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

 

 
 

POLITIERAAD LANAKEN-MAASMECHELEN 
 

NOTULEN 
 

ZITTING VAN : dinsdag 22 juni 2021 om 20u00 
PLAATS : digitale vergadering via Zoom 
   
AANWEZIG : Marino Keulen - burgemeester-voorzitter 

Raf Terwingen – burgemeester 
 
Gerardus Colson, 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, Jeroen 
Moors, Dirk Opsteyn, Viviane Schellingen - politieraadsleden 
 
Sabine Bervaes - secretaris 
Jacques Philippaerts - korpschef  
 

VERONTSCHULDIGD : Christel De Cuyper - politieraadslid 
   

 

Openbare zitting 
 

Organisatieondersteuning - B & C 

 

1.  Bijzondere schikkingen voor de organisatie van de politieraad van 22/06/2021. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de verspreiding van het Covid-19 virus (coronavirus) binnen Europa en België; 
 
Gelet op de introductie van "social distancing"-maatregelen die door alle supranationale 
gezondheidsorganisaties ondersteund worden en in verschillende landen genomen worden; 
 
Gelet op het ministerieel besluit dd. 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase 
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus Covid-19; 
 
Gelet op het ministerieel besluit dd. 13 maart 2020 houdende de dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus te beperken; en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het ministerieel besluit dd. 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus COVID-19 te beperken; en latere wijzigingen; 
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Gelet op het ministerieel besluit dd. 18.10.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus COVID-19 te beperken; 
 
Overwegende dat er maatregelen moeten worden genomen om de verdere verspreiding van het 
Covid-19 virus tegen te gaan in het kader van de bescherming van de openbare gezondheid; 
 
Overwegende dat deze maatregelen noodzakelijk zijn om te vermijden dat de gezondheidszorg onder 
zodanig zware druk komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig in het gedrang komt; 
 
Gelet op de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Veiligheid en Preventie 
m.b.t. de organisatie van de politieraden op https://www.besafe.be/nl/nieuws/covid-19-
aanbevelingen-voor-de-organisatie-van-de-politieraden. 
 
Overwegende dat de burgemeester-voorzitter zich genoodzaakt ziet om bijkomende maatregelen te 
nemen ten einde de verspreiding van het coronavirus op het grondgebied van de gemeenten Lanaken 
en  Maasmechelen tegen te gaan en in de mate van het mogelijke in te perken; 
 
Dat wat betreft de aanwezigheid van de raadsleden tijdens de politieraad, de raadzaal van het 
gemeentehuis Maasmechelen weliswaar groot is, maar dat de vaste opstelling van de tafels niet 
optimaal is om de zaal efficiënt her in te delen voor een voltallige politieraad met het oog op de te 
respecteren regels van social distancing; 
 
Overwegende dat het dan ook aangewezen is om de politieraad te organiseren zonder dat een fysieke 
verplaatsing van de raadsleden nodig is; dat de burgemeester-voorzitter voorstelt de vergadering 
digitaal te organiseren via een conferencing-systeem; 
 
Overwegende dat de politieraad openbaar blijft en toegankelijk is voor pers en publiek; dat de 
burgemeester-voorzitter op grond van artikel 25/6 en 25/8 WGP zich het recht voorbehoudt over te 
gaan tot een besloten zitting, indien blijkt dat de naleving van de social distancing-maatregelen niet 
meer gegarandeerd kan worden in geval van een talrijke publieke opkomst; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad bekrachtigt het voorstel van de burgemeester-voorzitter om huidige politieraad digitaal 
te houden d.m.v. een conferencingsysteem. 
 
Artikel 2 
Huidige politieraad blijft openbaar en fysiek toegankelijk voor publiek. Als blijkt dat de naleving van de 
social distancing maatregelen niet meer gegarandeerd kan worden, zal de burgemeester-voorzitter 
overgaan tot behandeling van de punten in besloten zitting. 
 
 

2.  Goedkeuring vorig verslag. 

 
Het verslag van de zitting op dinsdag 23 maart 2021 wordt goedgekeurd. 
 
 
 

https://www.besafe.be/nl/nieuws/covid-19-aanbevelingen-voor-de-organisatie-van-de-politieraden
https://www.besafe.be/nl/nieuws/covid-19-aanbevelingen-voor-de-organisatie-van-de-politieraden
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Organisatieondersteuning - FIN 

 

3.  Rekening 2020 - 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  2020 werd opgesteld door de Bijzonder Rekenplichtige in 
samenwerking met de financiële dienst van de politiezone; 
 
Gelet op het feit dat de jaarrekening  2020 de begrotingsrekening, de resultatenrekening, de balans 
en de toelichting omvat; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 2 juni 2021 houdende de verificatie van de 
jaarrekening 2020; 
 
Overwegende dat de jaarrekeningen vastgesteld dienen  te worden door de politieraad; 
 
Overwegende dat, na vaststelling, de jaarrekening 2020 overgemaakt dient te worden aan de 
gouverneur ter goedkeuring. 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad heeft de jaarrekening 2020, geïntegreerd als bijlage, vastgesteld. 
 
Artikel 2 
De politieraad gelast het politiecollege met de uitvoering van onderhavig besluit. 
 
 

Organisatieondersteuning - ICT 

 

4.  Uitbreiding Private Cloud multi-tenancy - 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; 
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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 in het bijzonder artikel 42, §1, 4° 
b; 
 
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 ons besluit van 08 november 2017 houdende “Aankoop, installatie en operationalisering van 
een private cloud multi-tenancy voor de zones Midlim, Nol en Lama – kennisname en goedkeuring van 
de gunning”; 
 
Gelet op de ICT-samenwerkingsovereenkomst tussen de politiezones CARMA, Lanaken-Maasmechelen 
en Maasland in het kader van het dossier “Aankoop, installatie en operationalisering van een ‘private 
cloud multi-tenancy’ (MTPC), goedgekeurd op de politieraad LaMa dd 26 juni 2018; 
 
Gelet dat deze samenwerkingsovereenkomst een mandatering voorziet van de zones Maasland en 
LaMa aan de zone CARMA, om over te gaan tot de gezamenlijke aankoop voor de drie zones en tevens 
onder dezelfde voorwaarden verdere uitbreidingen, aanpassingen,  vervangingen, … mbt de MTPC 
voorziet; 
 
Overwegende dat het mobiel werken vanaf politielaptops in het concept voorzien was; 
 
Overwegende dat de COVID-crisis het telewerken/ mobiel werken, al dan niet via private toestellen 
een enorme (blijvende) groei heeft gekend en hier niet voldoende capaciteit voor is op de servers; 
 
Overwegende dat een uitbreiding van de bestaande MTPC noodzakelijk is door het uitbouwen en 
optimaliseren van een VDI in-a-box platform waarbij de virtuele desktops op aparte machines worden 
gehost; 
 
Overwegende dat het afzonderen van de VDI’s op lange termijn bijkomende voordelen en besparingen 
op vlak van licenties en onderhoudskosten met zich meebrengt; 
Overwegende dat deze aankoop conform onze ICT-policy is en past binnen onze 
samenwerkingsovereenkomst met de PZ CARMA en Maasland; 
 
Overwegende de totaal geraamde investeringskost van 72.600,00 euro incl BTW gedragen wordt door 
PZ CARMA en teruggevorderd zal worden van PZ LaMa en Maasland volgens de verdeelsleutel 46,67% 
voor CARMA, 29,16% voor LAMA en 24,17% voor Maasland conform de ICT-overeenkomst; 
 
Overwegende dat het aandeel van onze zone geraamd wordt op 21.200,00 euro incl BTW dat voorzien 
wordt op artikel 330/742-53 van begroting 2021; 
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Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben om deze aankoop door de PZ 
CARMA, met procentuele terugvordering bij de PZ LaMa, na gunning door CARMA effectief te laten 
realiseren. 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad gaat akkoord met: 

 de uitbreiding van de bestaande, gezamenlijke ICT-architectuur CARMA, LaMa, Maasland 
(MTPC); 

 met een VDI-in a box platform; 

 waarbij conform onze ICT samenwerkingsovereenkomst met CARMA en Maasland,  
o CARMA in 2021 zal instaan voor de aankoopprocedure en prefinanciering, 
o LaMa haar aandeel van de kosten (29,16 %) aan de zone CARMA zal terugbetalen; 

 voor een totaal geraamd investeringsbedrag van 72.600,00 euro incl BTW; 

 waarbij het aandeel LaMa geraamd wordt op 21.200,00 euro incl BTW, 

 te voorzien op artikel 3301/742-53 van begroting 2021. 
 
Artikel 2 
Het politiecollege wordt gelast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 
 

Organisatieondersteuning - LOG 

 

5.  Levering elektriciteit-gas 2022-2024 : aanduiden VEB als aankoopcentrale. 

 
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 in het bijzonder artikel 47, §2 
waarbij aanbesteders de levering en diensten die het VEB als aankoopcentrale aanbiedt, zonder 
toepassing van een plaatsingsprocedure van het VEB kopen en §4 waarbij aanbesteders, opnieuw 
zonder toepassing van een plaatsingsprocedure, een overheidsopdracht voor diensten betreffende de 
activiteiten als aankoopcentrale, met inbegrip van de aanvullende aankoopactiviteiten, via het VEB 
kunnen bekomen; 
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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 liberalisering van de arbeidsmarkt waarbij de wet overheidsopdrachten ook van toepassing 
is op de levering van elektriciteit en aardgas;   
 
Gelet op ons besluit van 24 oktober 2017 houdende deelname openbare openbesteding voor levering 
van elektriciteit en aardgas voor de periode 2018 tem 2021 waarbij Fluvius (destijds Infrax) aangeduid 
werd als opdrachtencentrale; 
 
Overwegende dat de huidige overeenkomsten voor elektriciteit en aardgas aflopen op 31 december 
2021 en dat Fluvius geen samenaankoop meer organiseert voor steden en gemeenten; 
 
Overwegende dat er voor een aanbestedingsprocdure voor de aankoop van elektriciteit en aardgas 
een technisch zeer gespecialiseerd lastenboek opgemaakt dient te worden en we hiervoor intern niet 
de nodige technische kennis hebben; 
 
Overwegende dat het Provinciebestuur van Limburg na een uitgebreide marktconsultatie door 
Proclim (aankoopdienst Provinciebestuur) beslist heeft om VEB aan te stellen als aankoopcentrale 
voor de levering van gas en elektriciteit vanaf 1 januari 2021; 
 
Overwegende dat het Provinciebestuur aan alle Limburgse entiteiten adviseert om het voorbeeld van 
het Provinciebestuur te volgen, en dus ook VEB aan te stellen als aankoopcentrale voor de levering 
van gas en elektriciteit vanaf 1 januari 2022; 
 
Overwegende dat het VEB: 

 een 100% overheidsbedrijf is zonder winstoogmerk, opgericht in 2012, met als doel de 
Vlaamse lokale besturen te ondersteunen in de aankoop van energie, 

 onder toezicht van minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme 
werkt als aankoopcentrale, groothandelaar en bemiddelaar, 

 de nodige vergunningen heeft om elektriciteit en aardgas te leveren in de 3 gewesten, 

 als doelgroep de brede Vlaamse Overheid heeft; 
 
Overwegende de voordelen van het instappen in het aanbod energielevering van VEB: 

 volledige ontzorging van het aanbestedingstraject : het VEB werkt als aankoopcentrale die de 
energie zelf eerst aankoopt en instaat voor de achterliggende aanbestedingen waardoor 
politiezones een energiecontract mogen aangaan met het VEB als vergunde 
energieleverancier zonder een eigen aanbesteding te moeten doen; 

 levering van 100% groene elektriciteit die CO² neutraal is,  aangetoond via de Garanties Van 
Oorsprong (GVO); 

 de leveringsvoorwaarden zullen dezelfde zijn voor alle Limburgse entiteiten die deelnemen 
aan deze gecoördineerde aankoop; 

 Proclim onderhandelt de leveringsvoorwaarden en de tariefformules met VEB en laat zich 
hierbij bijstaan door een onafhankelijk energieconsultant; 

 VEB is een overheidsleverancier, moet geen winst maken en werkt met een kostendekkende 
vergoeding; 

 er zijn geen bijkomende kosten;  
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 schaalvoordelen: reeds 227 lokale besturen (=75%) en heel wat politiezones en 
hulpverleningszones zijn reeds aangesloten bij de aankoopcentrale van VEB; 

 op vraag van Proclim heeft VEB voor gas een voorstel voor een 100% vast tarief uitgewerkt 
voor alle Limburgse entiteiten, waarbij VEB in 2021 in periodieke schijven het benodigde 
volume zal inkopen dat moet beleverd worden in 2022. De voorwaarden voor deze 
tariefformule zijn reeds onderhandeld tussen Proclim en VEB en liggen vast. Het vaste tarief 
voor gas voor 2022 zal pas gekend zijn tegen einde 2021, op het moment dat VEB het 
volledige volume gas dat moet geleverd worden aan alle Limburgse entiteiten heeft kunnen 
inkopen; 

 de tariefformule voor elektriciteit is nog niet gekend, omdat dit tarief beïnvloed wordt door 
de verbruiksprofielen van de Limburgse entiteiten die deelnemen aan de gecoördineerde 
aankoop van VEB; 

 
Overwegende dat de energiecontracten met de aankoopcentrale VEB starten op 1 januari 2022 en 
lopen tot 31 december 2024 waarbij alle aansluitingen van onze 3 commissariaten alsook de ANPH-
camera’s in dit contract opgenomen worden; 
 
Overwegende dat de facturatie volledig gebeurt door VEB; 
 
Overwegende dat onze zone zich wenst aan te sluiten bij de aankoopcentrale VEB en we hiervoor de 
goedkeuring nodig hebben van de politieraad; 
 
Overwegende dat de kostprijs voor het verbruik van elektriciteit in onze 3 commissariaten jaarlijks 
geraamd wordt op 65.000,00 euro incl BTW, te voorzien op artikel 330/125-12; 
 
Overwegende dat de kostprijs voor het verbruik van aardgas op de commissariaten KA en MW  
jaarlijks geraamd wordt op 8.500,00 euro incl BTW, voorzien op artikel 330/125-13; 
 
Overwegende dat de kostprijs voor het forfaitgebruik van een ANPH-camera geraamd wordt op 
850,00 euro per camera; 
 
Overwegende dat de meeste ANPH-camera’s aangesloten zijn op het overkoepelend 
straatverlichtingsnet met uitzondering van 2 stuks waarbij dit niet mogelijk is waardoor er jaarlijks 
een budget van 1.700,00 euro incl BTW voorzien wordt op artikel 330/124-13. 
 
BESLUIT :  
 
Artikel 1 
De politieraad gaat akkoord met: 

 het aanduiden van het Vlaams Energiebedrijf als aankoopcentrale;  

 voor het leveren van elektriciteit en aardgas voor onze commissariaten en ANPH-camera’s; 

 voor de periode van 01/01/2022 tot 31/12/2024; 

 voor een geraamde kostprijs van 65.000,00 euro incl BTW voor elektriciteit, jaarlijks te 
voorzien op artikel 330/125-12; 

 voor een geraamde kostprijs van 8.500,00 euro incl BTW voor aardgas, jaarlijks te voorzien 
op artikel 330/125-13; 

 voor een geraamde kostprijs van 1.700,00 euro incl BTW voor elektriciteit ANPH-camera’s, 
jaarlijks te voorzien op artikel 330/124-13. 

 
Artikel 2 
De politieraad gelast het politiecollege met de verdere uitvoering van dit besluit. 
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6.  Ruitenwasserij : opzeg opdracht en nieuwe marktbevraging. 

 
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 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 in het bijzonder artikel 85, 
betreffende het stopzetten of herbeginnen van de plaatsingsprocedure en artikel 57, en in het 
bijzonder artikel 2, 6° en 7°a (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde 
aankoopactiviteiten voor de verwerving van leveringen en diensten die bestemd zijn voor 
aanbesteders) en artikel 43; 
 
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 ons besluit van 26 maart 2019 waarbij het gemeentebestuur Maasmechelen gemachtigd 
werd om op te treden als opdrachtencentrale voor de opdracht ‘schoonmaak/ruitenwasserij’;.  
 
Gelet op ons besluit van 23 juni 2020 houdende goedkeuring van de voorwaarden van het bestek nr 
19/156 ‘Schoonmaak & ruitenwasserij gebouwen gemeente Maasmechelen, OCMW Maasmechelen 
en politiezone Lanaken-Maasmechelen voor 2020 met mogelijke verlengingen voor 2021 en 2022 
alsook mogelijke herhalingen voor 2023 tem 2026’; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
Maasmechelen van 17 april 2020 houdende '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' – Gunning 
van de opdracht aan KÖSE CLEANING – Perceel 1 & GOM – Perceel 3 dat bevestigd werd door het 
politiecollege van 23 juni 2020; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur de firma GOM op 4 december 2020 in gebreke heeft gesteld 
daar de gevraagde kwaliteit niet behaald werd; 
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Overwegende dat tot ongenoegen werd vastgesteld dat het verdere verloop van de prestaties tijdens 
de 2de ronde nog steeds niet aan de verwachtingen voldeden, de gemaakte afspraken niet nageleefd 
werden en de communicatie niet zoals gewenst verliep; 
 
Gelet op het feit dat het College van Burgemeester en Schepenen in hun zitting van 5 maart 2021 
heeft beslist om de opdracht ruitenwasserij bij de firma GOM niet te verlengen en stop te zetten 
hetgeen mogelijk was binnen de bestekvoorwaarden; 
 
Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 12 maart 2021 met 
lancering van een nieuwe opdracht met bestek nr 21/037 “Dienst werken - Facility – Glas- en 
gevelreiniging gebouwen gemeente Maasmechelen, OCMW Maasmechelen en politiezone Lanaken-
Maasmechelen 2021 met stilzwijgende verlenging voor 2022 en 2023”. 
 
Overwegende dat de geraamde jaarlijkse kostprijs van 4.645,00 euro incl BTW wordt voorzien op 
artikel 330/125-06 gedurende de looptijd van de opdracht. 
 
BESLUIT :  
 
Artikel 1 
De politieraad neemt kennis van het besluit van het college van Burgemeester en Schepenen 
gemeente Maasmechelen dd 30/04/2021 aangaande de stopzetting van de opdracht ruitenwasserij 
met de firma GOM, Noorderplaats 7/1, 2000 Antwerpen. 
 
Artikel 2 
De politieraad neemt kennis het besluit van het college van Burgemeester en Schepenen gemeente 
Maasmechelen dd 12/03/2021 aangaande de nieuwe opdracht ruitenwasserij en gaat akkoord met 
bestek nr 21/037 “Dienst werken - Facility – Glas- en gevelreiniging gebouwen gemeente 
Maasmechelen, OCMW Maasmechelen en politiezone Lanaken-Maasmechelen 2021 met 
stilzwijgende verlenging voor 2022 en 2023”. 
 
Artikel 3 
De jaarlijkse kostprijs wordt geraamd op 4.645,00 euro incl BTW, voorzien op artikel 330/125-06 
gedurende de looptijd van de opdracht.  
 
Artikel 4 
Het politiecollege wordt gelast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 
 

7.  Aankoop van meubilair: zit-sta bureaus met toebehoren - 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; 
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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 aankoop van zit-sta meubilair in 2019 voor een aantal personeelsleden als proef; 
 
Overwegende dat dit positief geëvalueerd werd en we daarom heel het calogpersoneel de 
mogelijkheid willen geven om gebruik te maken van zit-sta meubilair, zeker ook wille van de 
ergonomische voordelen; 
 
Overwegende dat  we verkiezen dergelijk gespecialiseerd materiaal via een federaal raamcontract aan 
te kopen, teneinde de uniformiteit en de geldende normen ter zake maximaal te respecteren;  
 
Gelet op het feit dat in het kader van de opdracht ‘Aankoop en levering van kantoormeubilair’ het 
besteknummer FORCMS-MM-105 werd opgesteld door FOD beleid en ondersteuning, waar de 
politiezones begunstigden van zijn; 
 
Overwegende dat de Directie heeft gekozen voor de procedure van de open offerteaanvraag; 
 
Overwegende dat we 19 zit – sta bureaus met toebehoren wensen aan te kopen; 
 
Overwegende dat deze  uitgave wordt geraamd op 25.700,00 euro incl BTW; 
 
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 2021 van de politie, op 
artikel 330/741-51 en de financiële dienst hiervoor een gunstig advies heeft geformuleerd. 
 
BESLUIT :   
 
Artikel 1 
De politieraad gaat akkoord met: 

 de aankoop van 19 zit – sta bureaus met toebehoren; 

 via federaal raamcontract, FORCMS-MM-105 ‘Aankoop en levering van kantoormeubilair’; 

 volgens de voorwaarden van het besteknummer FORCMS-MM-105;  

 voor een geraamd bedrag van 25.700,00 euro incl BTW; 

 voorzien op artikel 330/741-51 van begroting 2021. 
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Artikel 2 
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit. 
 
 

8.  Aankoop van een gemarkeerde combi voor team verkeer - 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 “Aankoop, onderhoud en renting van lichte 
bedrijfsvoertuigen’” een raamcontract FORCMS-VUV-101 met besteknr. FORCMS-VUV-101 werd 
opgesteld door de Directie van de aankopen van BOSA als opdrachtencentrale, waar de politiezones 
begunstigden van zijn; 
 
Overwegende dat de directie van de aankopen van BOSA heeft gekozen voor de procedure van de 
open offerteaanvraag; 
 
Overwegende dat we één gemarkeerde combi voor team verkeer wensen aan te kopen; 
 
Overwegende dat dit overeenkomt met perceel 3: ‘Aankoop, onderhoud en renting van lichte 
bestelwagens 4x4 behorende tot de categorie N1 bestemd voor het vervoer van goederen en/of 
personen en met de nuttige ladingslengte >2375mm’’;  
 
Overwegende dat deze  uitgave wordt geraamd op 80.000,00 euro incl BTW voor één gemarkeerde 
combi voor team verkeer; 
 
Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze aankoop; 
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2021 van de politie, op 
artikel 330/743-98; 
 
BESLUIT:   
 
Artikel 1 
 
De politieraad gaat akkoord met: 

 de aankoop van één gemarkeerde combi voor team verkeer; 

 via federaal raamcontract, FORCMS-VUV-101 ‘Aankoop, onderhoud en renting van lichte 
bedrijfsvoertuigen’ ten voordele van de geïntegreerde politie, de politiescholen en defensie; 

 volgens bestekvoorwaarden FORCMS-VUV-101 perceel 3: ‘Aankoop, onderhoud en renting van 
lichte bestelwagens 4x4 behorende tot de categorie N1 bestemd voor het vervoer van goederen 
en/of personen en met de nuttige ladingslengte >2375mm’; 

 voor een geraamd bedrag van 80.000,00 euro incl BTW; 

 voorzien in het budget van 2021, op artikel 330/743-98 van de buitengewone dienst. 
 
Artikel 2 
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit. 
 
 

9.  Meerjarige overeenkomst voor het aankopen, herstellen en plaatsen van banden voor 
dienstvoertuigen voor een duur van vier jaar -  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; 
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Overwegende dat  we een meerjarige overeenkomst voor het aankopen, herstellen en plaatsen van 
banden voor dienstvoertuigen voor een duur van vier jaar wensen af te sluiten; 
 
Gelet op het feit dat in het kader van de opdracht: ‘Meerjarige overeenkomst voor het aankopen, 
herstellen en plaatsen van banden voor dienstvoertuigen voor een duur van vier jaar’, een 
overheidsopdracht voor diensten met als besteknummer lamapr-20210622-001 werd opgesteld; 
 
Overwegende dat we de opdracht wensen te doen via onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking; 
 
Overwegende dat deze uitgave wordt geraamd op 9.000,00 euro incl btw op jaarbasis voor het 
aankopen, herstellen en plaatsen van banden voor  dienstvoertuigen; 
 
Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze overeenkomst; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien wordt in het budget van 2021 tem 2025 op 
artikel 330/127-06. 
 
BESLUIT :   
 
Artikel 1  
De politieraad gaat akkoord met: 

 Het afsluiten van een meerjarige overeenkomst voor het aankopen, herstellen en plaatsen van 
banden voor dienstvoertuigen voor een duur van vier jaar; 

 volgens onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

 voor een geraamd bedrag van 9.000,00 euro incl btw op jaarbasis; 

 volgens bestek met als nummer lamapr-20210622-001; 

 te financieren onder begrotingsartikel 330/127-06 van 2021 tem 2025. 
 
Artikel 2 
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit. 
 
 

Organisatieondersteuning - HRM 

 

10.  Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie hoofdinspecteur 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; 
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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 2021 uit 127 personeelsleden bestaat waarvan er 
25 tot het middenkader behoren; 
 
Overwegende dat er een hoofdinspecteur structureel gedetacheerd is naar het CIC Limburg en dat de 
loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie; 
 
Gelet op ons besluit van heden houdende kennisgeving mobiliteit van een hoofdinspecteur naar PZ 
CARMA per 1 mei 2021;  
 
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 team interventie;  
 
Overwegende dat voor de selectie van de kandidaten voor hoofdinspecteur 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/vorm-
vereisten 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;  
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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 hoofdinspecteur interventie wordt vacant verklaard. 
 
Artikel 2 
De politieraad gaat akkoord met de volgende samenstelling van de selectiecommissie : 

 Jacques Philippaerts, eerste hoofdcommissaris, voorzitter 
(plaatsvervanger Freddy Gevaert, eerste hoofdcommissaris) 

 Patrick Buskens, eerste commissaris 
(plaatsvervanger Aline Carpentier, commissaris) 

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

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

 
 

11.  Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie inspecteur onthaal (via 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 2021 uit 127 manschappen bestaat waarvan er 91 
tot het basiskader behoren; 
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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 23 juni 2020 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 november 2020 en dat vanaf dan de 
loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie; 
 
Gelet op ons besluit van 20 oktober 2020 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 april 2021 en dat vanaf dan de loonkosten 
worden teruggevorderd bij de federale politie; 
 
Gelet op ons besluit van 23 juni 2020 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
inspecteur onthaal; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 20 oktober 2020 houdende aanwerving via mobiliteit 
van 1 inspecteur onthaal – Geen aanstelling; 
 
Gelet op ons besluit van 8 december 2020 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
inspecteur onthaal (via werfreserve); 
 
Overwegende dat de mobiliteitsprocedure lopende is; 
 
Gelet op ons besluit van 23 maart 2021 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
inspecteur interventie; 
 
Overwegende dat de mobiliteitsprocedure lopende is; 
 
Gelet op ons besluit van 23 maart 2021 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
inspecteur jeugd en gezin; 
 
Overwegende dat de mobiliteitsprocedure lopende is; 
 
Gelet op ons besluit van heden houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 juli 2021 en dat vanaf dan de loonkosten 
worden teruggevorderd bij de federale politie; 
 
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 team onthaal; 
 
Overwegende dat in de aanwervingsprocedure inspecteur onthaal overeenkomstig art. VI.II.27bis 
RPPol een werfreserve  wordt aangelegd die geldig is tot de datum van publicatie van de tweede 
navolgende mobiliteitscyclus, in casu 2021-04; 
 
Overwegende dat de vacante functie inspecteur onthaal 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 dan wel een beroep gedaan wordt op de aspirantenmobiliteit; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
1 FTE inspecteur onthaal 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 2021-02 voor de functie van inspecteur onthaal. 
 
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 alle functies in te vullen kan de korpschef beslissen de 
resterende functies aan te bieden via de aspirantenmobiliteit. 
 
 

12.  Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie consulent logistiek. 

 
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 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 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 
12 in niveau B; 
 
Overwegende dat het administratief en logistiek kader op 1 juni 2021 uit 31 personeelsleden bestaat 
waarvan er 11 tot het niveau B behoren; 
 
Overwegende dat deze 11 personeelsleden samen 10,8 FTE vormen; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 5 mei 2021 houdende vrijwillig ontslag van een 
consulent; 
 
Gelet op ons besluit van heden houdende bekrachtiging van het besluit van het politiecollege van 5 
mei 2021 houdende vrijwillig ontslag van een consulent; 
 
Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van de vrijgekomen functie 
noodzakelijk is; 
 
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is 1 functie van consulent 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 logistiek; 
 
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/vorm-
vereisten 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; 
 
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 kan beslissen een voorafgaandelijke schriftelijke proef in te 
lassen die uitsluitend werkt;  
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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 indien de functie van consulent logistiek niet via mobiliteit kan ingevuld worden 
deze betrekking, overeenkomstig art. IV.I.37 RPPol zal opengesteld worden via de procedure van 
externe statutaire werving; 
 
Gelet op de dringende nood aan invulling van deze functie en om efficiënt te kunnen anticiperen op 
de mogelijkheid dat er geen kandidaten zijn via mobiliteit kan deze functie gelijktijdig opengesteld 
worden via externe statutaire werving, waarbij er voorrang gegeven wordt aan de mobiliteit maar 
waardoor er bij niet invulling onmiddellijk kan overgegaan worden naar de verdere externe selectie; 
 
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; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
1 FTE consulent logistiek wordt via mobiliteit vacant verklaard. 
  
Artikel 2 
Indien de functie niet kan ingevuld worden via mobiliteit wordt er overgegaan naar een externe 
statutaire aanwervingsprocedure waarbij de procedures gelijktijdig worden opgestart om de 
procedure zo snel mogelijk te laten verlopen. 
 
Artikel 3 
De selectiecommissie wordt als volgt samengesteld: 

 Jacques Philippaerts, eerste hoofdcommissaris, korpschef, voorzitter 
(plaatsvervanger Freddy Gevaert, eerste hoofdcommissaris) 

 Linda Cox, eerste adviseur 
(plaatsvervanger Elke Neyens, adviseur) 

 Evy Vanloffelt, consulent, PZ Carma) 
(Kristien Vanlaer, adviseur, PZ Carma) 

 Kaatje Boelen, consulent, secretaris 
(plaatsvervanger Mariëlle Leenders, eerste assistent) 
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Besloten zitting 

 

13.  Kennisgeving mobiliteit van een hoofdinspecteur naar de politiezone CARMA per 1 mei 2021. 

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

15.  Vrijwillig ontslag van een consulent - Bekrachtiging besluit politiecollege 5 mei 2021. 

 

 

Openbare zitting 

 

Mondelinge vragen gesteld aan het einde van de zitting : 

 
1. Raadslid Mario Quagliara stelt een vraag met betrekking tot de inzet van de private 

beveiligingsonderneming Securitas bij de politie, nl. is dat een succes en hoeveel 
politiepersoneelsleden heeft men hierdoor kunnen vrijmaken voor andere taken ? 
De vraag wordt ter zitting beantwoord door de korpschef. 
 

2. Raadslid Dirk Opsteyn vraagt hoeveel medewerkers gebruik maken van de fiets voor hun 
politiewerk ? 
Op deze vraag zal een schriftelijk antwoord worden geformuleerd. 

 
 
 

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


