
het oog op een efficiëntere en/of effectievere organisatiestructuur rekening houdende met 
capacitaire en andere beperkingen en HRM-principes indachtig;  
Gelet op de wens om een consulent beleidsondersteuning-IKZ (integrale kwaliteitszorg) in te stellen 
in de PZ Maasland;  
Gelet op de toelichting van de korpschef in het BasisOverlegComité van 17 december 2019 op dat 
vlak;  
Gelet op de beslissing van de korpschef om de huidig consulent personeel toe te wijzen in de nieuwe 
functie consulent beleidsondersteuning-IKZ om redenen zoals toegelicht en besproken met 
betrokkene;  
Gelet op het verzoek van de korpschef tot de dringende aanwerving buiten mobiliteitsprocedure van 
een consulent beleid-personeel met een contractuele arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 
12 maanden, verlengbaar met een beginsalaris vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum 
€25305,15 op de huidige indexeringscoëfficiënt) met recht op de extralegale voordelen eigen aan het 
statuut binnen de politie; 
Gelet op het voorstel van de korpschef om de volgende bekendmaking- en selectiemodaliteiten te 
hanteren:  
• Schriftelijke proef indien zich meer dan 5 personen kandidaat stellen, een interview met een 
selectiecommissie en een wervingsreserve van 24 maanden  

• De dringende publicatie van de vacature via jobpol, eigen media van politie en gemeente en andere 
gangbare platformen waarbij een richttermijn van 30 dagen na publicatie wordt gehanteerd om zich 
kandidaat te stellen. Precieze einddatum te vermelden in de vacature;  

• De controle van de kandidaturen – dossiers op hun volledigheid en ontvankelijkheid door de 
administratieve diensten van de PZ Maasland onder toezicht van de beleidsofficier van de PZ 
Maasland en met terugkoppeling naar korpschef;  

• De schriftelijke proef zal in voorkomend geval gezamenlijk worden georganiseerd onder toezicht in 
de vergaderzaal van het commissariaat;  

• De schriftelijke proef zal bestaan uit een case waarin de kandidaat moet bewijzen een voldoende 
analytische geest te hebben, trachten een oplossing uit te werken en deze aan de hand van een 
verslag weer te geven. Bij de evaluatie van de schriftelijke proef wordt eveneens rekening gehouden 
met de vorm, de redactie en de spelling van de geproduceerde tekst. De wijze van beoordeling zal in 
samenspraak uitgewerkt worden door de leden van de selectiecommissie. Bij een beoordeling 
onvoldoende werkt de test eliminerend. Bij een beoordeling voldoende en meer wordt een 
rangschikking opgemaakt waarbij enkel de 5 best gerangschikten mogen deelnemen aan het selectie-
interview;  

• De selectiecommissie wordt samengesteld uit de korpschef– voorzitter, de beleidsofficier en de 
huidig personeelsconsulent. Zij worden administratief bijgestaan door een lid van de  
administratieve diensten van de zone. De leden van de selectiecommissie zijn in voorkomend geval 
tevens de opstellers en verbeteraars van de schriftelijke proef;  
• Het selectie-interview zal competentiegericht zijn volgens de gebruikelijk gehanteerde STAR-
methodiek met een evaluatiematrix als beoordelingsinstrument verder toe te lichten in een 
examenreglement;  

• Het resultaat van de selectie met voorstel tot aanwijzing zal worden voorgelegd in het 
politiecollege.  

• Timing: in de loop van de maand april 2020  
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• Vacantverklaring met invulling ten vroegste op 1 mei 2020  
Gelet op het schrijven van de dienst federaal toezicht van 20 maart 2020 houdende mogelijk te 
treffen maatrelen met betrekking tot de zittingen van politieraad/politiecollege ten gevolge van de 
coronacrisis; 
Overwegende dat de meerderheid van de raadsleden zich akkoord verklaarde met de delegatie van 
deze vacantverklaring aan het politiecollege; 
Na beraadslaging;  
Gelet op het resultaat van de stemming;  
Met eenparigheid van de stemmen; 
BESLUIT:  
Artikel 1  
De politieraad neemt kennis van de beslissing van de korpschef tot aanwijzing van de huidige 
personeelsconsulent in een nieuwe functie van consulent beleid-IKZ, dewelke toegelicht werd in het 
syndicaal overleg BOC nr. 130 van 17 december 2019.  
Artikel 2  
De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege van 14 april 2020 houdende de 
vacantverklaring van een contractuele functie van consulent personeel conform de voorgestelde 
bekendmakings- en selectiemodaliteiten. 
 
 
 
BESLOTEN ZITTING 
 
13 Kennisname ontslag van de bijzonder rekenplichtige.   
 
14 Aanstelling van de bijzonder rekenplichtige. Goedkeuring. 
 
15 Benoeming van 2 inspecteurs bij de opsporingsdienst - mobiliteitscyclus 2019-05 - 

reeksnummer 1855. Kennisname. 
 
16 Vaststelling  blijvende arbeidsongeschiktheid - arbeidsongeval van 11 juli 2018 overkomen 

aan een HINP.  
 
17 Vaststelling  blijvende arbeidsongeschiktheid - arbeidsongeval van 1 april 2019 overkomen 

aan een INP.  
 
18 Aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte die voorkomt op de Belgische lijst 

der erkende beroepsziekten, ingediend op 29 augustus 2018 op naam van een INP. 
Definitieve beslissing. Kennisname.  

 
 
De burgemeester- voorzitter bedankt de raadsleden voor hun constructieve deelname aan deze 
digitale vergadering. 
 
Raadslid Eddy Slootmakers heeft nog enkele vragen met betrekking tot het aantal PV’s betreffende 
overtredingen op de coronamaatregelen. 
De korpschef Ronin Cox licht toe dat er een kern was van meer vaststellingen tussen de 2e en de 7e 
week waarna dit daalde wellicht gelinkt aan de exitstrategie. 
De laatste PV’s hadden te maken met onegoorloofde samenscholingen en ook enkele 
spuugincidenten. 
Op dit ogenblik gebeuren er dynamische controles (voorheen statische controles) wat betreft het 
grensverkeer.  
 
Raadslid Eddy Slootmakers vraagt welke analyse gemaakt kan worden van de whatsapp 
controlegebieden. 
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De korpschef Ronin Cox licht toe dat wat de buurtpreventienetwerken betreft, de politie secundair 
reageert wanneer het noodnummer opgeroepen wordt. De politie heeft geen actieve rol op dit 
moment in de buurtpreventienetwerken zelf.  
Opvallend is dat het aantal inbraken sterk gedaald is sinds de coronaperiode. In de maand februari 
waren er een aantal inbraken in Dilsen- Stokkem, hier werd er nuttige informatie aangeleverd vanuit 
een buurtpreventienetwerk waarbij goed is doorgesignaleerd aan de politie. 
 
Raadslid Nicole Coenen vraagt naar het virtueel politieloket waarmee men gestart is in de zone 
CARMA en waarom onze zone dat niet heeft.  
De korpschef Ronin Cox licht toe dat thans in de begroting één virtuele desk voorzien is voor de 
gerechtelijke werking. Bedoeling is dat men snel voor de parkermagistraat geleid kan worden via dit 
medium. Dit is een soort van transmissiesysteem (3D technologie).  Ten gevolge van de digitale 
initiatieven door de coronacrisis, wordt momenteel bekeken of dit ook kan via MS teams, dit is een 
veel goedkopere oplossing weliswaar niet met 3D beeld. 
Onze zone heeft maximaal ingespeeld op het digitale verhaal. Meldingen kunnen al gebeuren via mail 
dewelke dan afgehandeld worden in de backoffice. Moeilijkheid is dat de informatie in de mail vaak 
niet volledig is waardoor de medewerkers in de backoffice contact moeten opnemen met de melder. 
Er wordt momenteel bekeken om een uniform formulier te ontwikkelen. 
Via Police on web zijn er ook mogelijkheden. 
Het digitaal verhaal naar analogie met CARMA vraagt een hoge investeringskost. Het persoonlijk 
standpunt van de korpschef is om één fysiek onthaal te voorzien waarbij er een combinatie gemaakt 
wordt met het digitale. Naar dienstverlening dient er geïnvesteerd te worden in de wijkwerking om 
ook de digibeten te blijven betrekken.  
 
Raadslid Slootmakers stelt nog dat er voor alle overtredingen gelijk opgetreden moet worden. 
Burgemeester- raadslid Johan Tollenaere roept op om ingeval van overtredingen dit steeds via het 
alarmnummer te melden. De korpschef treedt hierin bij en stelt dat het zeer belangrijk is dat men dit 
doet. 
 
 
De burgemeester- voorzitter haalt aan dat er mogelijk nog een politieraad begin juli georganiseerd 
zal worden. Hiervan zullen de politieraadsleden tijdig in kennis gesteld worden. 
 
De zitting wordt gesloten om 21u10. 

 

12/02/201  
 

 

 

Ati Wetzels       Sofie Vandeweerd 

Secretaris       Burgemeester- Voorzitter 

 

         
 
 
 
 

         


