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TOELICHTING POLITIERAAD POLITIEZONE 5389 HAGELAND 

 

 

Zitting van 7 december 2022 

 

 

 

Openbare zitting 

 

 

 

1. Begroting 2023 : goedkeuring 

 

Zie politiecollegebeslissingen van 9, 14 en 21 november 2022. 

 

 

Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt; 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de lokale politie;  

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 mei 2002 tot regeling van de meerkost die betrekking 

heeft op het gedeelte van de sociale zekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en 

vergoedingen van de personeelsleden van de politiezones;  

 

Gelet op de omzendbrief PLP 32 van 15 oktober 2003 betreffende de werking van de politieraad 

en het politiecollege; 

 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/3 van 15 maart 2013 betreffende wijzigingen aan het 

bestuurlijk toezicht op de beslissingen van de politiezones van het Vlaamse Gewest door het 

decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

 

Gelet op alle latere wijzigingen en aanvullingen op voormelde wetten en besluiten;  

 

Gelet op het verslag van de begrotingscommissie van 14 november 2022; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1 

De begroting 2023 – gewone en buitengewone dienst – wordt goedgekeurd. 

 

Artikel 2 

De begroting 2023 wordt als volgt vastgesteld (bedragen in €) : 

 

* gewone ontvangsten 6.352.685,00 

* gewone uitgaven 7.297.374,00 
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Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 

Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 

  

Ontvangsten overboekingen (van reservefonds) 475.047,00 

Uitgaven overboekingen (naar reservefonds + buitengewone 

dienst) 

0,00 

  

Geraamd resultaat van het dienstjaar -469.642,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig dienstjaar 200.028,00 

  

Geraamd algemeen budgetresultaat gewone dienst -269.614,00 

 269.614,00 

* buitengewone ontvangsten 0,00 

* buitengewone uitgaven  

 256.500,00 

Ontvangsten vorige dienstjaren 256.500,00 

Uitgaven vorige dienstjaren  

 0,00 

Ontvangsten overboekingen (van gewone dienst) 0,00 

Uitgaven overboekingen  

 0,00 

Geraamd resultaat van het dienstjaar 0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige dienstjaar  

 0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst 0,00 

  

 0,00 

  

 

Artikel 2 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

 

2. Uniform GAS reglement : schrapping van hoofdstuk XI : advies van de politieraad aan 

de gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge 

 

Zie politiecollegebeslissing van 4 mei 2017 : Vraag om advies van de politieraad aan de 

gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge betreffende het uniform 

GAS reglement in de politiezone 5389 Hageland. 

Zie politieraadsbeslissing van 17 mei 2017 : Uniform GAS reglement : advies van de politieraad 

aan de gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge. 

Zie politiecollegebeslissing van 26 november 2018 : Stand van zaken. 

Zie politieraadsbeslissing van 12 december 2018 : Stand van zaken. 

Zie politiecollegebeslissing van 18 november 2019 : Vraag om advies van de politieraad aan de 

gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge betreffende het uniform 

GAS reglement in de politiezone 5389 Hageland : gewijzigd en aangevuld reglement na eerste 

evaluatie. 

Zie politieraadsbeslissing van 18 december 2019 : Uniform GAS-reglement gewijzigd en 

aangevuld na eerste evaluatie : Advies van de politieraad aan de gemeenten Bekkevoort, 

Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge 
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Zie politiecollegebeslissing van 4 april 2022 : Vraag om advies van de politieraad aan de 

gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge betreffende het uniform 

GAS reglement in de politiezone 5389 Hageland : gewijzigd en aangevuld reglement na 

evaluatie 

Zie politieraadsbeslissing van 25 mei 2022 : Uniform GAS-reglement gewijzigd en aangevuld 

reglement na evaluatie : Advies van de politieraad aan de gemeenten Bekkevoort, Geetbets, 

Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge 

 

Zie politiecollegebeslissing van 24 november 2022 : Uniform GAS reglement : schrapping van 

hoofdstuk XI 

 

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

 

Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 119 en 119bis van de 

nieuwe gemeentewet en gewijzigd door de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties; 

 

Gelet op het gemeentedecreet; 

 

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-

wet); 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij de 

nieuwe regelgeving aangaande de gemeentelijke administratieve sancties; 

 

Overwegende dat het politiecollege besloten heeft tot de opmaak van een uniform GAS-

reglement; 

 

Overwegende dat de politiezone / de gemeenten, ten behoeve van haar / hun inwoners, moeten 

waken over de openbare orde, met name de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare 

gezondheid, de openbare overlast en de zindelijkheid op openbare wegen, plaatsen en in 

openbare gebouwen; 

 

Overwegende dat een periodieke bijwerking van de identieke gemeentelijke politieverordening 

opportuun is, omwille van de wijzigingen in de hogere wetgevingen, alsmede omwille van de 

aanpassing aan de maatschappelijke evolutie; 

 

Overwegende dat een uniform politiereglement voor de meergemeentepolitiezone 5389 

Hageland aangewezen is voor de efficiënte en goede handhaving door de 

vaststellingsambtenaren en dat bovendien lokale overlast niet aan de gemeentegrens stopt 

waardoor een beleidsmatige samenwerking aangewezen; 

 

Gelet op de vraag van de provincie tot aanpassing van het uniform GAS-reglement betreffende 

de gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen; 

 

Gelet op de noodzaak tot aanpassing van het uniform GAS-reglement om de gemeenten 

Bekkevoort en Glabbeek van start te laten gaan met het sanctioneren van snelheidsovertredingen; 

 

Gelet op de beslissing van de Zonale Veiligheidsraad van 21 november 2022 betreffende de door 

te voeren aanpassingen aan het jaarlijks zonaal veiligheidsplan aan de opdrachten en 

doelstellingen die eigen zijn aan de gemeenten Bekkevoort en Glabbeek (GAS 5); 
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Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1 

De politieraad adviseert gunstig over het voorstel om hoofdstuk XI – Gemeentelijke 

administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen uit het uniform GAS-reglement 

te schrappen 

 

Artikel 2 

De politieraad adviseert gunstig voor een verdere agendering op de gemeenteraden van de 

gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge. 

 

Artikel 3 

De inwerkingtreding van het aangepaste uniform GAS-reglement wordt vastgesteld op 1 januari 

2023. 

 

Artikel 4 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

 

3. Herstellingen wagenpark (2023-2026) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

 

Zie politiecollegebeslissing van 9 november 2022. 

 

 

Dossiernummer 2022/029 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 11 en 33, betreffende 

de bevoegdheden van de politieraad; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 

concessies, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) 

(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 140.000,00 niet); 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 

 

Gelet op het besluit van het Politiecollege van 9 november 2022 betreffende de principiële 

goedkeuring van de opdracht “Herstellingen wagenpark (2023-2026)” tegen een initieel geraamd 

bedrag van € 2.200,00 incl. btw op jaarbasis; 
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Overwegende dat in het kader van deze opdracht een dossier met nr. 2022/029 werd opgesteld 

door de Dienst Personeel en Logistiek; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.818,18 excl. btw of 

€ 2.200,00 incl. 21% btw op jaarbasis; 

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2023, op artikel 

330/127-06 van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1  

Goedkeuring wordt verleend aan het dossier met nr. 2022/029 en de raming voor de opdracht 

“Herstellingen wagenpark (2023-2026)”. De raming bedraagt € 1.818,18 excl. btw of € 2.200,00 

incl. 21% btw op jaarbasis; 

 

Artikel 2  

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3  

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2023, op artikel 330/127-06 van de 

gewone dienst en in het budget van de volgende jaren. 

 

Artikel 4 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

 

4. Reinigen handdoeken en ander wasgoed (2023-2026) : goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze 

 

Zie politiecollegebeslissing van 9 november 2022. 

 

 

Dossiernummer 2022/030 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 11 en 33, betreffende 

de bevoegdheden van de politieraad; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 

concessies, en latere wijzigingen; 
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Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) 

(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 140.000,00 niet); 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 

 

Gelet op het besluit van het Politiecollege van 9 november 2022 betreffende de principiële 

goedkeuring van de opdracht “Reinigen handdoeken en ander wasgoed (2023-2026)” tegen een 

initieel geraamd bedrag van € 500,00 incl. btw op jaarbasis;  

 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een dossier met nr. 2022/030 werd opgesteld 

door de Dienst Personeel en Logistiek; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 413,22 excl. btw of 

€ 500,00 incl. 21% btw op jaarbasis; 

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2023, op artikel 

330/125-06 van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1  

Goedkeuring wordt verleend aan het dossier met nr. 2022/030 en de raming voor de opdracht 

“Reinigen handdoeken en ander wasgoed (2023-2026)”. De raming bedraagt € 413,22 excl. btw 

of € 500,00 incl. 21% btw op jaarbasis. 

 

Artikel 2  

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3  

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2023, op artikel 330/125-06 van de 

gewone dienst en in het budget van de volgende jaren. 

 

Artikel 4 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

 

5. Groenonderhoud (2023-2026) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

 

Zie politiecollegebeslissing van 9 november 2022. 
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Dossiernummer 2022/031 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 11 en 33, betreffende 

de bevoegdheden van de politieraad; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 

concessies, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) 

(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 140.000,00 niet); 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 

 

Overwegende dat de contractduur van het huidige contract voor onderhoud van de tuin is 

afgelopen; 

 

Gelet op het besluit van het Politiecollege van 9 november 2022 betreffende de principiële 

goedkeuring van de opdracht “Groenonderhoud (2023-2026)” tegen een initieel geraamd bedrag 

van € 1.000,00 incl. btw op jaarbasis; 

 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een dossier met nr. 2022/031 werd opgesteld 

door de Dienst Personeel en Logistiek; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 826,45 excl. btw of 

€ 1.000,00 incl. 21% btw op jaarbasis; 

 

Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden; 

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2023, op artikel 

330/125-06 van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1  

Goedkeuring wordt verleend aan het dossier met nr. 2022/031 en de raming voor de opdracht 

“Groenonderhoud (2023-2026)”. De raming bedraagt € 826,45 excl. btw of € 1.000,00 incl. 21% 

btw op jaarbasis. 

 

Artikel 2  



Politiezone 5389 Hageland – Toelichting politieraad 7 december 2022 - Pagina 8 van 17 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3  

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2023, op artikel 330/125-06 van de 

gewone dienst en in het budget van de volgende jaren. 

 

Artikel 4 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

 

6. Aankoop koffie en toebehoren (2023-2026) : goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze 

 

Zie politiecollegebeslissing van 9 november 2022. 

 

 

Dossiernummer 2022/033 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 11 en 33, betreffende 

de bevoegdheden van de politieraad; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 

concessies, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) 

(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 140.000,00 niet) en artikel 43; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 

 

Gelet op het besluit van het Politiecollege van 9 november 2022 betreffende de principiële 

goedkeuring van de opdracht “Aankoop koffie en toebehoren (2023-2026)” tegen een initieel 

geraamd bedrag van € 5.590,20 incl. btw op jaarbasis; 

 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een dossier met nr. 2022/033 werd opgesteld 

door de Dienst Personeel en Logistiek; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 4.620,00 excl. btw of 

€ 5.590,20 incl. 21% btw op jaarbasis; 

 

Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden; 

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
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Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet 

beschikte over de exact benodigde hoeveelheden; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2023, op artikel 

33001/123-16 van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1  

Goedkeuring wordt verleend aan het dossier met nr. 2022/033 en de raming voor de opdracht 

“Aankoop koffie en toebehoren (2023-2026)”. De raming bedraagt € 4.620,00 excl. btw of 

€ 5.590,20 incl. 21% btw op jaarbasis. 

 

Artikel 2  

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3  

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2023, op artikel 33001/123-16 van 

de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren. 

 

Artikel 4 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

 

7. Aankoop brandstoffen voor voertuigen (2023-2026) : goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze 

 

Zie politiecollegebeslissing van 21 november 2022. 

 

 

Dossiernummer 2022/026 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 11 en 33, betreffende 

de bevoegdheden van de politieraad; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 

concessies, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) 

(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 140.000,00 niet), en inzonderheid 

artikelen 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een 

plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 

 

Gelet op het besluit van het Politiecollege van 21 november 2022 betreffende de principiële 

goedkeuring van de opdracht “Aankoop brandstoffen voor voertuigen (2023-2026)” tegen een 

initieel geraamd bedrag van € 42.000,00 incl. btw op jaarbasis; 

 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een dossier met nr. 2022/026 werd opgesteld 

door de Dienst Personeel en Logistiek; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 34.710,74 excl. btw of 

€ 42.000,00 incl. 21% btw op jaarbasis; 

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2023, op artikel 

330/127-03 van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1  

Goedkeuring wordt verleend aan het dossier met nr. 2022/026 en de raming voor de opdracht 

“Aankoop brandstoffen voor voertuigen (2023-2026)”, opgesteld door de Dienst Personeel en 

Logistiek. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 

opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 

€ 34.710,74 excl. btw of € 42.000,00 incl. 21% btw op jaarbasis. 

 

Artikel 2  

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3  

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2023, op artikel 330/127-03 van de 

gewone dienst en in het budget van de volgende jaren. 

 

Artikel 4 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

 

8. Banden voor dienstvoertuigen (2023-2024) : goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze 

 

Zie politiecollegebeslissing van 21 november 2022. 

 

 

Dossiernummer 2022/034 
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Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 11 en 33, betreffende 

de bevoegdheden van de politieraad; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 

concessies, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) 

(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 140.000,00 niet), en inzonderheid 

artikelen 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een 

plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale en 

artikel 43; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 

 

Overwegende dat er opnieuw een contract dient te worden afgesloten, voor het 

leveren/plaatsen/herstellen/ ... van banden voor de dienstvoertuigen; 

 

Overwegende dat dit contract zal gelden voor twee jaar, te starten vanaf 1 januari 2023; 

 

Gelet op het besluit van het Politiecollege van 21 november 2022 betreffende de principiële 

goedkeuring van de opdracht “Banden voor dienstvoertuigen (2023-2024)” tegen een initieel 

geraamd bedrag van € 3.300,00 incl. btw op jaarbasis; 

 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een dossier met nr. 2022/034 werd opgesteld 

door de Dienst Personeel en Logistiek; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 2.727,27 excl. btw of 

€ 3.300,00 incl. 21% btw op jaarbasis; 

 

Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 24 maanden; 

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

 

Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet 

beschikte over de exact benodigde hoeveelheden; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2023, op artikel 

330/127-06 van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  
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Artikel 1  

Goedkeuring wordt verleend aan het dossier met nr. 2022/034 en de raming voor de opdracht 

“Banden voor dienstvoertuigen (2023-2024)”, opgesteld door de Dienst Personeel en Logistiek. 

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 2.727,27 excl. 

btw of € 3.300,00 incl. 21% btw op jaarbasis. 

 

Artikel 2  

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3  

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2023, op artikel 330/127-06 van de 

gewone dienst en in het budget van de volgende jaren. 

 

Artikel 4 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

 

9. Vacantverklaring ambt van korpschef en oproep tot kandidaatstelling met het oog op de 

aanwijzing “en regime” van een korpschef van de politiezone 5389 Hageland : goedkeuring 

 

Het koninklijk besluit 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 bepaalt dat er zes categorieën zijn van mandaten 

Categorie 1 : het mandaat van korpschef van een lokale politie waarvan de personeelsbezetting, 

omvattend het personeel van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, 

minder dan 75 voltijdse tewerkgestelde personeelsleden omvat. 

 

De functiebeschrijving en het profiel van korpschef ligt vast door het ministerieel besluit van 11 

januari 2006. 

 

De wijze van kandidaatstelling en de uiterste datum waarop die ontvankelijk kan worden 

ingediend : 

De kandidaatstellingen moeten binnen de 30 dagen, te rekenen van de publicatie door de 

algemene directie van het middelenbeheer en de informatie (DGR), directie van het personeel 

(DRP) ingediend worden om ontvankelijk te zijn.  Om geldig te zijn moet de kandidaatstelling 

hetzij per aangetekende brief worden verzonden, hetzij tegen ontvangstbewijs bij de directeur 

van de door de minister van Binnenlandse Zaken 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 naar de eerstvolgende dag die geen zaterdag, 

zondag of wettelijke feestdag is.  Op straffe van onontvankelijkheid van de kandidatuurstelling 

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. 

 

 

Zie politiecollegebeslissing van 21 november 2022. 

 

 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op 2 niveaus; 
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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; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen 

van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 

van de politiediensten; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de functiebeschrijving 

en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van een korpschef; 

 

Gelet op de pensioenaanvraag van korpschef Luc Liboton met ingangsdatum 1 mei 2023; 

 

Overwegende dat volgens de politieraadsbeslissing van 9 november 2022 korpschef Luc Liboton 

de de functie van waarnemend korpschef zal opnemen vanaf het einde van zijn mandaat, 1 

februari 2023 tot aan zijn pensioendatum, 30 april 2023; 

 

Overwegende dat de politiezone 5389 Hageland een kwalitatieve politiezorg, die moet bijdragen 

tot het bevorderen van de openbare rust en de veiligheid van de burgers in het algemeen, beoogt; 

 

Overwegende dat er bijzonder aandacht wordt besteed aan een burgervriendelijke wijkwerking 

en onthaal, een efficiënte interventie- en opsporingsdienst en een in hoofde van alle leden van 

het korps optimale slachtofferbejegening; 

 

Overwegende dat de politiezone 5389 Hageland, voor de goede werking van de politiezone, 

dient te beschikken over een korpschef binnen de politiezone; 

 

Overwegende dat als gevolg van voornoemde omstandigheden een oproep tot kandidaatstelling 

dienst te worden gelanceerd met het oog op de aanwijzing “en regime” tot korpschef van de 

politiezone 5389 Hageland; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1 

Het bij mandaat te begeven ambt van korpschef van de politiezone 5389 Hageland (categorie 1) 

wordt vacant verklaard met ingang van 1 mei 2023. 

 

Artikel 2 

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen wordt bepaald 30 dagen na 

publicatie van de vacature door de federale politie – Algemene Directie van het Middelenbeheer 

en de Informatie – directie van het personeel. 

 

Artikel 3 

De selectie zal geschieden door een plaatselijke selectiecommissie. 
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Artikel 4 

Deze beslissing zal worden meegedeeld aan de Algemene Directie van het middelenbeheer en de 

informatie (DGR) – Directie van het personeel (DRP) met het oog op de oproep tot 

kandidaatstelling, aan de heer Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, en aan de Federale 

Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid, 

Directie Politiebeheer. 

 

Artikel 5 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

 

10. Samenstelling selectiecommissie voor het ambt van korpschef : goedkeuring 

 

Volgens het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten 

Samenstelling één voorzitter en zes bijzitters 

Voorzitter de voorzitter of, naargelang he geval, de voorzitter van het 

politiecollege 

Bijzitters 1° 1 korpschef ten minste van dezelfde mandaatscategorie.  

Betreft het evenwel een mandaat van categorie 5, dan kan een 

gewezen korpschef van mandaatscategorie 5 of een korpschef 

van mandaatscategorie 4 worden aangewezen; 

2° 1 DirCo of DirJud van een ander rechtsgebied of een gewezen 

DirCo; 

3° 1 externe deskundige met relevante ervaring; 

4° de gouverneur of de door hem aangewezen vice-gouverneur of 

arrondissementscommissaris; 

5° de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement 

waaronder de zone ressorteert; 

6° de inspecteur-generaal of de door hem aangewezen adjunct-

inspecteur-generaal. 

 

Een secretaris, aangewezen door de voorzitter van de selectiecommissie, staat de plaatselijke 

selectiecommissie voor het ambt van korpschef bij. 

 

 

Zie politiecollegebeslissing van 21 november 2022. 

 

 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op 2 niveaus; 

 

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; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen 

van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 

van de politiediensten; 
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Op voorstel van het politiecollege; 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Artikel 1 

De selectie voor het bij mandaat te begeven ambt van korpschef van de politiezone 5389 

Hageland (categorie 1) zal geschieden door een plaatselijke selectiecommissie.   

 

Artikel 2 

De samenstelling van de selectiecommissie wordt bepaald als volgt :  

 

Samenstelling Lid Plaatsvervanger  

Voorzitter 

Voorzitter van het 

politiecollege 

Burgemeester Tielt-Winge 

Rudi Beeken,  

Burgemeester Bekkevoort 

Hans Vandenberg 

Bijzitters 

Een korpschef ten minste van 

dezelfde mandaatscategorie 

(Cat. 1) 

Hoofdcommissaris  

Korpschef politiezone 5395 

Boortmeermeek / Haacht / 

Keerbergen  

Wim D’Haese 

Hoofdcommissaris  

Korpschef politiezone 5393 

Herko  

Walter Endels 

Een bestuurlijke directeur-

coördinator (DirCo) of een 

gerechtelijke directeur 

(DirJud) van een ander 

rechtsgebied of een gewezen 

DirCo 

Hoofdcommissaris  

Gerechtelijk directeur van de 

federale politie Halle-

Vilvoorde  

Veerle de Wolf 

 

Hoofdcommissaris  

Directeur-coördinator van de 

federale politie Halle-

Vilvoorde  

Liesbeth Van Isterbeek 

Een externe deskundige met 

relevante ervaring die niet 

behoort tot het betrokken 

lokaal korps 

Commissaris  

Algemeen Coördinator 

Politieschool PLOT Limburg  

Stefan Joris 

Diensthoofd Lokale Politie 

en Veiligheid VVSG 

Koen Van Heddeghem 

De gouverneur of 

arrondissementscommissaris 

Arrondissementscommissaris 

Michel Cornelis 

Gouverneur  

Jan Spooren  

of  

een door hem aangewezen 

plaatsvervanger 

De procureur des Konings 

van het gerechtelijk 

arrondissement 

Procureur des Konings 

Hans Van Espen 

De door de procureur des 

Konings aangewezen 

substituut 

Zonemagistraat substituut  

Julie Plevoets 

De inspecteur-generaal of de 

adjunct-inspecteur-generaal 

Inspecteur-generaal 

Thierry Gillis 

of 

Adjunct-inspecteur-generaal 

Johan De Volder 

De door de inspecteur-

generaal aangewezen 

plaatsvervanger 

De secretaris – staat de plaatselijke selectiecommissie bij 

Evi Bronselaer Aangewezen door de voorzitter van de selectiecommissie 
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Artikel 2 

Deze beslissing zal worden meegedeeld aan de Algemene Directie van het middelenbeheer en de 

informatie (DGR) – Directie van het personeel (DRP) met het oog op de oproep tot 

kandidaatstelling, aan de heer Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, en aan de Federale 

Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid, 

Directie Politiebeheer. 

 

Artikel 4 

De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 

 

 

 

11. Notulen vorige vergadering : goedkeuring 

 

Het verslag van de vergadering van 9 november 2022 werd aan de raadsleden toegestuurd. 

 

 

Voorstel van beslissing  

 

 

Het verslag van de vergadering 9 november 2022 wordt goedgekeurd. 

 

 

 

Besloten zitting 

 

 

12. Detachering van een lokale politieambtenaar bij het PLOT : kennisneming 

 

PLOT : de Limburgse veiligheidsschool 

Limburg telt ongeveer 2 300 politiemensen, 1 350 brandweerlui en 650 hulpverleners-

ambulanciers. Al deze veiligheidsprofessionals komen jaarlijks naar het PLOT om hun 

bekwaamheid te onderhouden en uit te breiden via opleiding en training. 

Elk jaar leidt het PLOT ook een 300-tal nieuwe veiligheidsprofessionals op voor politie, 

brandweer en hulpverlener-ambulancier. Opleiding, training en 

bekwaamheidsbevordering zijn onze kerntaken 

 

 

Zie politiecollegebeslissing van 21 november 2022. 

 

 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op 2 niveaus; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 

inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen 

van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van 

verschillende maatregelen; 
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Op voorstel van het politiecollege; 

 

Na beraadslaging; 

 

BESLUIT 

 

De politieraad neemt kennis :  

 

Artikel 1 

Vanaf 1 november 2022 is de hoofdinspecteur gedetacheerd bij het PLOT als opleider. 

 

Artikel 2 

De detachering is van onbepaalde duur. 
 

 


