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POLITIERAAD LANAKEN-MAASMECHELEN 
 

NOTULEN 
 

ZITTING VAN : dinsdag 18 juni 2019 om 20u00 
PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen 
   
AANWEZIG : Marino Keulen - burgemeester-voorzitter 

Herbert Coox - wnd burgemeester 
Gerardus Colson, Christel De Cuyper, Eren Dokmeci, Ingrid Gutshoven, 
Zehra Kolkiran, Joseph Lambrichts, Georges Lenssen, Elvire Martens, 
Inge Opsteijn, Mario Quagliara, Ronny Westhovens, Jean-Pierre 
Hermans, Anita Jeurissen, Leonardus Joosten, Sarah Loubele, Rudi 
Mechels, Dirk Opsteyn - politieraadsleden 
Jacques Philippaerts - korpschef 
Sabine Bervaes - secretaris 

VERONTSCHULDIGD : Raf Terwingen - burgemeester 
Viviane Schellingen – politieraadslid 

AFWEZIG : Jeroen Moors - politieraadslid 
 

 

 
Openbare zitting 
 

Organisatieondersteuning - B & C 

 

1.  Eindarrest Raad van State inzake de politieraadsverkiezing van 2 januari 2019 te Lanaken - 
Kennisgeving. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de verkiezing van de leden van de politieraad van de politiezone Lanaken-Maasmechelen op 
2 januari 2019 door de gemeenteraad van Lanaken; 
 
Gelet op de beslissing van de deputatie van de provincieraad van Limburg van 31 januari 2019 
waarbij de verkiezing van de leden van de politieraad van de politiezone Lanaken-Maasmechelen op 
2 januari 2019 door de gemeenteraad van Lanaken, ongeldig wordt verklaard; 
 
Gelet op het verzoekschrift aan de Raad van State van 14 februari 2019, waarbij door Johan Masset 
en Leo Joosten beroep werd ingesteld tegen de beslissing van de deputatie van de provincieraad van 
Limburg van 31 januari 2019 houdende ongeldigverklaring van de verkiezing van de leden van de 
politieraad van de politiezone Lanaken-Maasmechelen op 2 januari 2019 door de gemeenteraad van 
Lanaken; 



Gelet op het arrest nr. 244.340 van de Raad van State van 30 april 2019 waarbij het debat werd 
heropend en de zaak vastgesteld op de terechtzitting van 10 mei 2019 om 10.00 uur; 
 
Gelet op het eindarrest van de Raad van State van 14 mei 2019; 
 
BESLUIT 
 
Enig artikel  
De politieraad neemt kennis van het eindarrest van de Raad van State van 14 mei 2019, in concreto : 

1. De Raad van State vernietigt de beslissing van de deputatie van de provincieraad van Limburg 
van 31 januari 2019 waarbij de verkiezing van de leden van de politieraad van de politiezone 
Lanaken-Maasmechelen, op 2 januari 2019 door de gemeente van Lanaken, ongeldig wordt 
verklaard. 

2. De Raad van State verklaart de verkiezing van de leden van de politieraad van de politiezone 
Lanaken-Maasmechelen op 2 januari 2019 door de gemeente van Lanaken geldig. 

 
 

2.  Eedaflegging personeelsleden. 

 
De politieraad stelt vast dat 13 leden van het operationeel kader en 4 leden van het administratief en 
logistiek kader, in handen van de burgemeester-voorzitter, de eed afleggen als volgt : 
 
“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, en aan de wetten van het 
Belgische volk.” 
 
Van deze eedaflegging wordt staande de vergadering proces-verbaal opgemaakt. 
 
De politieraad neemt akte van de eedaflegging van volgende personeelsleden : 
 
Operationeel kader : 

1. HINP Greta Parmentier 
2. HINP Tom Simons 
3. HINP Christel Walczak 
4. INP Lode Berben 
5. INP David Farinelli 
6. INP Bert Hoogmartens 
7. INP Marco Houtmeyers 
8. INP Elke Jonck 
9. INP Kurt Loyen 
10. INP Davy Pustjens 
11. INP Glenn Tits 
12. INP Steven Ummels  
13. INP Bjorn Wouters 

 
Administratief en logistiek kader : 

1. ICT-CNT Tom Lenssen 
2. CNT Kaatje Boelen  
3. CNT Iris Roncada 
4. ASS Kris Verlaak 

 
 



3.  Goedkeuring vorig verslag 

 
Het verslag van de zitting op dinsdag 26 maart 2019 wordt goedgekeurd. 
 

4.  Zonaal veiligheidsplan 2020 - 2025 : stand van zaken. 

 
De politieraad neemt kennis van de stand van zaken omtrent de voorbereidingen voor het opstellen 
van het zonaal veiligheidsplan 2020 – 2025. 
 
 

Organisatieondersteuning - FIN 

 

5.  Rekening dienstjaar 2017 - goedkeuring door toezichthoudende overheid - kennisname 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op ons besluit van 11 december 2018 waarbij de jaarrekening van de meergemeentepolitiezone 
Lanaken-Maasmechelen voor het dienstjaar 2017 bestaande uit de begrotingsrekening, de balans per 
31 december 2017 en de resultatenrekening werd vastgesteld; 
 
Gelet op de artikelen 34, 77 en 78 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de 
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, inzonderheid de artikelen 66 tot en met 72; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 
september 2001;  
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 28bis van 23 december 2002 betreffende de aanvullende 
onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting 2003 en een onderrichting voor het 
opmaken van de politierekening 2002 ten behoeve van de politiezone; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 38 en 38bis van 17 maart 2005 en 5 oktober 2005 
betreffende het afsluiten van de jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones en een 
analoge toepassing van deze omzendbrieven kan worden gemaakt voor de navolgende jaren; 
 
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 dat bij de rekening 
gevoegd is; 
 
Gelet op het goedkeuringsbesluit voor de jaarrekening dienstjaar 2017, van de gouverneur van de 
provincie Limburg van 28 februari 2019. 
 
BESLUIT : 
 
Enig artikel 
De politieraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de jaarrekening van de 
meergemeentepolitiezone Lanaken-Maasmechelen voor het dienstjaar 2017 bestaande uit de 
begrotingsrekening, de balans per 31 december 2017 en de resultatenrekening, van de gouverneur 
van de provincie Limburg van 28 februari 2019. 



6.  Rekening 2018 - vaststelling 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, hierna verkort tot WGP, met in het bijzonder artikel 34; 
 
Gelet op het K.B. van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de boekhouding van 
de Lokale Politie (ARPC) en latere wijzigingen, met in het bijzonder artikel 67, 71, 77 en 78; 
 
Gelet op de bepalingen opgenomen in het  NGW, met in het bijzonder artikel 96,  240, § 1 en 242; 
 
Gelet op het feit dat de jaarrekening  2018 werd opgesteld door de Bijzonder Rekenplichtige in 
samenwerking met de financiële dienst van de politiezone; 
 
Gelet op het feit dat de jaarrekening  2018 de begrotingsrekening, de resultatenrekening, de balans 
en de toelichting omvat; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 5 juni 2019 houdende de verificatie van de 
jaarrekening 2018; 
 
Overwegende dat de jaarrekeningen vastgesteld dienen  te worden door de politieraad; 
 
Overwegende dat, na vaststelling, de jaarrekening 2018 overgemaakt dient te worden aan de 
gouverneur ter goedkeuring. 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad heeft de jaarrekening 2018, geïntegreerd als bijlage, vastgesteld. 
 
Artikel 2 
De politieraad gelast het politiecollege met de uitvoering van onderhavig besluit. 
 
 

Organisatieondersteuning - ICT 

 

7.  Dossier camerabewaking: aankoop ANPH-camera fase 7 

 
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 de beleidsvisie camerabewaking, zoals gebracht op de politieraad van 11 december 2012; 
 
Gelet op het feit dat sinds de eerste gunning van 4 december 2013 dertien locaties operationeel zijn 
waarvan bij enkele locaties ook reeds het uitgaand verkeer gecontroleerd wordt; 
 
Gelet op het feit dat de oude opdrachtencentrale voor vaste ANPH-camera's van AWV sinds 9 januari 
2018 afgelopen is; 
 
Gelet op het feit dat politiezones die ANPH-camera's wensen te bestellen, dit vanaf begin 2018 kunnen 
via het federaal contract 'Procurement 2017 R3 043: betreffende een meerjarige raamovereenkomst 
van leveringen voor de aankoop en installatie van automatische systemen voor 
nummerplaatherkenning ten voordele van de geïntegreerde politie en de Belgische, federale, 
gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, inclusief de instellingen met een afzonderlijke 
rechtspersoonlijkheid die door genoemde overheden belast zijn met een bepaalde taak van openbaar 
belang'; 
 
Overwegende dat we voor 2019 – fase 7 één bestaande ANPH-locatie met bijkomende camera’s willen 
uitrusten, zijnde: 
 

Locatie ANPH camera: #  rijvakken 

Zone-overgang Kiezelweg, Lanaken. Uitgaand verkeer 2 

 
Overwegende dat we hierbij gebruik wensen te maken van het federaal raamcontract ‘'Procurement 
2017 R3 043”; 
 
Overwegende dat we voor deze uitbreiding Kiezelweg gebruik kunnen maken van onze reeds 
bestaande en operationele installatie ter dekking van het inkomend verkeer ; 
 
Gelet op de in de context van dit raamcontract uitgevoerde netwerk- en connectiekstudie; 
 
Overwegende dat de Federale Politie binnen 'Procurement 2017 R3 043’ heeft gekozen voor de 
procedure van de open offerteaanvraag;  
 
Gelet op het bestek uit het dossier 'Procurement 2017 R3 043’ 
 
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht “aankoop van ANPH camera fase 7”, zoals hoger 
aangegeven, wordt geraamd op € 22.000,00 incl. btw; 
 



Gelet op het feit dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in de goedgekeurde begroting 2019 – 
op artikel 330/744-51 en de financiële dienst hiervoor een gunstig advies heeft geformuleerd; 
 
Overwegende dat de site, na garantieperiode van 1 jaar, mee opgenomen wordt in het reeds gegunde 
onderhoudscontract zonder meerkost; 
 
Overwegende dat er mogelijks een opwaardering van de datalijncapaciteit voor de Kiezelweg nodig is 
voor een geraamd jaarlijks bedrag van € 700,00 incl. btw vanaf datum van ingebruikname, voorzien op 
artikel 330/124-12 en waardoor het bestaande contract met Proximus aangepast dient te worden; 
 
BESLUIT : 

 
Artikel 1 
De politieraad gaat conform de netwerk- en connectiekstudie, akkoord met de aankoop, installatie en 
operationalisering van 1 ANPH-camera via het raamcontract van de Federale Politie met nr 
'Procurement 2017 R3 043’ te : 
 

Locatie ANPH camera: #  rijvakken 

Zone-overgang Kiezelweg, Lanaken. Uitgaand verkeer 2 

 
Artikel 2 
De politieraad gaat akkoord met de bestekvoorwaarden zoals opgenomen in het bestek met nr. 
'Procurement 2017 R3 043’ d.d. 13 februari 2017. 
 
Artikel 3 
De uitgave van deze overheidsopdracht voor de goederen vermeld onder artikel 1 bedraagt 
€ 22.000,00 incl. BTW en is voorzien in het budget 2019, artikel 330/744-51 van de buitengewone 
dienst. 
 
Artikel 4 
Het politiecollege gaat akkoord met de mogelijke opwaardering van de datalijncapaciteit voor de 
Kiezelweg voor een geraamd jaarlijks bedrag van € 700,00 incl. btw vanaf datum van ingebruikname, 
voorzien op artikel 330/124-12 en waardoor het bestaande contract met Proximus aangepast dient te 
worden. 
 
Artikel 5 
Het politiecollege wordt gelast met uitvoering van onderhavig besluit. 
 

Organisatieondersteuning - LOG 

 

8.  Aankoop anoniem voertuig voor team interventie (LOKA) 

 
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 feit dat in het kader van de opdracht “Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van 
levering voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale” 
een raamcontract Procurement 2016 R3 010 met besteknr. Procurement  2016 R3 007 werd 
opgesteld door de Directie van de aankopen van de federale politie als opdrachtencentrale, waar de 
politiezones begunstigden van zijn; 
 
Overwegende dat de Directie van de aankopen van de federale politie heeft gekozen voor de 
procedure van de open offerteaanvraag; 
 
Overwegende dat we één anoniem voertuig met onderhouds- en herstellingscontract voor team 
Interventie wensen aan te kopen; 
 
Overwegende dat dit overeenkomt met bijlage B/23 voor perceel 23 – ‘Middenklasse-Stationwagen-
Krachtig’; 
 
Overwegende dat deze  uitgave van het voertuig wordt geraamd op 39.500,00 euro incl, voorzien op, 
op artikel 330/743-52 van begroting 2019; 
 
Overwegende dat de kostprijs van het onderhouds- en herstellingscontract gedurende 9 jaar 
geraamd wordt op 7.535,00 euro, zijnde 838,00 euro per jaar; 
 
Overwegende dat de uitgave voor het onderhouds- en herstellingscontract voorzien zal worden op 
artikel 330/127-06 beginnend vanaf het jaar van levering; 
 
Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze aankoop; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad stemt in met de aankoop van één anoniem voertuig voor team Interventie met 
onderhouds- en herstellingscontract, via federaal raamcontract, Procurement 2016 R3 010 
‘Meerjarige ( 4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud van politie en 
anonieme voertuigen in opdrachtencentrale’ ten voordele van de geïntegreerde politie, de 
politiescholen en defensie. 



 
Artikel 2 
De politieraad gaat akkoord met de voorwaarden van besteknr Procurement 2016 R3 007: 
‘Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud van politie en 
anonieme voertuigen in opdrachtencentrale’ ten voordele van de geïntegreerde politie, de 
politiescholen en defensie’. 
 
Artikel 3 
De uitgave voor het voertuig wordt geraamd op 39.500,00 euro en is voorzien in het budget van 
2019, op artikel 330/743-52. 
 
Artikel 4 
De uitgave voor het onderhouds- en herstellingscontract gedurende 9 jaar word geraamd op 
7.535,00 euro, zijnde 838,00 euro per jaar en wordt voorzien op artikel 330/127-06 vanaf het jaar 
volgend op de levering.  
 
Artikel 5 
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit. 
 
 

9.  Aankoop gemarkeerd voertuig voor team interventie. 

 
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 feit dat in het kader van de opdracht “Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van 
levering voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale” 



een raamcontract Procurement 2016 R3 010 met besteknr. Procurement  2016 R3 007 werd 
opgesteld door de Directie van de aankopen van de federale politie als opdrachtencentrale, waar de 
politiezones begunstigden van zijn; 
 
Overwegende dat de Directie van de aankopen van de federale politie heeft gekozen voor de 
procedure van de open offerteaanvraag; 
 
Overwegende dat we één gemarkeerd voertuig voor team interventie wensen aan te kopen; 
 
Overwegende dat dit overeenkomt met bijlage B/37 voor perceel 37 – ‘Combi DIESEL (Mobiel 
kantoor)’;  
 

Overwegende dat deze  uitgave wordt geraamd op 80.000,00 euro incl BTW voor één gemarkeerd 
voertuig voor team interventie; 
 
Overwegende het afsluiten van een onderhouds- en herstellingscontract gedurende 9 jaar voor een 
geraamd totaal bedrag van  12.919,02 euro, zijnde 1.435,45 euro per jaar; 
 
Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze aankoop; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019 van de politie, 
op artikel 330/743-98 en de financiële dienst hiervoor een gunstig advies heeft geformuleerd; 
 
Overwegende dat de uitgave voor het onderhouds- en herstellingscontract voorzien is in het budget 
van 2019-2028 van de politie, op artikel 330/127-06; 
 
BESLUIT:   
 
Artikel 1 
De politieraad stemt in met de aankoop van één gemarkeerd voertuig voor team interventie, via 
federaal raamcontract, Procurement 2016 R3 010 ‘Meerjarige ( 4 jaar) raamovereenkomst van 
levering voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale’ 
ten voordele van de geïntegreerde politie, de politiescholen en defensie  voor een geraamd bedrag 
van 80.000,00 euro incl BTW. 
 
Artikel 2 
De politieraad gaat akkoord met de voorwaarden van besteknr Procurement 2016 R3 007: 
‘Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud van politie en 
anonieme voertuigen in opdrachtencentrale’ ten voordele van de geïntegreerde politie, de 
politiescholen en defensie’. 
 
Artikel 3 
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/743-98 
van de buitengewone dienst. 
 
Artikel 4 
De uitgave voor het onderhouds- en herstellingscontract gedurende 9 jaar word geraamd op 
12.919,02 euro, zijnde 1.435,45 euro per jaar en wordt voorzien op artikel 330/127-06 vanaf het jaar 
volgend op de levering.  
 
Artikel 5 
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit. 



10.  Meerjarige overeenkomst voor de aankoop van alle brandstoffen voor de dienstvoertuigen. 

 
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 de huidige brandstofcontracten met Lukoil en Dats 24 nv, die eindigen op 30 juni 2019;  
 
Gelet op het feit dat in het kader van de opdracht ‘Motorbrandstoffen ( benzine, diesel, …) af te 
nemen aan de pompen door middel van magneetkaarten’ een raamcontract FORCMS-POMP-108 
werd opgesteld door de Federale opdrachtencentrale (FOR) van de Federale overheidsdienst ‘ Beleid 
en Ondersteuning’; 
 
Overwegende dat de Federale opdrachtencentrale (FOR) van de Federale overheidsdienst ‘ Beleid en 
Ondersteuning’ heeft gekozen voor de procedure van de openbare procedure; 
 
Overwegende dat we een meerjarige overeenkomst voor de aankoop van alle brandstoffen voor 
onze dienstvoertuigen wensen aan te gaan; 
 
Overwegende dat we een overeenkomst wensen af te sluiten met Shell nv die als begunstigde werd 
aangeduid binnen het genoemde raamcontract;  
 
Overwegende dat er een korting gegeven wordt van 0,142 euro op de officiële prijzen voor diesel en 
benzine indien er getankt wordt bij Shell; 
 
Overwegende dat er een korting gegeven wordt van 0,095 euro op de officiële prijzen voor diesel en 
benzine indien er getankt wordt bij Esso, Texaco, Q8, Lukoil en Dats; 
 
Overwegende dat er voor CNG en Adblue een korting van 0,58 euro gegeven wordt op de officiële 
prijzen zowel voor het tanken bij Shell als bij Esso, Texaco, Q8, Lukoil en Dats; 
 



Overwegende dat deze uitgave wordt geraamd op 65.000,00 euro incl BTW per jaar voor de aankoop 
van alle brandstoffen voor de dienstvoertuigen; 
 
Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze aankoop ; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019-2022 van de 
politie, op artikel 330/127-03; 
 
BESLUIT :   
 
Artikel 1 
De politieraad stemt in met het aangaan van een meerjarige overeenkomst voor de aankoop van alle 
brandstoffen voor de dienstvoertuigen, via federaal raamcontract, FORCMS-POMP-108 
‘Motorbrandstoffen ( benzine, diesel, …) af te nemen aan de pompen door middel van 
magneetkaarten’ ten voordele van de geïntegreerde politie, de politiescholen en defensie  voor een 
geraamd bedrag van 65.000,00 euro incl BTW. 
 
Artikel 2 
De politieraad gaat akkoord met de voorwaarden van besteknr FORCMS-POMP-108: 
‘Motorbrandstoffen ( benzine, diesel, …) af te nemen aan de pompen door middel van 
magneetkaarten’ ten voordele van de geïntegreerde politie, de politiescholen en defensie’. 
 
Artikel 3 
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2019-2022, op artikel 
330/127-03 van de gewone dienst. 
 
Artikel 4 
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit. 
 
 

11.  Machtiging dragen gele motorrijdersjas tot uiterlijk 23 november 2026. 

 
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 het koninklijk besluit van 10 juni 2006 houdende de regeling van het uniform van de 
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2006 houdende de regeling van de specifieke 
functieuitrustingen van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 juni 2006 betreffende de motorrijderskledij van de 
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus; 
 
Gelet op de richtlijn 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 
betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels 
betreffende de diensten van de informatiemaatschappij; 
 



Gelet op het koninklijk besluit van 2 mei 2019 houdende tot wijziging van het koninklijk besluit van 
22 juni 2006 houdende de regeling van de specifieke functieuitrustingen van het uniform van de 
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus inzake de motorrijderskledij; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 2019 tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 juni 
2006 betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee 
niveaus; 
 
Overwegende dat in deze besluiten de kleur van de motorrijdersjassen wordt bepaald op een 
fluoriscerende domein oranje-rode kleur; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 2 december 2015 houdende aankoop van functionele 
kledij voor motorrijders; 
 
Overwegende dat op dat moment de keuze van de fluokleur door Europa werd overgelaten aan de 
lidstaten zelf en er nog geen duidelijkheid was over de keuze in België; 
 
Overwegende dat op dat moment de aankoop omwille van operationele redenen niet meer 
uitgesteld kon worden; 
 
Overwegende dat er gekozen werd voor gele motorrijdersjassen; 
 
Overwegende dat deze jassen nu niet meer conform zijn; 
 
Overwegende dat er overgangsmaatregelen werden bepaald waardoor de politieraad van de 
politiezones die vóór 23 november 2016 een gele motorrijdersjas hebben ingevoerd, de 
personeelsleden van zijn zone kan machtigen om de gele jas te blijven dragen tot en met 23 
november 2026; 
 
BESLUIT : 
 
Enig artikel 
De politieraad machtigt de personeelsleden van de politiezone Lanaken-Maasmechelen om de gele 
motorrijdersjas te blijven dragen tot uiterlijk 23 november 2026. 
 
 

Organisatieondersteuning - HRM 

 

12.  Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie assistent (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; 
 



 
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 juni 2019 uit 32 personeelsleden bestaat 
waarvan er 14 tot het niveau C behoren; 
 
Overwegende dat bij deze 14 personeelsleden 2 personen via vervangingscontracten tewerkgesteld 
zijn en dus niet meegerekend worden bij het bepalen van de invulling van de formatie; 
 
Overwegende dat deze 14 personeelsleden samen 11,7 FTE vormen; 
 
Gelet op ons besluit van heden houdende toekenning rustpensioen aan een assistent per 1 januari 
2020; 
 
Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van de vrijgekomen functie 
noodzakelijk is; 
 
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is 1 functie 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 functie expliciet wensen te voorzien voor team secretariaat; 
 
Gelet op ons besluit van 26 maart 2019 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 assistent; 
 
Overwegende dat deze aanwervingsprocedure lopende is via mobiliteitscyclus 2019-02; 
 



Overwegende dat in deze procedure 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 2019-04; 
 
Overwegende dat de vacante functie assistent mogelijks kan ingevuld worden via de aan te leggen 
werfreserve; 
 
Overwegende dat, wanneer de functie niet ingevuld kan worden via mobiliteit, er overgegaan moet 
worden naar een externe statutaire aanwerving; 
 
Overwegende dat bij een externe werving de bepalingen uit ons besluit van 26 maart 2019 
gehandhaafd blijven; 
 
BESLUIT : 

 
Artikel 1 
1 FTE assistent wordt via mobiliteit vacant verklaard. Om deze functie in te vullen wordt beroep 
gedaan op de werfreserve die zal worden aangelegd in het kader van mobiliteitscyclus 2019-02 voor 
de functie van assistent. 
 
Artikel 2 
Indien de functie niet kan ingevuld worden via mobiliteit wordt er overgegaan naar een externe 
statutaire aanwervingsprocedure. 
 
 

13.  Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie hoofdinspecteur Opsporingen (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; 
 
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 25 hoofdinspecteurs; 



 
 
Overwegende dat het operationeel kader op 1 juni 2019 uit 127 manschappen bestaat waarvan er 23 
tot het middenkader behoren; 
 
Overwegende dat een 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 hoofdinspecteur met ingang van 1 juni 2019 en dat vanaf dan de loonkosten 
worden teruggevorderd bij de federale politie; 
 
Gelet op ons besluit van 11 december 2018 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
hoofdinspecteur opsporingen; 
 
Overwegende dat deze selectieprocedure lopende is; 
 
Gelet op ons besluit van 26 maart 2019 houdende aanwerving via mobiliteit van 1 hoofdinspecteur 
interventie – Aanstelling kandidaat; 
 
Gelet op ons besluit van 26 maart 2019 houdende aanwerving via mobiliteit van 1 hoofdinspecteur 
interventie (via werfreserve) – Aanstelling kandidaat; 
 
Overwegende dat beide functies zullen opgenomen worden op 1 juli 2019 onder voorbehoud van 
slagen van de kandidaten in de opleiding middenkader; 
 
Gelet op ons besluit van heden houdende kennisgeving mobiliteit naar de federale politie per 1 juni 
2019 van een hoofdinspecteur; 
 
Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van de vrijgekomen 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 de opsporingen en het dus een 
gespecialiseerde betrekking betreft; 
 
Overwegende dat in de lopende aanwervingsprocedure 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 2019-04; 
 
Overwegende dat de vacante functie hoofdinspecteur opsporingen mogelijks kan ingevuld worden via 
de aan te leggen werfreserve; 
 
Overwegende dat, wanneer de functie niet ingevuld kan worden via deze werfreserve , er overgegaan 
moet worden naar een nieuwe publicatie; 
 
Overwegende dat bij een nieuwe publicatie de bepalingen uit ons besluit van 11 december 2018 
gehandhaafd blijven; 
 



BESLUIT : 
 

Artikel 1 
1 FTE hoofdinspecteur opsporingen wordt via mobiliteit vacant verklaard. Om deze functie in te 
vullen wordt beroep gedaan op de werfreserve die zal worden aangelegd in het kader van 
mobiliteitscyclus 2019-02 voor de functie van hoofdinspecteur opsporingen. 
 
Artikel 2 
Indien de functie niet kan ingevuld worden via deze werfreserve wordt er overgegaan tot een nieuwe 
publicatie. 
 
 

14.  Vacantverklaring via mobiliteit van 2 functies 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; 
 
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 juni 2019 uit 127 manschappen bestaat waarvan er 92 
tot het basiskader behoren; 
 
Gelet op ons besluit van 16 oktober 2018 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 3 functies 
inspecteur interventie (werfreserve); 
 
Gelet op ons besluit van 16 oktober 2018 houdende aanwerving via mobiliteit van 1 inspecteur 
interventie (via werfreserve) – Aanstelling kandidaat (1); 
 
Overwegende dat de kandidaat de functie op 1 april 2019 heeft opgenomen; 
 



Gelet op ons besluit van 11 december 2018 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
inspecteur interventie (werfreserve); 
 
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 8 mei 2019 houdende aanwerving via mobiliteit van 1 
inspecteur interventie – Aanstelling kandidaat (1); 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 8 mei 2019 houdende aanwerving via mobiliteit van 1 
inspecteur interventie – Aanstelling kandidaat (2); 
 
Overwegende dat beide kandidaten in principe op 1 november 2019 hun functie zullen opnemen; 
 
Overwegende dat de 4 openstaande vacatures werden gepubliceerd in mobiliteitscyclus 2019-02; 
 
Gelet op ons besluit van heden houdende kennisname mobiliteit naar de politiezone Bilzen-Hoeselt-
Riemst per 1 mei 2019 van 1 inspecteur; 
 
Gelet op ons besluit van 3 april 2019 houdende kennisname mobiliteit naar de politiezone HANO per 
1 mei 2019 van 1 inspecteur; 
 
Overwegende dat deze inspecteurs deel uit maakten van team interventie; 
 
Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van de vrij te komen functies 
noodzakelijk is; 
 
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is 2 functies 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 functies expliciet wensen te voorzien voor interventie; 
 
Overwegende dat in de lopende aanwervingsprocedure 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 2019-04; 
 
Overwegende dat de 2 vacante functies inspecteur interventie mogelijks kunnen ingevuld worden via 
deze aan te leggen werfreserve; 
 
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 26 maart 2019 
gehandhaafd blijven; 
 
BESLUIT : 

 
Artikel 1 
2 FTE inspecteur interventie wordt via mobiliteit vacant verklaard. Om deze functie in te vullen wordt 
beroep gedaan op de werfreserve die zal worden aangelegd in het kader van mobiliteitscyclus 2019-
02 voor de functie van inspecteur interventie. 



Artikel 2 
Indien de functie niet kan ingevuld worden via deze werfreserve wordt er overgegaan tot een nieuwe 
publicatie. 
 

15.  Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie verkeer - motorrijder. 

 
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 de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie 
en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten; 
 
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 juni 2019 uit 127 manschappen bestaat waarvan er 92 
tot het basiskader behoren; 
 
Gelet op ons besluit van heden houdende kennisname mobiliteit naar de politiezone Bilzen-Hoeselt-
Riemst per 1 mei 2019 van een inspecteur; 
 
Overwegende dat deze inspecteur deel uit maakte van team verkeer als motorrijder; 
 
Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van de vrijgekomen 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 verkeer als motorrijder, zonder 
dat hier een functietoelage aan wordt gekoppeld; 



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 motorrijder een functie met bijzondere bekwaamheid is waarbij de geschikt 
bevonden brevethouders voorrang hebben op niet-brevethouders; 
 
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 verkeer wordt via mobiliteit vacant verklaard. 
 
Artikel 2 
Het betreft een betrekking waarvoor een overeenkomende bijzondere bekwaamheid wordt vereist. 
 
Artikel 3 
Kandidaten die niet in het bezit zijn van het vereiste brevet kunnen zich rechtsgeldig kandidaat 
stellen. 
 
Artikel 4 
De politieraad gaat akkoord met de volgende samenstelling van de selectiecommissie : 

 Patrick Buskens, commissaris, voorzitter 
(plaatsvervanger, Mathieu BUNKENS, commissaris) 

 Dominique Caresia, hoofdinspecteur  
(plaatsvervanger, Ilona Eycken, hoofdinspecteur) 

 Bert Piron, commissaris, Politiezone Limburg Regio Hoofdstad 
(plaatsvervanger Wim Bosmans, commissaris, Politiezone Limburg Regio Hoofdstad) 

 Linda Cox, eerste adviseur, secretaris 
(plaatsvervanger Kaatje Boelen, consulent of Mariëlle Leenders, eerste assistent) 



16.  Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie commissaris, teamcoach - Intrekking besluit 
politieraad 21 maart 2017 - 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 juni 2019 uit 127 manschappen bestaat waarvan er 5 
tot het officierenkader behoren; 
 
Gelet op ons besluit van 21 maart 2017 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
commissaris, teamcoach Wijk – Onthaal – Jeugd en Gezin; 
 
Gelet op ons besluit van 26 maart 2019 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
commissaris, teamcoach Opsporingen; 
 
Gelet op ons besluit van heden houdende aanwerving via mobiliteit van 1 commissaris, teamcoach 
Wijk – Onthaal –Jeugd en Gezin – Geen aanstelling; 
 
Gelet op de publicatie van deze functie in de mobiliteitscycli 2017-02, 2017-03, 2017-05, 2018-01, 
2018-02, 2018-03 en 2018-04; 
 
Overwegende dat er tot op heden nog niet kon overgegaan worden tot aanwerving wegens gebrek 
aan (geschikte) kandidaten; 
 
Overwegende dat we de functie nu niet meer specifiek willen voorzien voor Wijk – Onthaal – Jeugd en 
gezin maar dat we hopen dat een algemene functie meer kandidaten zal opleveren; 
 
Overwegende dat het aangewezen is ons besluit van 21 maart 2017 in te trekken; 
 



Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van deze functie noodzakelijk 
blijft; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is 1 functie van commissaris 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 algemeen wensen te houden; 
 
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 selectiecommissies kunnen 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 21 maart 2017 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie commissaris 
van politie, teamcoach Wijk – Onthaal – Jeugd en gezin wordt ingetrokken. 
 
Artikel 2 
1 FTE commissaris, teamcoach 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, commissaris  
(plaatsvervanger, Patrick Buskens, commissaris) 

 Eddy Swijsen, commissaris, Politiezone Carma 
(plaatsvervanger Eddy Geurts, commissaris, Politiezone Limburg Regio Hoofdstad) 

 Linda Cox, eerste adviseur, secretaris 
(plaatsvervanger Kaatje Boelen, consulent of Mariëlle Leenders, eerste assistent) 



 
Besloten zitting 
 
17.  Toekenning rustpensioen aan een assistent. 
18.  Kennisgeving mobiliteit van een hoofdinspecteur naar de federale politie per 1 juni 2019. 
19.  Aanwerving via mobiliteit van 1 commissaris Wijk - Onthaal - Jeugd en gezin - Geen 

aanstelling. 
20.  Kennisgeving mobiliteit van een inspecteur naar de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst per 1 

mei 2019.
21.  Kennisgeving mobiliteit van een inspecteur naar de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst per 1 

mei 2019. 
22.  Kennisgeving mobiliteit van een inspecteur naar de politiezone HANO per 1 mei 2019. 
 
 

 
 

Namens de politieraad 
 
 
de secretaris de burgemeester-voorzitter 
Sabine Bervaes Marino Keulen 


