Politie Lanaken-Maasmechelen (5853) - Dr. Haubenlaan 2 - 3630 Maasmechelen
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ZITTING VAN
PLAATS
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Joseph Lambrichts, Elvire Martens, Inge Opsteijn, Mario Quagliara,
Ronny Westhovens, Jean-Pierre Hermans, Anita Jeurissen, Leonardus
Joosten, Sarah Loubele, Dirk Opsteyn, Viviane Schellingen –
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Jacques Philippaerts - korpschef
Sabine Bervaes - secretaris
: Zehra Kolkiran, Georges Lenssen, Rudi Mechels, Jeroen Moors politieraadsleden

Openbare zitting
Organisatieondersteuning - B & C
1.

Goedkeuring vorig verslag

Het verslag van de zitting op dinsdag 10 december 2019 wordt goedgekeurd.

Organisatieondersteuning - FIN
2.

BW I/2019: goedkeuring door toezichthoudende overheid-kennisname

DE POLITIERAAD
Gelet op ons besluit van
11 december 2018 waarbij de politiebegroting van de
meergemeentepolitiezone Lanaken-Maasmechelen voor het dienstjaar 2019 werd vastgesteld;
Gelet op de artikelen 71, 72 §2 en 75 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
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Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 57 van 18 november 2018 betreffende de onderrichtingen
voor het opstellen van de politiebegroting 2019 ten behoeve van de politiezones;
Gelet op het krachtens artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet - van toepassing verklaard bij artikel
27 van de wet op de geïntegreerde politiedienst - voorschreven syntheseverslag;
Gelet op ons besluit van 15 oktober 2019 waarbij de begrotingswijziging I (buitengewone dienst) dienstjaar 2019 werd goedgekeurd;
Gelet op het goedkeuringsbesluit voor de begrotingswijziging I (buitengewone dienst) - dienstjaar
2019, van de gouverneur van de provincie Limburg van 7 november 2019.
BESLUIT :
Enig artikel
De politieraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de begrotingswijziging I (buitengewone
dienst) - dienstjaar 2019 van de meergemeentepolitiezone Lanaken-Maasmechelen, van de
gouverneur van de provincie Limburg van 7 november 2019.

3.

Begroting 2020: goedkeuring door toezichthoudende overheid - kennisgeving.

DE POLITIERAAD :
Gelet op ons besluit van 20 november 2019 waarbij de politiebegroting van
meergemeentepolitiezone Lanaken-Maasmechelen voor het dienstjaar 2020 werd vastgesteld;

de

Gelet op de artikelen 71, 72 §2 en 75 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 57 van 18 november 2018 betreffende de onderrichtingen
voor het opstellen van de politiebegroting 2019 ten behoeve van de politiezones;
Gelet op het feit dat de ministeriële omzendbrief PLP 58 betreffende de onderrichtingen voor het
opstellen van de politiebegroting 2020 ten behoeve van de politiezones nog niet beschikbaar was bij
opmaak van de begroting 2020 van de politiezone;
Gelet op het krachtens artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet - van toepassing verklaard bij artikel
27 van de wet op de geïntegreerde politiedienst - voorschreven syntheseverslag;
Gelet op het goedkeuringsbesluit voor de politiebegroting dienstjaar 2020, van de gouverneur van de
provincie Limburg van 16 januari 2020.
BESLUIT :
Enig artikel
De politiecollege neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de politiebegroting van de
meergemeentepolitiezone Lanaken-Maasmechelen voor het dienstjaar 2020, van de gouverneur van
de provincie Limburg van 16 januari 2020.
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Organisatieondersteuning - LOG
4.

Politionele ombouw van semi-gemarkeerd voertuig type 4x4: goedkeuring.

DE POLITIERAAD :
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeentewet, artikel 234;
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale
sectoren;
Gelet op het besluit van het politiecollege van 10 december 2019 houdende gunning van een
politievoertuig 4x4;
Overwegende dat het politievoertuig 4x4 omgebouwd dient te worden tot een semi-gemarkeerd
voertuig;
Overwegende dat dit dossier pas opgestart kon worden nadat bekend was welk voertuig het beste
uit de marktbevraging kwam;
Overwegende dat we de markt wensen te bevragen via onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking waartoe het bestek met nummer lamapr-20200317-001 voor Levering
en diensten met als voorwerp “Politionele ombouw van een semi-gemarkeerd voertuig type 4x4”
werd opgemaakt;
Overwegende dat deze aankoop geraamd wordt op 50.000,00 euro incl. btw voorzien op artikel
330/743-98 van begroting 2020;
Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze aankoop (details in
bijlage 1);
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BESLUIT :
Artikel 1
De politieraad stemt in met de levering en diensten van politionele ombouw van een semi-gemarkeerd
voertuig type 4x4 via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 2
De politieraad gaat akkoord met de voorwaarden van besteknummer lamapr-20200317-001: ”Levering
en diensten met als voorwerp politionele ombouw van een semi-gemarkeerd voertuig type 4x4”.
Artikel 3
De levering en diensten van politionele ombouw van een semi-gemarkeerd voertuig type 4x4 wordt
geraamd op 50.000,00 euro incl. BTW, voorzien in het budget 2020, op artikel 330/743-98.
Artikel 4
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit.

Organisatieondersteuning - HRM
5.

Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met een private beveiligingsonderneming
met ingang van 1 april 2020 in het kader van beveiliging en onthaalwerking.

DE POLITIERAAD :
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeentewet, artikel 234;
Gelet op de camerawet van 21 maart 2007;
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten;
Gelet op de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 2 oktober 2017;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
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Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale
sectoren;
Gelet op het besluit van het politiecollege van 8 januari 2020 houdende samenwerking met private
beveiligingsonderneming: principeakkoord;
Overwegende dat we een samenwerkingsovereenkomst wensen af te sluiten met een private
bewakingsfirma voor de duur van 1 jaar met ingang van 1 april 2020;
Overwegende dat we hen willen inzetten voor het fysieke en het telefonische onthaal, de opvolging
van de publieke camera’s en voor de beveiliging van de kwartieren;
Overwegende dat we hierdoor 2 caloggers kunnen heroriënteren naar de administratieve
ondersteuning van de operationele teams zodat de operationele collega’s van een aantal zaken
kunnen ontlast worden;
Overwegende dat in de toekomst deze taken nog uitgebreid kunnen worden op vlak van celtoezicht
of andere, wettelijk voorziene, taken;
Overwegende dat we in het commissariaat Koning Albertlaan 1 flexagent (bewakingsagent categorie
SE) wensen te voorzien met een aanwezigheid van 24u op 24, 7 dagen op 7 met shiften van 8u00 tot
20u00 en van 20u00 tot 8u00;
Overwegende dat we in het commissariaat Maastrichterweg 1 agent onthaalfunctie (bewakingsagent categorie SE) wensen te voorzien met een aanwezigheid op werkdagen van 8u00 tot 17u00 (op
dinsdag en vrijdag tot 19u00);
Gelet op het feit dat in het kader van de opdracht “Beveiliging en onthaalwerking Contractvoorwaarden” een raamcontract LPA/2017/295 werd opgesteld door de lokale politie
Antwerpen als opdrachtencentrale, waar de politiezones begunstigden van zijn;
Overwegende dat de lokale politie Antwerpen heeft gekozen voor een mededingingsprocedure met
onderhandeling;
Overwegende dat de kostprijs per uur 32,44 euro, voor prestaties tussen 6u00 en 22u00, bedraagt en
dat deze te verhogen is met cumuleerbare toeslagen voor nachtprestaties tussen 22u00 en 6u00 (+
22,50%), zaterdagprestaties (+18,00%), zondagprestaties (+23,00%) en feestdagprestaties (+30,00%);
Overwegende dat de kosten voor deze samenwerking op basis van deze parameters worden
geraamd op 500.000,00 euro incl BTW;
Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor het afsluiten van deze
samenwerkingsovereenkomst;
Overwegende dat de uitgave voorzien werd in het budget van 2020 van de politie, op artikel
330/124-06 vanaf begroting 2020;
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BESLUIT : met 16 stemmen voor en 1 onthouding (raadslid Dirk Opsteyn)
Artikel 1
De politieraad stemt in met het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met een private
bewakingsfirma voor de duur van 1 jaar met ingang van 1 april 2020 via het raamcontract van de
lokale politie Antwerpen, LPA/2017/295 ‘Beveiliging en onthaalwerking – Contractvoorwaarden’ ten
voordele van de geïntegreerde politie voor een geraamd bedrag van 500.000,00 euro incl BTW.
Artikel 2
De politieraad gaat akkoord met de voorwaarden van besteknr LPA/2017/295 ‘Beveiliging en
onthaalwerking – Contractvoorwaarden’ ten voordele van de geïntegreerde politie.
Artikel 3
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2020, op artikel 330/124-06
vanaf begroting 2020.
Artikel 4
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

6.

Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie hoofdinspecteur bestuurlijk/gerechtelijk bureelOnthaal - Intrekking besluit politieraad 18 juni 2019 - Nieuwe vacantverklaring.

DE POLITIERAAD :
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op 2 niveaus;
Gelet op het KB van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten, inzonderheid de bepalingen inzake de aanwerving en de mobiliteit;
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van
het personeel van de politiediensten;
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de
lokale overheden in de politiezones;
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus,
inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen
houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de
externe werving van Calogpersoneel van de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus en
betreffende bepaalde interne verschuivingen;
Gelet op ons besluit van 12 december 2017 houdende de wijziging van de personeelsformatie van
het operationeel kader waarin de personeelsformatie voor het operationeel kader werd vastgesteld
op 128 personeelsleden, waarvan 97 inspecteurs, 25 hoofdinspecteurs en 6 (hoofd)commissarissen;
Overwegende dat het operationeel kader op 1 maart 2020 uit 125 manschappen bestaat waarvan er
25 tot het middenkader behoren;
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Overwegende dat een eerste hoofdinspecteur structureel gedetacheerd is naar het CIC Limburg en
dat de loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie;
Gelet op ons besluit van 11 december 2018 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de
pensionering aan een eerste hoofdinspecteur met ingang van 1 juni 2019 en dat vanaf dan de
loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie;
Gelet op ons besluit van 10 december 2019 houdende toekenning rustpensioen aan een eerste
hoofdinspecteur met ingang van 1 augustus 2020;
Gelet op ons besluit van 18 juni 2019 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie
hoofdinspecteur opsporingen (werfreserve);
Gelet op de publicatie van deze functie in de mobiliteitscycli 2019-02 en 2019-04;
Overwegende dat er tot op heden nog niet kon overgegaan worden tot aanwerving wegens gebrek
aan (geschikte) kandidaten;
Gelet op het BOC-pol 133 van 19 februari 2020 waarin een nieuwe organisatiestructuur werd
voorgesteld;
Overwegende dat er een functie middenkader om opportuniteitsredenen wordt geschrapt binnen
team opsporingen en dat we een nieuwe functie middenkader willen voorzien binnen team WijkOnthaal-Jeugd en gezin met als opdracht de uitbouw van een bestuurlijk en gerechtelijk bureel
alsook de coördinatie van het onthaal;
Overwegende dat het aangewezen is ons besluit van 18 juni 2019 in te trekken;
Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van deze nieuwe functie
noodzakelijk is;
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is 1 functie van hoofdinspecteur van politie vacant te
verklaren conform artikel 9 van het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Overwegende dat wij deze functie expliciet wensen te voorzien voor team Wijk-onthaal-Jeugd en
gezin, meer bepaald bestuurlijk/gerechtelijk bureel-onthaal;
Overwegende dat voor de selectie van de kandidaten voor hoofdinspecteur bestuurlijk/gerechtelijk
bureel-onthaal, overeenkomstig de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001, geopteerd
wordt voor het in aanmerking nemen van het advies van een plaatselijke selectiecommissie ad hoc;
Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid/
vormvereisten door de plaatselijke selectiecommissie;
Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden
en de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriterium: het
advies inwinnen van een selectiecommissie;
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Overwegende dat de selectiecommissie kan beslissen een voorafgaandelijke schriftelijke proef in te
lassen die uitsluitend werkt;
Overwegende dat de kandidaten 60% moeten halen in het geheel der proeven om als geschikt
beschouwd te worden;
Gelet op artikel VI.II.15 5° RPPol dat stelt dat de politieraad, op advies van de korpschef, beslist over
de samenstelling van de bevoegde selectiecommissie;
Overwegende dat de selectiecommissie moet samengesteld worden;
Overwegende dat de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot
kandidaatstelling van de tweede navolgende mobiliteitscyclus opgenomen worden in een
wervingsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit;
BESLUIT :
Artikel 1
Ons besluit van 18 juni 2019 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 hoofdinspecteur
opsporingen (werfreserve) wordt ingetrokken.
Artikel 2
1 FTE hoofdinspecteur, bestuurlijk/gerechtelijk bureel-onthaal wordt via mobiliteit vacant verklaard.
Artikel 3
De politieraad gaat akkoord met de volgende samenstelling van de selectiecommissie :
 Jacques Philippaerts, eerste hoofdcommissaris, voorzitter
(plaatsvervanger, Freddy Gevaert, eerste hoofdcommissaris)
 Mathieu Bunkens, eerste commissaris
(plaatsvervanger, Patrick Buskens, eerste commissaris)
 Claudine Ceulemants, commissaris, Politiezone Limburg Regio Hoofdstad
(plaatsvervanger Carlo Buekers , hoofdinspecteur, Politiezone Limburg Regio Hoofdstad)
 Linda Cox, eerste adviseur, secretaris
(plaatsvervanger Kaatje Boelen, consulent of Mariëlle Leenders, eerste assistent)

7.

Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie inspecteur interventie (werfreserve).

DE POLITIERAAD :
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op 2 niveaus;
Gelet op het KB van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten, inzonderheid de bepalingen inzake de aanwerving en de mobiliteit;
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van
het personeel van de politiediensten;
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Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de
lokale overheden in de politiezones;
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus,
inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen
houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de
externe werving van Calogpersoneel van de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus en
betreffende bepaalde interne verschuivingen;
Gelet op ons besluit van 12 december 2017 houdende de wijziging van de personeelsformatie van
het operationeel kader waarin de personeelsformatie voor het operationeel kader werd vastgesteld
op 128 personeelsleden, waarvan 97 inspecteurs;
Overwegende dat het operationeel kader op 1 maart 2020 uit 125 manschappen bestaat waarvan er
93 tot het basiskader behoren;
Gelet op ons besluit van 26 juni 2018 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 november 2018 en dat vanaf dan de
loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie;
Gelet op ons besluit van heden houdende toekenning rustpensioen aan een eerste inspecteur met
ingang van 1 november 2020;
Gelet op ons besluit van 3 oktober 2018 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 januari 2019 en dat vanaf dan de
loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie;
Gelet op ons besluit van heden houdende toekenning rustpensioen aan een eerste inspecteur met
ingang van 1 december 2020;
Gelet op ons besluit van 3 oktober 2018 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 februari 2019 en dat vanaf dan de
loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie;
Gelet op ons besluit van 15 oktober 2019 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 maart 2020 en dat vanaf dan de
loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie;
Gelet op ons besluit van 26 maart 2019 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 3 functies
inspecteur interventie (werfreserve);
Gelet op het besluit van het politiecollege van 20 november 2019 houdende aanwerving via
aspirantenmobiliteit van 1 inspecteur interventie – Aanstelling kandidaat (1);
Gelet op het besluit van het politiecollege van 20 november 2019 houdende aanwerving via
aspirantenmobiliteit van 1 inspecteur interventie – Aanstelling kandidaat (2);
Overwegende dat deze kandidaten, na slagen in de basisopleiding, de functie op 1 mei 2020 zullen
opnemen;

Politieraad 17/03/20

Notulen

9

Gelet op het besluit van het politiecollege van 10 december 2019 houdende aanwerving via
mobiliteit van 1 inspecteur interventie – Aanstelling kandidaat (1);
Overwegende dat de kandidaat de functie op 1 januari 2020 heeft opgenomen;
Gelet op ons besluit van 18 juni 2019 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 2 functies
inspecteur interventie (werfreserve);
Gelet op het besluit van het politiecollege van 10 december 2019 houdende aanwerving via
mobiliteit van 1 inspecteur interventie – Aanstelling kandidaat (2);
Overwegende dat de kandidaat de functie op 1 januari 2020 heeft opgenomen;
Gelet op het besluit van het politiecollege van 10 december 2019 houdende aanwerving via
mobiliteit van 1 inspecteur interventie – Aanstelling kandidaat (3);
Overwegende dat de kandidaat de functie op 1 maart 2020 heeft opgenomen;
Gelet op ons besluit van 15 oktober 2019 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 3 functies
inspecteur interventie (werfreserve);
Gelet op ons besluit van 10 december 2019 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie
inspecteur interventie (werfreserve);
Overwegende dat er 2 vacante functies voorbehouden worden voor de aspirantenmobiliteit AMOB
2020 – A1;
Overwegende dat de 2 overige vacante functies werden gepubliceerd in de mobiliteitscyclus 202001;
Gelet op ons besluit van heden houdende kennisname mobiliteit naar de politiezone TongerenHerstappe per 1 mei 2020 van een inspecteur;
Overwegende dat deze inspecteur deel uitmaakt van team interventie;
Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van de vrij te komen functie
noodzakelijk is;
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is 1 functie van inspecteur van politie vacant te
verklaren conform artikel 9 van het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Overwegende dat wij deze functie expliciet wensen te voorzien voor team interventie;
Overwegende dat in de aanwervingsprocedure inspecteur interventie 2020-01 overeenkomstig art.
VI.II.27bis RPPol een werfreserve zal worden aangelegd die geldig is tot de datum van publicatie van
de tweede navolgende mobiliteitscyclus, in casu 2020-03;
Overwegende dat de vacante functie inspecteur interventie mogelijks kan ingevuld worden via deze
aan te leggen werfreserve;
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Overwegende dat indien dit niet mogelijk blijkt wegens uitputting werfreserve een nieuwe publicatie
in mobiliteit wordt voorzien;
Overwegende dat bij een nieuwe publicatie de bepalingen uit ons besluit van 15 oktober 2019
gehandhaafd blijven;
Overwegende dat indien de functie niet via de gewone mobiliteit ingevuld kan worden wij de
mogelijkheid van de aspirantenmobiliteit wensen te voorzien.
BESLUIT :
Artikel 1
1 FTE inspecteur interventie wordt vacant verklaard.
Artikel 2
Om deze functie in te vullen wordt beroep gedaan op de werfreserve die zal worden aangelegd in het
kader van mobiliteitscyclus 2020-01 voor de functie van inspecteur interventie.
Artikel 3
Indien deze werfreserve niet toelaat de functie in te vullen worden deze opnieuw gepubliceerd via
mobiliteit.
Artikel 4
Indien de klassieke mobiliteit niet toelaat de functie in te vullen kan de korpschef beslissen de functie
aan te bieden via de aspirantenmobiliteit.

8.

Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie inspecteur opsporingen .

DE POLITIERAAD :
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op 2 niveaus;
Gelet op het KB van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten, inzonderheid de bepalingen inzake de aanwerving en de mobiliteit;
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van
het personeel van de politiediensten;
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de
lokale overheden in de politiezones;
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus,
inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen
houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de
externe werving van Calogpersoneel van de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus en
betreffende bepaalde interne verschuivingen;
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Gelet op ons besluit van 12 december 2017 houdende de wijziging van de personeelsformatie van
het operationeel kader waarin de personeelsformatie voor het operationeel kader werd vastgesteld
op 128 personeelsleden, waarvan 97 inspecteurs;
Overwegende dat het operationeel kader op 1 maart 2020 uit 125 manschappen bestaat waarvan er
93 tot het basiskader behoren;

Gelet op ons besluit van 26 juni 2018 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 november 2018 en dat vanaf dan de
loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie;
Gelet op ons besluit van heden houdende toekenning rustpensioen aan een eerste inspecteur met
ingang van 1 november 2020;
Gelet op ons besluit van 3 oktober 2018 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 januari 2019 en dat vanaf dan de
loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie;
Gelet op ons besluit van heden houdende toekenning rustpensioen aan een eerste inspecteur met
ingang van 1 december 2020;
Gelet op ons besluit van 3 oktober 2018 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 februari 2019 en dat vanaf dan de
loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie;
Gelet op ons besluit van 15 oktober 2019 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 maart 2020 en dat vanaf dan de
loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie;
Gelet op het BOC-pol 133 van 19 februari 2020 waarin een nieuwe organisatiestructuur werd
voorgesteld;
Overwegende dat er een functie basiskader om opportuniteitsredenen wordt geschrapt binnen team
Verkeer en dat we een nieuwe functie basiskader willen voorzien binnen team Opsporingen;
Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van deze nieuwe functie
noodzakelijk is;
Overwegende dat een aspirant-hoofdinspecteur volgens de normale mobiliteitstermijnen en op
voorwaarde dat hij slaagt in zijn basisopleiding, op 1 juli 2020 zal bevorderen naar het middenkader;
Overwegende dat er hierdoor een plaats in het basiskader vacant wordt;
Overwegende dat, indien we het officiële einde van de opleiding afwachten, er pas een
vacantverklaring kan komen op de politieraad van oktober 2020;
Overwegende dat er momenteel geen indicaties zijn dat hij niet zou slagen in zijn basisopleiding;
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Overwegende dat de aanstelling voor deze vacante functie pas zal plaatsvinden na het ontvangen
van officieel bericht van slagen vanuit de politieschool;
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is 1 functie van inspecteur van politie vacant te
verklaren conform artikel 9 van het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Overwegende dat wij deze functie expliciet wensen te voorzien voor team opsporingen, meer
bepaald als gespecialiseerde functie en waarvoor dus een brevet is vereist;
Overwegende dat de politieraad kan beslissen dat personeelsleden die niet in het bezit zijn van het
vereiste brevet zich rechtsgeldig kunnen kandidaat stellen maar dat hun kandidatuur pas in
overweging wordt genomen bij gebrek aan geschikt bevonden brevethouders;
Overwegende dat de wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken
het mogelijk maakt dat een lid van het basiskader dat in het bezit is van de bevoegdheid OGP/HPK
deze bevoegdheid kan meenemen naar een nieuwe functie die hij heeft bekomen via mobiliteit, op
voorwaarde dat het ononderbroken binnen de gerechtelijke zuil van de geïntegreerde politie
tewerkgesteld blijft;
Overwegende dat de bevoegde overheid, in casu de politieraad, de mogelijkheid tot het meenemen
van de OGP-bevoegdheid moet opnemen in de vacantverklaring;
Overwegende dat het in het voordeel van het ontvangende politiekorps is dat, wanneer de aan te
werven kandidaat beschikt over deze bevoegdheid, hij deze kan meenemen;
Overwegende dat voor de selectie van de kandidaten, overeenkomstig de ministeriële omzendbrief
GPI 15 van 24 januari 2001, geopteerd wordt voor het in aanmerking nemen van het advies van een
plaatselijke selectiecommissie ad hoc;
Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid/
vormvereisten door de plaatselijke selectiecommissie;
Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden
en de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriterium: het
advies inwinnen van een selectiecommissie;
Overwegende dat de selectiecommissie kan beslissen een voorafgaandelijke schriftelijke proef in te
lassen die uitsluitend werkt;
Overwegende dat de kandidaten 60% moeten halen in het geheel der proeven om als geschikt
beschouwd te worden;
Gelet op artikel VI.II.15 5° RPPol dat stelt dat de politieraad, op advies van de korpschef, beslist over
de samenstelling van de bevoegde selectiecommissie;
Overwegende dat de selectiecommissie moet samengesteld worden;
Overwegende dat een functie binnen de recherche een gespecialiseerde functie is waarbij de
geschikt bevonden brevethouders voorrang hebben op niet-brevethouders;
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Overwegende dat het aangewezen is dat wanneer de aan te werven kandidaat beschikt over de
bevoegdheid OGP/HPK, hij deze bevoegdheid mee kan nemen naar onze politiezone;
Overwegende dat de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot
kandidaatstelling van de tweede navolgende mobiliteitscyclus opgenomen worden in een
wervingsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit;
BESLUIT :
Artikel 1
1 FTE inspecteur opsporingen wordt via mobiliteit vacant verklaard.
Artikel 2
Het betreft een gespecialiseerde betrekking.
Artikel 3
Kandidaten die niet in het bezit zijn van het vereiste brevet kunnen zich rechtsgeldig kandidaat
stellen.
Artikel 4
Kandidaten die in het bezit zijn van de bevoegdheid OGP/HPK kunnen deze bevoegdheid meenemen
naar onze politiezone;
Artikel 5
De politieraad gaat akkoord met de volgende samenstelling van de selectiecommissie :
- Vincent Loyens, commissaris, voorzitter
(plaatsvervanger Mathieu Bunkens, eerste commissaris)
Tom Simons, hoofdinspecteur
(plaatsvervanger, Luc Medaer, hoofdinspecteur)
- Lieven Boelen, commissaris, FGP Limburg
(Ward Miermans, commissaris, FGP Limburg)
- Linda COX, eerste adviseur, secretaris
(plaatsvervanger Kaatje Boelen, consulent of Mariëlle Leenders, eerste assistent)

9.

Vacantverklaring via mobiliteit 3 functies assistent.

DE POLITIERAAD :
Gelet op de wet van 7 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 KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten, inzonderheid de bepalingen inzake de aanwerving en de mobiliteit;
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Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van
het personeel van de politiediensten;
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de
lokale overheden in de politiezones;
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus,
inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen
houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de
externe werving van Calogpersoneel van de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus en
betreffende bepaalde interne verschuivingen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15quater van 29 januari 2003 houdende verduidelijkingen
inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van
CALogpersoneel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus;
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15quinquies van 6 april 2005 betreffende het vacant
verklaren van betrekkingen in het raam van de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 32 van 29 januari 2003 betreffende de richtlijnen en
formaliteiten die moeten gevolgd worden in het raam van de procedure tot statutarisering van de
personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten;
Gelet op ons besluit van 21 juni 2016 houdende de wijziging van de personeelsformatie van het
administratief en logistiek kader waarin de personeelsformatie werd vastgesteld op 28 FTE, waarvan
13 in niveau C;
Overwegende dat het administratief en logistiek kader op 1 maart 2020 uit 31 personeelsleden
bestaat waarvan er 12 tot het niveau C behoren;
Overwegende dat bij deze 12 personeelsleden 2 personen via vervangingscontracten of deeltijds
contract van onbepaalde duur tewerkgesteld zijn en dus niet meegerekend wordt bij het bepalen van
de invulling van de formatie;
Overwegende dat deze 12 personeelsleden samen 10,6 FTE vormen;
Gelet op ons besluit van 26 maart 2019 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie
assistent;
Gelet op het besluit van het politiecollege van 3 juli 2019 houdende aanwerving via mobiliteit van 1
assistent secretariaat – Aanstelling kandidaat;
Overwegende dat een eerste assistent als gevolg van dit besluit op 1 september 2019 binnen de zone
mobiliteit maakte van een functie onthaal naar een functie secretariaat;
Overwegende dat zij in de functie binnen onthaal nog niet vervangen werd;
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Gelet op ons besluit van 15 oktober 2019 houdende toekenning rustpensioen aan een eerste
arbeider per 1 januari 2020;
Overwegende dat zij op de stoel van een assistent binnen team onthaal zat en nog niet vervangen
werd;
Gelet op ons besluit van heden houdende kennisgeving van de mobiliteit van een eerste assistent
naar de federale politie per 1 februari 2020;
Overwegende dat deze eerste assistent deel uitmaakte van team secretariaat;
Gelet op het BOC-pol 133 van 19 februari 2020 waarin een nieuwe organisatiestructuur werd
voorgesteld;
Overwegende dat door de samenwerking met een private bewakingsfirma vanaf 1 april 2020 de
mogelijkheid bestaat om 2 functies assistent onthaal te schrappen en te voorzien binnen team
secretariaat om zo de operationele teams administratief te ondersteunen waardoor de operationele
medewerkers ontlast kunnen worden van een aantal administratieve taken;
Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van de vrijgekomen functie
en de nieuwe functies noodzakelijk is;
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is 3 functies van assistent vacant te verklaren conform
artikel 9 van het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit
van het personeel van de politiediensten;
Overwegende dat wij deze functies expliciet wensen te voorzien voor team secretariaat;
Overwegende dat voor de selecties van de kandidaten, overeenkomstig de ministeriële omzendbrief
GPI 15 van 24 januari 2001, geopteerd wordt voor het in aanmerking nemen van het advies van een
plaatselijke selectiecommissie ad hoc;
Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid/
vormvereisten door de plaatselijke selectiecommissie;
Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden
en de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriterium: het
advies inwinnen van een selectiecommissie;
Overwegende dat de selectiecommissie kan beslissen een voorafgaandelijke schriftelijke proef in te
lassen die uitsluitend werkt;
Overwegende dat de kandidaten 60% moeten halen in het geheel der proeven om als geschikt
beschouwd te worden;
Gelet op artikel VI.II.15 5° RPPol dat stelt dat de politieraad, op advies van de korpschef, beslist over
de samenstelling van de bevoegde selectiecommissie;
Gelet op het besluit van het politiecollege van 20 november 2019 houdende externe aanwerving van
1 assistent secretariaat – Aanstelling kandidaat;
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Overwegende dat in dit besluit een werfreserve in het kader van de externe statutaire werving werd
aangelegd die geldig is tot 8 oktober 2021;
Overwegende dat wanneer er opnieuw een functie vacant is, ondanks het bestaan van deze
werfreserve, deze toch eerst via (interne) mobiliteit dient opengesteld te worden;
Overwegende dat indien de 3 functies van assistent secretariaat niet via mobiliteit kunnen ingevuld
worden wij een beroep moeten doen op de geldende werfreserve;
Overwegende dat, wanneer de functies niet ingevuld kunnen worden via deze werfreserve, er
overgegaan moet worden naar een nieuwe externe statutaire aanwerving;
Overwegende dat er een wervingsreserve zal aangelegd worden die geldig is voor een gelijkwaardige
functionaliteit tot:
- bij mobiliteit: de datum van oproep tot kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus
- bij nieuwe externe statutaire werving: gedurende 2 jaar;
Overwegende dat de bepalingen uit ons besluit van 26 maart 2019 gehandhaafd blijven voor de
procedure van de mobiliteit dan wel een nieuwe externe aanwervingsprocedure;
BESLUIT :
Artikel 1
3 FTE assistent secretariaat wordt via mobiliteit vacant verklaard.
Artikel 2
Indien de functie niet kan ingevuld worden via mobiliteit wordt beroep gedaan op de
wervingsreserve die werd aangelegd in het kader van de externe aanwerving S 6625 N 19 02,
assistent secretariaat.
Artikel 3
Indien de functie niet kan ingevuld worden via de werfreserve wordt er overgegaan naar een nieuwe
externe statutaire aanwervingsprocedure.

Besloten zitting
10. Kennisgeving mobiliteit van een inspecteur naar de politiezone Tongeren-Herstappe per 1 mei
2020.
11. Kennisgeving mobiliteit van een assistent naar de federale politie per 1 februari 2020.
12. Toekenning rustpensioen aan een eerste inspecteur.
13. Toekenning rustpensioen aan een eerste inspecteur.
14. Toekenning definitief rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid aan een
hoofdinspecteur.
15. Toestemming om in dienst te blijven na de 66ste verjaardag aan een eerste commissaris Kennisgeving.
Namens de politieraad
de secretaris
Sabine Bervaes
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