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Politie Lanaken-Maasmechelen (5853) - Dr. Haubenlaan 2 - 3630 Maasmechelen 

 

 
 

POLITIERAAD LANAKEN-MAASMECHELEN 
 

NOTULEN 
 

ZITTING VAN : dinsdag 23 juni 2020 om 20u00 
PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen 
   
AANWEZIG : Marino Keulen - burgemeester-voorzitter 

Raf Terwingen – burgemeester (vanaf punt 2) 
 
Gerardus Colson (vanaf punt 2), Christel De Cuyper, Eren Dokmeci,  
Ingrid Gutshoven, Zehra Kolkiran (vanaf punt 2), 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, Viviane Schellingen 
- politieraadsleden 
 
Jacques Philippaerts (niet aanwezig bij punt 9) 
Sabine Bervaes - secretaris  
 

VERONTSCHULDIGD : Jeroen Moors – politieraadslid 
 

Openbare zitting 
 

Organisatieondersteuning - B & C 

 

1.  Goedkeuring vorig verslag 

 
Het verslag van de zitting op dinsdag 17 maart 2020 wordt goedgekeurd. 
 

2.  Jaarverslag 2019. 

 
De politieraad neemt kennis van het jaarverslag 2019 en de toelichting ter zitting door de korpschef. 
 

Organisatieondersteuning - FIN 

 

3.  Rekening 2019 - 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; 
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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  2019 werd opgesteld door de Bijzonder Rekenplichtige in 
samenwerking met de financiële dienst van de politiezone; 
 
Gelet op het feit dat de jaarrekening  2019 de begrotingsrekening, de resultatenrekening, de balans 
en de toelichting omvat; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 3 juni 2020 houdende de verificatie van de 
jaarrekening 2019; 
 
Overwegende dat de jaarrekeningen vastgesteld dienen  te worden door de politieraad; 
 
Overwegende dat, na vaststelling, de jaarrekening 2019 overgemaakt dient te worden aan de 
gouverneur ter goedkeuring. 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad heeft de jaarrekening 2019, geïntegreerd als bijlage, vastgesteld. 
 
Artikel 2 
De politieraad gelast het politiecollege met de uitvoering van onderhavig besluit. 
 
 
 
 

Organisatieondersteuning - ICT 

 

4.  Onderhoud & upgrade interSystems-licenties : verlenging. 

 
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; 
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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 er op de meeste PC’s binnen onze zone de specifieke politiesoftware  ISLP 
(Integrated System for Local Police) geïnstalleerd werd met een Caché-database die standaard  is voor 
alle politiezones en die noodzakelijk is voor ISLP; 
 
Gelet op het feit dat de licenties in 2004 geleverd werden door de firma Intersystems bv met 
bijgehorende onderhouds- en upgradecontract; 
 
Gelet op het feit dat het huidige raamcontract DGS/DSA 2014 R3 158 afliep op 31/12/2019 met een 
overgangsperiode tot 30/06/2020 en er een nieuwe marktbevraging gedaan werd door de Federale 
Politie volgens het bestek procurement 2019  R3 06; 
 
Overwegende dat een verlenging van het  onderhouds- en upgradecontract voor de Caché-licenties 
noodzakelijk is; 
 
Overwegende dat we dit wensen te doen via het raamcontract procurement 2019 R3 06 dat gegund 
werd aan de firma Intersystems bv, Papendorpseweg 100, 3528 BJ Utrecht en dat eindigt op 
31/12/2023; 
 
Overwegende dat onze zone beschikt over 107 Caché-licenties wat de totale jaarlijkse kostprijs brengt 
op 6.920,76 euro incl BTW, zijnde  

 onderhoud: 17,15 euro  excl BTW of 20,77 euro incl BTW per licentie per jaar 

 upgrade:  36,30 euro excl BTW of 43,91 euro incl BTW per licentie per jaar 
 
Overwegende dat dit budget jaarlijks voorzien wordt op het artikelnummer 330/123-13. 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad gaat akkoord met de verlenging van het onderhouds- en upgradecontract van  107 
Caché-licenties via raamcontract procurement  2019 R3 06 volgens bestekvoorwaarden in bijlage met 
als einddatum 31/12/2023. 
 
Artikel 2 
Het jaarlijks bedrag wordt geraamd op van 6.920,76 euro incl BTW en wordt voorzien op 330/123-13 
gedurende de looptijd van de overeenkomst. 
 
Artikel 3 
De politieraad gelast het politiecollege met de uitvoering van dit besluit. 
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Organisatieondersteuning - LOG 

 

5.  Aankoop gemarkeerd voertuig type combi voor team interventie : 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 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/33 voor perceel 33 – ‘Minibus 8+1’;  
 

Overwegende dat deze  uitgave wordt geraamd op 83.400,00 euro incl BTW voor één gemarkeerd 
voertuig voor team interventie; 
 
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 2020 van de politie, 
op artikel 330/743-98 en de financiële dienst hiervoor een gunstig advies heeft geformuleerd; 
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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 83.400,00 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 2020, op artikel 330/743-98 
van de buitengewone dienst. 
 
Artikel 4 
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit. 
 
 

6.  Aanvaarding bestek 'Schoonmaak & ruitenwasserij gebouwen gemeente Maasmechelen, 
OCMW Maasmechelen en politiezone Lanaken-Maasmechelen 2020 met mogelijke 
verlengingen voor 2021 & 2022 & mogelijke herhalingen voor 2023, 2024, 2025 & 2026'. 

 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; 
 
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; 
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Overwegende de behoefte om de schoonmaak en het wassen van de ruiten  van de commissariaten 
uit te besteden zoals in het verleden; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 6 maart 2019 houdende principieel akkoord tot 
deelname aan de marktbevraging, georganiseerd door het gemeentebestuur Maasmechelen; 
 
Gelet op ons besluit van 26 maart 2019 houdende  mandaatverlening aan gemeentebestuur 
Maasmechelen om in naam van de politiezone op te treden  als aankoopcentrale voor een 
marktbevraging van schoonmaak en ruitenwas; 
 
Gelet op het besluit van het College van burgemeester en schepenen van Maasmechelen van 29 
november 2019 waarbij dit stelt dat het gemeentebestuur van Maasmechelen als 
opdrachtencentrale optreedt in de procedure met als voorwerp 'Schoonmaak & ruitenwasserij 
gebouwen gemeente Maasmechelen, OCMW Maasmechelen en politiezone Lanaken-Maasmechelen 
2020 met mogelijke verlengingen voor 2021 & 2022 & mogelijke herhalingen voor 2023, 2024, 2025 
& 2026'; 
 
Overwegende dat de gemeente Maasmechelen heeft gekozen voor de openbare procedure; 
 
Gelet op het bijzonder bestek 19/156, bevattende de reglementaire en verordenende bepalingen en 
de administratieve en technische contractuele bepalingen; 
 
Overwegende dat deze uitgave geraamd wordt op een jaarlijks bedrag van 78.000,00 euro incl BTW 
gedurende de looptijd van de overeenkomst dat voorzien wordt op artikel 330/125-06; 
 
Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben; 
 
De financiële dienst heeft hiervoor een gunstig advies geformuleerd; 
 
Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben. 
 
 
BESLUIT :  
 
Artikel 1 
De politieraad aanvaardt het bijgaand bijzonder bestek met nr 19/156 voor de opdracht 
'Schoonmaak & ruitenwasserij gebouwen gemeente Maasmechelen, OCMW Maasmechelen en 
politiezone Lanaken-Maasmechelen 2020 met mogelijke verlengingen voor 2021 & 2022 & mogelijke 
herhalingen voor 2023, 2024, 2025 & 2026’ via openbare procedure, opgesteld door het 
gemeentebestuur van Maasmechelen. 
 
Artikel 2  
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 78.000,00 euro incl BTW per jaar en is voorzien op  
artikel 330/125-06 gedurende de duur van de overeenkomst. 
 
Artikel 3 
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van dit besluit. 
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Organisatieondersteuning - HRM 

 

7.  Vacantverklaring via mobiliteit van 2 functies inspecteur interventie. 

 
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 2020 uit 127 manschappen bestaat waarvan er 94 
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 17 maart 2020 houdende toekenning rustpensioen aan deze 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 17 maart 2020 houdende toekenning rustpensioen aan deze 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; 
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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 15 oktober 2019 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 3 functies 
inspecteur interventie (werfreserve); 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 6 mei 2020 houdende aanwerving via 
aspirantenmobiliteit van 1 inspecteur interventie – Aanstelling kandidaat (1); 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 6 mei 2020 houdende aanwerving via 
aspirantenmobiliteit van 1 inspecteur interventie – Aanstelling kandidaat (2); 
 
Overwegende dat de kandidaten de functie, na slagen in de basisopleiding, normaliter op 1 oktober 
2020 zullen opnemen; 
 
Gelet op ons besluit van 10 december 2019 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
inspecteur interventie (werfreserve); 
 
Gelet op ons besluit van 17 maart 2020 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
inspecteur interventie (werfreserve); 
 
Overwegende dat de 3 vacante functies werden gepubliceerd in de mobiliteitscyclus 2020-02; 
 
Overwegende dat op 5 juni 2020 de federale politie liet weten dat er geen kandidaten zijn voor de 
gepubliceerde functies; 
 
Overwegende dat een nieuwe publicatie in cyclus 2020-03 moet volgen; 
 
Gelet op ons besluit van heden houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 november 2020; 
 
Overwegende dat deze inspecteur deel uitmaakt van team interventie; 
 
Gelet op ons besluit van heden houdende kennisname mobiliteit naar de PZ Tongeren-Herstappe van 
een inspecteur met ingang van 1 juli 2020; 
 
Overwegende dat deze inspecteur deel uitmaakt van team wijk maar dat een interne bevraging enkel 
kandidaten opleverde vanuit team interventie zodat er daar een plaats vrij zal komen; 
 
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 team interventie; 
 
Overwegende dat voor de selectie van de kandidaten voor inspecteur interventie, 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; 
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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 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; 
 
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 
2 FTE inspecteur interventie wordt via mobiliteit vacant verklaard. 
 
Artikel 2 
De politieraad gaat akkoord met de volgende samenstelling van de selectiecommissie : 
• Patrick Buskens, eerste commissaris, voorzitter 

(plaatsvervanger Mathieu Bunkens, eerste commissaris) 
• Marc Dewitte, eerste hoofdinspecteur 

(plaatsvervanger Patrick Steegen, eerste hoofdinspecteur) 
• Wim Bosmans, commissaris, PZ Limburg Regio Hoofdstad 

(Bert Piron, commissaris, plaatsvervanger, PZ Limburg Regio Hoofdstad) 
• Linda Cox, eerste adviseur, secretaris 

(plaatsvervanger Kaatje Boelen, consulent of Mariëlle Leenders, eerste assistent) 
Deze commissie geldt eveneens voor de eerder vacant verklaarde functies die nog niet ingevuld 
konden worden via mobiliteit. 
 
Artikel 3 
Indien de klassieke mobiliteit niet toelaat de functies in te vullen kan de korpschef beslissen de 
functies aan te bieden via de aspirantenmobiliteit. 
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8.  Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie inspecteur onthaal. 

 
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 2020 uit 127 manschappen bestaat waarvan er 94 
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 17 maart 2020 houdende toekenning rustpensioen aan deze 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 17 maart 2020 houdende toekenning rustpensioen aan deze 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; 
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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; 
 
Overwegende dat de aanstelling voor deze vacante functie pas zal plaatsvinden na het ontvangen 
van officieel bericht van slagen vanuit de politieschool; 
 
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 onthaal; 
 
Overwegende dat voor de selectie van de kandidaten voor inspecteur interventie, 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 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; 
 
Overwegende dat indien de functie niet via de gewone mobiliteit ingevuld kan worden wij de 
mogelijkheid van de aspirantenmobiliteit wensen te voorzien. 
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BESLUIT : 
 
Artikel 1 
1 FTE inspecteur onthaal wordt via mobiliteit vacant verklaard. 
 
Artikel 2 
De politieraad gaat akkoord met de volgende samenstelling van de selectiecommissie : 
• Mathieu Bunkens, eerste commissaris, voorzitter 

(plaatsvervanger Patrick Buskens, eerste commissaris) 
• Erik Vanbergen, hoofdinspecteur 

(plaatsvervanger Martine Fredrix, eerste hoofdinspecteur) 
• Aline Carpentier, commissaris, Federale politie - DRP 

(Stephanie Bikkembergs, commissaris, plaatsvervanger, PZ Limburg Regio Hoofdstad) 
• Linda Cox, eerste adviseur, secretaris 

(plaatsvervanger Kaatje Boelen, consulent of Mariëlle Leenders, eerste assistent) 
 
Artikel 3 
Indien de klassieke mobiliteit niet toelaat de functies in te vullen kan de korpschef beslissen de 
functies aan te bieden via de aspirantenmobiliteit. 

 
 

Besloten zitting 
 

Organisatieondersteuning - HRM 

 

9.  Verzoek tot verlenging mandaat korpschef : Kennisname evaluatieverslag en uitbrengen van 
gemotiveerd advies. 

 

10.  Aanwerving via mobiliteit van 1 commissaris teamcoach - Aanstelling kandidaat. 

11.  Toekenning non-activiteit voorafgaand aan de pensionering aan een eerste inspecteur. 

 

12.  Kennisgeving mobiliteit van een inspecteur naar de politiezone Tongeren-Herstappe per 1 juli 
2020. 

 
 
 

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


