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TOELICHTING POLITIERAAD POLITIEZONE 5389 HAGELAND 
 

Zitting van 19 juni 2019 
 
 
Openbare zitting 
 
 
1. Installatie politieraadslid en eedaflegging 
Gelet op het politieraadsbesluit van de politiezone 5389 Hageland van 27 februari 2019 betreffende de 
installatievergadering van de politieraad; 
Overwegende dat bij deze installatievergadering van de politieraad van 27 februari 2019 raadslid 
VanmeenselRaf niet kon aanwezig zijn; 
Voornoemd aanwezig raadslid wordt uitgenodigd om in handen van de voorzitter de door artikel 20bis 
van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveaus, voorgeschreven eed af te leggen, te weten : “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, 
gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk”; 
De voorzitter wijst op de regels van onverenigbaarheden en vraagt aan het raadslid om iedere 
onverenigbaarheid aan te geven; 
 
Voorstel van beslissing  
Er wordt akte genomen van de eedaflegging als lid van de politieraad van VanmeenselRaf. 
Bovenvermeld aanwezig raadslid wordt aangesteld verklaard in zijn functie als lid van de politieraad.  
 
 
2. Installatie politieraadslid en eedaflegging 
Gelet op het politieraadsbesluit van de politiezone 5389 Hageland van 27 februari 2019 betreffende de 
installatievergadering van de politieraad; 
Overwegende dat bij deze installatievergadering van de politieraad van 27 februari 2019 raadslid 
Lemmens Alfons niet kon aanwezig zijn; 
Voornoemd aanwezig raadslid wordt uitgenodigd om in handen van de voorzitter de door artikel 20bis 
van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveaus, voorgeschreven eed af te leggen, te weten : “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, 
gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk”; 
De voorzitter wijst op de regels van onverenigbaarheden en vraagt aan het raadslid om iedere 
onverenigbaarheid aan te geven; 
 
Voorstel van beslissing  
Er wordt akte genomen van de eedaflegging als lid van de politieraad van Lemmens Alfons. 
Bovenvermeld aanwezig raadslid wordt aangesteld verklaard in zijn functie als lid van de politieraad.  
 
 
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2017 door de provinciegouverneur : kennisgeving 
Besluit van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant van 25 april 2019. 

… 
Artikel 1 
De begrotingsrekening 2017, de balans op 31 december 2017 en de resultatenrekening over het 
dienstjaar 2017 van de politiezone Hageland, zoals vastgesteld in artikel 2 van dit besluit, 
worden goedgekeurd. 
… 

 
Voorstel van beslissing  
De politieraad neemt kennis van de goedkeuring door de provinciegouverneur van de jaarrekening 
2017. 
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4. Interleuven : aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering : bekrachtiging 
politiecollegebeslissing 
Gelet op het lidmaatschap van de politiezone 5389 Hageland bij Interleuven; 
Gelet op de uitnodiging van17 april 2019 voor de algemene vergadering van Interleuven op dinsdag 18 
juni 2019 om 19.00uur met bijhorende dagorde; 
Overwegende dat voor de algemene vergadering van 18 juni 2019 een vertegenwoordiger dient 
aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd; 
Overwegende dat de dagorde van de algemene vergadering van Interleuven volgende punten bevat: 

1. Samenstelling van het bureau 
2. Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering d.d. 27.03.2019 
3. Verslag over de activiteiten 2018 
4. Jaarrekening per 31.12.2018 – verslag van de Commissaris-Revisor 
5. Verwerking van de resultaten krachten art. 44 van de statuten 
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor 
7. Toetreding tot IGO 
8. Deontologische code 
9. Vastleggen zitpenningen 
10. Vervanging leden raad van bestuur – nieuwe leden (Tremelo) 
11. Diversen. 

Het politiecollege verzoekt de politieraad om de politiecollegebeslissing van 13 mei 2019 te 
bekrachtigen; 
 
Voorstel van beslissing  
De politieraad bekrachtigt de politiecollegebeslissing van 13 mei 2019 tot aanduiding van een 
vertegenwoordiger voor algemene vergadering van Interleuven :  
Hans Vandenberg aan te duiden als vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Interleuven 
van 18 juni 2019. 
Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de algemene vergadering van 18 juni 
2019 Interleuven als volgt vast te stellen : 

- Goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering. 
 
 
5. Deelname samenaankoop verzekeringenvoor politiezones binnen de provincie Vlaams-
Brabant : goedkeuring 
Overwegende dat de meeste huidige verzekeringscontracten eind 2019 aflopen en we in de loop van 
2019 verplicht zijn om opnieuw de markt te consulteren inzake onze verzekeringen;  
Overwegende dat verzekeringscontracten geen makkelijk te onderhandelen materie zijn als kleine 
speler op de markt en we binnen de provincie Vlaams-Brabant de krachten als politiezones willen 
bundelen om op die manier sterker te staan; 
Overwegende dat we als politiezones van Vlaams-Brabant maximaal willen gebruikmaken van een 
schaalvoordeel in deze materie en er mogelijk een (gunstig) neerwaarts effect op de prijs te verwachten 
valt; 
Overwegende dat de politiezone Zennevallei wil optreden als aankoopcentrale inzake een 
samenaankoop voor verzekeringen voor alle politiezones binnen Vlaams-Brabant die willen aansluiten 
bij dit initiatief;  
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Samenaankoop verzekeringen voor politiezones, 
binnen de provincie Vlaams-Brabant” een bestek werd opgesteld met nummer 2019-5905-005; 
Overwegende dat in het lastenboek volgende percelen worden voorzien:  

° perceel 1 : arbeidsongevallen; 
° perceel 2 : burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand; 
° perceel 3 : patrimonium (brand en alle risico elektronica); 
° perceel 4 : globale vlootpolis (wagenpark); 
° perceel 5 : omnium-dienstverplaatsingen; 
° perceel 6 : zaakschade; 
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Overwegende dat de politiezone 5389 Hageland zich wil inschrijven voor alle percelen, uitgezonderd 
perceel 6 omdat de polis te duur is ten opzicht van de baten; 
Overwegende dat, indien er beslist wordt in te stappen in alle/sommige percelen, dit een bindende 
beslissing is, aangezien op basis van het aantal instappende politiezones en hun lopende 
verzekeringscontracten een raming wordt gemaakt, waarop de inschrijvende 
verzekeringsmaatschappijen zich baseren om in te schrijven; 
Overwegende dat de politiezone 5389 Hageland momenteel de volgende polissen heeft :  

° arbeidsongevallen – vervaldag 31/12/2019; 
° brand – vervaldag 31/12/2019; 
° omnium dienstverplaatsingen – vervaldag 31/12/2019; 
° ABA + rechtsbijstand – vervaldag 31/12/2023; 
° zaakschade – vervaldag 31/12/2019; 
° alle risico’s – vervaldag 31/12/2019; 
° vloot – vervaldag 31/12/2019; 

Overwegende dat de volledige procedure zal geleid worden door de politiezone Zennevallei en er zal 
gebruik gemaakt worden van een open 1-fasige procedure met Europese publicatie; 
Overwegende dat de budgetten voor de verzekeringsportefeuille telkens worden ingeschreven in de 
gewone dienst en afhankelijk van de uitkomst van de procedure deze butgetten vanaf 01.01.2020 
zullen moeten worden aangepast; 
 
Voorstel van beslissing  
De politiezone 5389 Hageland stapt mee in de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp 
“Samenaankoop verzekeringen voor politiezones binnen de provincie Vlaams-Brabant”. 
Aan de politiezone Zennevallei een mandaat te geven om op te treden als aankoopcentrale voor de 
politiezone 5389 Hageland voor wat betreft een overheidsopdracht voor risicoverzekeringen: 
arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand, patrimonium (brand en alle risico), 
vloot (wagenpark) en omniumdienstverplaatsingen. 
Het mandaat bedoeld in artikel 2 houdt het verlenen van een delegatie in aan politiezone Zennevallei 
om op te treden als aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 2, 6° van de wet van 17 juni 2016,  en om 
in dit kader alle handelingen te stellen vóór, tijdens en na de procedure die de politiezone 5389 
Hageland in staat moet stellen om deze opdracht tot een goed einde te brengen. 
De politiezone Zennevallei zal gebruikmaken van een openbare procedure, met de prijs als enige 
gunningscriterium. 
Neemt kennis van het bestek met nummer 2019-5905-005 voor de opdracht “Samenaankoop 
verzekeringen voor politiezones binnen de provincie Vlaams-Brabant”.  De raming voor vier jaar 
bedraagt € 348.000 voor de politiezone 5389 Hageland. 
 
 
6. Herstellingen wagenpark (2019-2022) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 29 april 2019 betreffende de principiële goedkeuring 
van de opdracht “Herstellingen wagenpark (2019-2022); 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een dossier met nr. 2019/012 werd opgesteld door de 
Dienst Personeel en Logistiek; 
 
Voorstel van beslissing  
Goedkeuring wordt verleend aan het dossier met nr. 2019/012 voor de opdracht “Herstellingen 
wagenpark (2019-2022)”.  
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/127-06 van de 
gewone dienst. 
 
 
7. Vervanging ISLP servers en citrix servers en aankoop BeSecure server : goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
Overwegende dat er nood is aan een mobiele toegang tot het Integrated System for Local Police 
(ISLP); 
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Overwegende dat dankzij een mobile office-systeem politiemensen op het terrein via een beveiligde 
internetverbinding toegang krijgen tot het ISLP-systeem en op die manier op compacte, 
schokbestendige laptops/tablets onmiddellijk hun vaststellingen en verhoren kunnen invoeren in ISLP; 
Overwegende dat ze bovendien de politiedatabanken rechtstreeks kunnen consulteren, om bijvoorbeeld 
de identiteit van een persoon te controleren of een nummerplaat van een verdacht voertuig op te 
zoeken; 
Gelet op de politiecollegebeslissing van 13 mei 2019 betreffende de principiële goedkeuring van de 
opdracht “Vervanging ISLP servers en citrix servers en aankoop BeSecure server; 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek (onze dossiernummer 2019/014) werd 
opgesteld door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; 
 
Voorstel van beslissing  
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek (onze dossiernummer 2019/014) en de raming voor de 
opdracht “Vervanging ISLP servers en citrix servers en aankoop BeSecure server”, opgesteld door 
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 127.168,25 excl. btw of € 153.873,58 incl. 21% btw. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/742-53 van de 
buitengewone dienst. 
 
 
8. Onderhoudscontract ISLP servers, citrix servers en BeSecure server (2019-2024) : 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Gelet op de politiecollegebeslissing van 13 mei 2019 betreffende de principiële goedkeuring van de 
opdracht “Onderhoudscontract ISLP servers, citrix servers en BeSecure server (2019-2024)”; 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek (onze dossiernummer 2019/016) werd 
opgesteld door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; 
 
Voorstel van beslissing  
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek (onze dossiernummer 2019/016) en de raming voor de 
opdracht “Onderhoudscontract ISLP servers, citrix servers en BeSecure server (2019-2024)”, 
opgesteld door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 10.227,20 excl. btw of € 12.374,91 incl. 21% btw. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/123-13 van de 
gewone dienst. 
 
 
9. Aankoop mobiele printer recherche (1) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Gelet op de politiecollegebeslissing van 13 mei 2019 betreffende de principiële goedkeuring van de 
opdracht “Aankoop mobiele printer recherche (1)”; 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek (onze dossiernummer 2019/015) werd 
opgesteld door de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie FOR Federale 
Opdrachtencentrale; 
 
Voorstel van beslissing  
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek (onze dossiernummer 2019/015) en de raming voor de 
opdracht “Aankoop mobiele printer recherche (1)”, opgesteld door de Federale Overheidsdienst 
Personeel en Organisatie FOR Federale Opdrachtencentrale. De lastvoorwaarden worden vastgesteld 
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 271,62 excl. btw of € 328,66 incl. 21% btw. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/742-53 van de 
buitengewone dienst. 
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10. Aankoop bureaustoelen (15) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Gelet op de politiecollegebeslissing van 13 mei 2019 betreffende de principiële goedkeuring van de 
opdracht “Aankoop bureaustoelen (15)” tegen een initieel geraamd bedrag van € 4.000,00 incl. btw; 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek (onze dossiernummer 2019/017) werd 
opgesteld door de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie FOR Federale 
Opdrachtencentrale; 
 
Voorstel van beslissing  
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek (onze dossiernummer 2019/017) en de raming voor de 
opdracht “Aankoop bureaustoelen (15)”, opgesteld door de Federale Overheidsdienst Personeel en 
Organisatie FOR Federale Opdrachtencentrale. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 3.566,25 excl. btw of € 4.315,16 incl. 21% btw. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/741-51 van de 
buitengewone dienst. 
 
 
11. Huur multifunctioneel kopieermachine gelijkvloers en 1e verdieping (2019-2024) : 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Overwegende dat de kopieermachine op de eerste verdieping toe is aan vervanging; 
Overwegende dat de startdata van de huur van beide kopieermachines gelijk worden gesteld; 
Overwegende dat we een huur van twee multifunctionele kopieermachines aangaan met een 
huurtermijn van 60 maanden vanaf 1 oktober 2019; 
Gelet op de politiecollegebeslissing van 27 mei 2019 betreffende de principiële goedkeuring van de 
opdracht “Huur multifunctioneel kopieermachine gelijkvloers en 1e verdieping (2019-2024)”; 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek (onze dossiernummer 2019/018) werd 
opgesteld door de Provincie Vlaams Brabant; 
 
Voorstel van beslissing  
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek (onze dossiernummer 2019/018) en de raming voor de 
opdracht “Huur multifunctioneel kopieermachine gelijkvloers en 1e verdieping (2019-2024)”, 
opgesteld door de Provincie Vlaams Brabant. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt maandelijks € 226,86 excl. btw of € 274,50 incl. 21% btw. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/123-12 van de 
gewone dienst. 
 
 
12. Aankoop alarmrevolver voor schietoefeningen : goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 
Overwegende dat het huidige alarmwapen defect is en vervangen moet worden; 
Gelet op de politiecollegebeslissing van 27 mei 2019 betreffende de principiële goedkeuring van de 
opdracht “Aankoop alarmrevolver voor schietoefeningen” tegen een initieel geraamd bedrag van 
€ 250,00 incl. btw; 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een dossier met nummer 2019/019 werd opgesteld 
door de Dienst Personeel en Logistiek; 
 
Voorstel van beslissing  
Goedkeuring wordt verleend aan het dossier met nummer 2019/019 en de raming voor de opdracht 
“Aankoop alarmrevolver voor schietoefeningen”. De raming bedraagt € 225,00 excl. btw of € 272,25 
incl. 21% btw. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/744-51 van de 
buitengewone dienst. 
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13. Verbeteren beveiliging van binnen- en buitendeuren politiehuis : goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
Overwegende dat uit een risico analyse blijkt dat er nood is aan een verbetering van de beveiliging van 
binnen- en buitendeuren; 
Gelet op de politiecollegebeslissing van 27 mei 2019 betreffende de principiële goedkeuring van de 
opdracht “Verbeteren beveiliging van binnen- en buitendeuren politiehuis” tegen een initieel geraamd 
bedrag van € 10.000,00 incl. btw; 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2019/021 werd opgesteld door de 
Dienst Personeel en Logistiek; 
 
Voorstel van beslissing  
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/021 en de raming voor de opdracht 
“Verbeteren beveiliging van binnen- en buitendeuren politiehuis”, 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 € 8.264,46 excl. 
btw of € 10.000,00 incl. 21% btw. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/724-51 van de 
buitengewone dienst. 
 
 
14. Aankoop anoniem voertuig recherchedienst : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Gelet op de noodzaak tot vervanging van een anoniem voertuig; 
Gelet op de politiecollegebeslissing van 27 mei 2019 betreffende de principiële goedkeuring van de 
opdracht “Aankoop anoniem voertuig recherchedienst” tegen een initieel geraamd bedrag van 
€ 24.200,00 incl. btw; 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek (onze dossiernummer 2019/022) werd 
opgesteld door Federale Politie; 
 
Voorstel van beslissing  
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek (onze dossiernummer 2019/022) en de raming voor de 
opdracht “Aankoop anoniem voertuig recherchedienst”, opgesteld door Federale Politie. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 20.000,00 excl. btw of 
€ 24.200,00 incl. 21% btw. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 33001/743-98 van de 
buitengewone dienst. 
 
 
15. Ombouw anoniem voertuig recherchedienst : goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 
Gelet op de politiecollegebeslissing van 27 mei 2019 betreffende de principiële goedkeuring van de 
opdracht “Ombouw anoniem voertuig recherchedienst” tegen een initieel geraamd bedrag van 
€ 6.655,00 incl. btw; 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een technische beschrijving (onze dossiernummer 
2019/023) werd opgesteld door de Dienst Personeel en Logistiek; 
 
Voorstel van beslissing  
Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving (onze dossiernummer 2019/023) en de 
raming voor de opdracht “Ombouw anoniem voertuig recherchedienst”. De raming bedraagt 
€ 5.155,00 excl. btw of € 6.237,55 incl. 21% btw. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 33001/743-98 van de 
buitengewone dienst. 
 
 
16. Aankoop fietsen (2) : stopzetting van de plaatsingsprocedure : kennisgeving 
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Gelet op de motivering voor de stopzetting: 
- aankoopvan elektrische fietsen; 
Overwegende dat, rekening houdende met het voorgaande, het aangewezen is af te zien van de 
gunning van deze opdracht en de procedure later eventueel opnieuw op te starten; 
Gelet op de politiecollegebeslissing van 11 maart 2019 betreffende de stopzetting van de 
plaatsingsprocedure; 
 
Voorstel van beslissing  
De plaatsingsprocedure voor Aankoop fietsen (2) werd stopgezet. De opdracht werd niet gegund en de 
procedure wordt opnieuw opgestart. 
 
 
17. Aankoop elektrische fietsen (2) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Gelet op de noodzaak aan twee elektrische fietsen; 
Gelet op de politiecollegebeslissing van 27 mei 2019 betreffende de principiële goedkeuring van de 
opdracht “Aankoop elektrische fietsen (2)” tegen een initieel geraamd bedrag van € 4.000,00 incl. btw; 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2019/024 werd opgesteld door de 
Dienst Personeel en Logistiek; 
 
Voorstel van beslissing  
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/024 en de raming voor de opdracht 
“Aankoop elektrische fietsen (2)”, 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 € 3.305,79 excl. btw of € 4.000,00 
incl. 21% btw. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/744-51 van de 
buitengewone dienst. 
 
 
18. Vacantverklaring betrekking inspecteur 
Overwegende dat een voltijdse functie van inspecteur vacant is in de personeelsformatie zoals bepaald 
bij besluit van de politieraad van 22 februari 2017; 
Overwegende dat op basis van de dienstnoodwendigheden de bezetting van deze functie verantwoord 
is; 
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is deze functie open te verklaren conform artikel 9 van 
het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 
van het personeel van de politiediensten en mededeling ervan te doen aan de Directie van de mobiliteit 
en het loopbaanbeheer; 
Overwegende dat de kandidaturen moeten ingediend worden conform de algemene bepalingen inzake 
mobiliteit vervat in de WGP (art. 108, 128), de RPPol (art. VI.II.8 - 35, XII.VI. 1 - 8), het KB van 20 
november 2001 voornoemd, de Ministeriële Omzendbrief GPI 15bis voornoemd en zijn gericht aan de 
Federale Politie DGP/DPM te 1050 Brussel; 
Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid- en 
vormvereisten door de selectiecommissie; 
Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden en 
de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriteria : 
- advies van een selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten onderwerpt aan een 
schriftelijke en/of mondelinge proef;  
 
Voorstel van beslissing  
De functie van een inspecteur in het kader van de mobiliteit (RPPol) wordt vacant verklaard en tot de 
datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus wordt een wervingsreserve aangelegd voor een 
gelijkwaardige functionaliteit, conform de hierboven bepaalde modaliteiten. 
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19. Vacantverklaring betrekking inspecteur 
Overwegende dat een voltijdse functie van inspecteur vacant is in de personeelsformatie zoals bepaald 
bij besluit van de politieraad van 22 februari 2017; 
Overwegende dat op basis van de dienstnoodwendigheden de bezetting van deze functie verantwoord 
is; 
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is deze functie open te verklaren conform artikel 9 van 
het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 
van het personeel van de politiediensten en mededeling ervan te doen aan de Directie van de mobiliteit 
en het loopbaanbeheer; 
Overwegende dat de kandidaturen moeten ingediend worden conform de algemene bepalingen inzake 
mobiliteit vervat in de WGP (art. 108, 128), de RPPol (art. VI.II.8 - 35, XII.VI. 1 - 8), het KB van 20 
november 2001 voornoemd, de Ministeriële Omzendbrief GPI 15bis voornoemd en zijn gericht aan de 
Federale Politie DGP/DPM te 1050 Brussel; 
Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid- en 
vormvereisten door de selectiecommissie; 
Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden en 
de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriteria : 
- advies van een selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten onderwerpt aan een 
schriftelijke en/of mondelinge proef;  
 
Voorstel van beslissing  
De functie van een inspecteur in het kader van de mobiliteit (RPPol) wordt vacant verklaard en tot de 
datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus wordt een wervingsreserve aangelegd voor een 
gelijkwaardige functionaliteit, conform de hierboven bepaalde modaliteiten. 
 
 
20. Vacantverklaring betrekking inspecteur 
Overwegende dat een voltijdse functie van inspecteur vacant is in de personeelsformatie zoals bepaald 
bij besluit van de politieraad van 22 februari 2017; 
Overwegende dat op basis van de dienstnoodwendigheden de bezetting van deze functie verantwoord 
is; 
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is deze functie open te verklaren conform artikel 9 van 
het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 
van het personeel van de politiediensten en mededeling ervan te doen aan de Directie van de mobiliteit 
en het loopbaanbeheer; 
Overwegende dat de kandidaturen moeten ingediend worden conform de algemene bepalingen inzake 
mobiliteit vervat in de WGP (art. 108, 128), de RPPol (art. VI.II.8 - 35, XII.VI. 1 - 8), het KB van 20 
november 2001 voornoemd, de Ministeriële Omzendbrief GPI 15bis voornoemd en zijn gericht aan de 
Federale Politie DGP/DPM te 1050 Brussel; 
Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid- en 
vormvereisten door de selectiecommissie; 
Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden en 
de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriteria : 
- advies van een selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten onderwerpt aan een 
schriftelijke en/of mondelinge proef;  
 
Voorstel van beslissing  
De functie van een inspecteur in het kader van de mobiliteit (RPPol) wordt vacant verklaard en tot de 
datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus wordt een wervingsreserve aangelegd voor een 
gelijkwaardige functionaliteit, conform de hierboven bepaalde modaliteiten. 
 
 
21. Vacantverklaring betrekking inspecteur 
Overwegende dat een voltijdse functie van inspecteur vacant is in de personeelsformatie zoals bepaald 
bij besluit van de politieraad van 22 februari 2017; 
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Overwegende dat op basis van de dienstnoodwendigheden de bezetting van deze functie verantwoord 
is; 
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is deze functie open te verklaren conform artikel 9 van 
het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 
van het personeel van de politiediensten en mededeling ervan te doen aan de Directie van de mobiliteit 
en het loopbaanbeheer; 
Overwegende dat de kandidaturen moeten ingediend worden conform de algemene bepalingen inzake 
mobiliteit vervat in de WGP (art. 108, 128), de RPPol (art. VI.II.8 - 35, XII.VI. 1 - 8), het KB van 20 
november 2001 voornoemd, de Ministeriële Omzendbrief GPI 15bis voornoemd en zijn gericht aan de 
Federale Politie DGP/DPM te 1050 Brussel; 
Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid- en 
vormvereisten door de selectiecommissie; 
Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden en 
de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriteria : 
- advies van een selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten onderwerpt aan een 
schriftelijke en/of mondelinge proef;  
 
Voorstel van beslissing  
De functie van een inspecteur in het kader van de mobiliteit (RPPol) wordt vacant verklaard en tot de 
datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus wordt een wervingsreserve aangelegd voor een 
gelijkwaardige functionaliteit, conform de hierboven bepaalde modaliteiten. 
 
 
22. Vacantverklaring betrekking hoofdinspecteur 
Overwegende dat een voltijdse functie van hoofdinspecteur vacant is in de personeelsformatie zoals 
bepaald bij besluit van de politieraad van 22 februari 2017; 
Overwegende dat op basis van de dienstnoodwendigheden de bezetting van deze functie verantwoord 
is; 
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is deze functie open te verklaren conform artikel 9 van 
het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 
van het personeel van de politiediensten en mededeling ervan te doen aan de Directie van de mobiliteit 
en het loopbaanbeheer; 
Overwegende dat de kandidaturen moeten ingediend worden conform de algemene bepalingen inzake 
mobiliteit vervat in de WGP (art. 108, 128), de RPPol (art. VI.II.8 - 35, XII.VI. 1 - 8), het KB van 20 
november 2001 voornoemd, de Ministeriële Omzendbrief GPI 15bis voornoemd en zijn gericht aan de 
Federale Politie DGP/DPM te 1050 Brussel; 
Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid- en 
vormvereisten door de selectiecommissie; 
Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden en 
de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriteria : 
- advies van een selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten onderwerpt aan een 
schriftelijke en/of mondelinge proef;  
 
Voorstel van beslissing  
De functie van een hoofdinspecteur in het kader van de mobiliteit (RPPol) wordt vacant verklaard en 
tot de datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus wordt een wervingsreserve aangelegd voor 
een gelijkwaardige functionaliteit, conform de hierboven bepaalde modaliteiten. 
 
 
23. Vacantverklaring betrekking hoofdinspecteur 
Overwegende dat een voltijdse functie van hoofdinspecteur vacant is in de personeelsformatie zoals 
bepaald bij besluit van de politieraad van 22 februari 2017; 
Overwegende dat op basis van de dienstnoodwendigheden de bezetting van deze functie verantwoord 
is; 
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is deze functie open te verklaren conform artikel 9 van 
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het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 
van het personeel van de politiediensten en mededeling ervan te doen aan de Directie van de mobiliteit 
en het loopbaanbeheer; 
Overwegende dat de kandidaturen moeten ingediend worden conform de algemene bepalingen inzake 
mobiliteit vervat in de WGP (art. 108, 128), de RPPol (art. VI.II.8 - 35, XII.VI. 1 - 8), het KB van 20 
november 2001 voornoemd, de Ministeriële Omzendbrief GPI 15bis voornoemd en zijn gericht aan de 
Federale Politie DGP/DPM te 1050 Brussel; 
Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid- en 
vormvereisten door de selectiecommissie; 
Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden en 
de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriteria : 
- advies van een selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten onderwerpt aan een 
schriftelijke en/of mondelinge proef;  
 
Voorstel van beslissing  
De functie van een hoofdinspecteur in het kader van de mobiliteit (RPPol) wordt vacant verklaard en 
tot de datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus wordt een wervingsreserve aangelegd voor 
een gelijkwaardige functionaliteit, conform de hierboven bepaalde modaliteiten. 
 
 
24. Vacantverklaring betrekking hoofdinspecteur 
Overwegende dat een voltijdse functie van hoofdinspecteur vacant is in de personeelsformatie zoals 
bepaald bij besluit van de politieraad van 22 februari 2017; 
Overwegende dat op basis van de dienstnoodwendigheden de bezetting van deze functie verantwoord 
is; 
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is deze functie open te verklaren conform artikel 9 van 
het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 
van het personeel van de politiediensten en mededeling ervan te doen aan de Directie van de mobiliteit 
en het loopbaanbeheer; 
Overwegende dat de kandidaturen moeten ingediend worden conform de algemene bepalingen inzake 
mobiliteit vervat in de WGP (art. 108, 128), de RPPol (art. VI.II.8 - 35, XII.VI. 1 - 8), het KB van 20 
november 2001 voornoemd, de Ministeriële Omzendbrief GPI 15bis voornoemd en zijn gericht aan de 
Federale Politie DGP/DPM te 1050 Brussel; 
Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid- en 
vormvereisten door de selectiecommissie; 
Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden en 
de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriteria : 
- advies van een selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten onderwerpt aan een 
schriftelijke en/of mondelinge proef;  
 
Voorstel van beslissing  
De functie van een hoofdinspecteur in het kader van de mobiliteit (RPPol) wordt vacant verklaard en 
tot de datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus wordt een wervingsreserve aangelegd voor 
een gelijkwaardige functionaliteit, conform de hierboven bepaalde modaliteiten. 
 
 
25. Vacantverklaring betrekking calog medewerker niveau C 
Overwegende dat een voltijdse functie van calog medewerker niveau C vacant is in de 
personeelsformatie zoals bepaald bij besluit van de politieraad van 22 februari 2017; 
Overwegende dat op basis van de dienstnoodwendigheden de bezetting van deze functie verantwoord 
is; 
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is deze functie open te verklaren conform artikel 9 van 
het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 
van het personeel van de politiediensten en mededeling ervan te doen aan de Directie van de mobiliteit 
en het loopbaanbeheer; 
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Overwegende dat de kandidaturen moeten ingediend worden conform de algemene bepalingen inzake 
mobiliteit vervat in de WGP (art. 108, 128), de RPPol (art. VI.II.8 - 35, XII.VI. 1 - 8), het KB van 20 
november 2001 voornoemd, de Ministeriële Omzendbrief GPI 15bis voornoemd en zijn gericht aan de 
Federale Politie DGP/DPM te 1050 Brussel; 
Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid- en 
vormvereisten door de selectiecommissie; 
Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden en 
de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriteria : 
- advies van een selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten onderwerpt aan een 
schriftelijke en/of mondelinge proef;  
 
Voorstel van beslissing  
De functie van een calog medewerker niveau C in het kader van de mobiliteit (RPPol) wordt vacant 
verklaard en tot de datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus wordt een wervingsreserve 
aangelegd voor een gelijkwaardige functionaliteit, conform de hierboven bepaalde modaliteiten. 
 
 
26. Vacantverklaring betrekking calog medewerker niveau D 
Overwegende dat een voltijdse functie van calog medewerker niveau D vacant is in de 
personeelsformatie zoals bepaald bij besluit van de politieraad van 22 februari 2017; 
Overwegende dat op basis van de dienstnoodwendigheden de bezetting van deze functie verantwoord 
is; 
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is deze functie open te verklaren conform artikel 9 van 
het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 
van het personeel van de politiediensten en mededeling ervan te doen aan de Directie van de mobiliteit 
en het loopbaanbeheer; 
Overwegende dat de kandidaturen moeten ingediend worden conform de algemene bepalingen inzake 
mobiliteit vervat in de WGP (art. 108, 128), de RPPol (art. VI.II.8 - 35, XII.VI. 1 - 8), het KB van 20 
november 2001 voornoemd, de Ministeriële Omzendbrief GPI 15bis voornoemd en zijn gericht aan de 
Federale Politie DGP/DPM te 1050 Brussel; 
Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid- en 
vormvereisten door de selectiecommissie; 
Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden en 
de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriteria : 
- advies van een selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten onderwerpt aan een 
schriftelijke en mondelinge proef;  
 
Voorstel van beslissing  
De functie van een calog medewerker niveau D in het kader van de mobiliteit (RPPol) wordt vacant 
verklaard en tot de datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus wordt een wervingsreserve 
aangelegd voor een gelijkwaardige functionaliteit, conform de hierboven bepaalde modaliteiten. 
 
 
27. Goedkeuring notulen vorige vergadering 
Het verslag van de vergadering van 27 februari 2019 werd aan de raadsleden toegestuurd. 
 
Voorstel van beslissing  
Het verslag van de vergadering 27 februari 2019wordt goedgekeurd. 
 
 
Besloten zitting 
 
 
28. Aanvraag tot non-activiteit voorafgaand aan de pensionering : kennisgeving 
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Overwegende dat uit een controle van de personeelsdienst blijkt dat betrokkene voldoet aan de 
voorwaarden om op 1 augustus 2019 te kunnen genieten van een non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering tot de datum van zijn vervroegd pensioen, in dit geval tot 1 juni 2021; 
 
Voorstel van beslissing  
Deze beslissing vervangt de politiecollegebeslissing van 14 januari 2019 en de politieraadsbeslissing 
van 27 februari 2019. 
De politieraad neemt kennis van het verzoek van de inspecteur van politie om vanaf 1 augustus 2019 te 
genieten van het stelsel van non-activiteit voorafgaand aan de pensionering. 
 
 
29. Pensioenaanvraag : kennisgeving 
Met eenschrijven van de Federale Pensioendienst (FPD) – Ambtenarenpensioenenwerd de politiezone 
in kennis gesteld van de pensioenaanvraag van de inspecteur. 
De ingangsdatum van het pensioen : 1 november 2019. 
Uit het onderzoek van het dossier blijkt dat de wettelijke voorwaarden vervuld zijn op aanspraak te 
kunnen maken op een rustpensioen in het stelsel van de ambtenaren vanaf de hierboven vermelde 
ingangsdatum. 
 
Voorstel van beslissing  
De politieraad neemt kennis van de pensioenaanvraag van de inspecteur. 
 
 
30. Aanstelling inspecteur interventie : kennisgeving 
Overwegende dat de selectiecommissie de inspecteur als geslaagd heeft gerangschikt; 
Overwegende dat volgens de selectiecommissie de inspecteur geschikt is; 
Overwegende dat volgens de selectiecommissie de inspecteur voldoende overeenstemming met het 
competentieprofiel vertoont; 
Na kennisname van het advies van 24 april 2019 van de selectiecommissie houdende de aanwerving 
bij wijze van mobiliteit van een inspecteur; 
 
Voorstel van beslissing  
De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 29 april 2019 betreffende de 
aanstelling als inspecteur interventie in de zone 5389 Hageland. 
 
 


