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

 

 
 

POLITIERAAD LANAKEN-MAASMECHELEN 
NOTULEN 
 

ZITTING VAN : dinsdag 21 juni 2022 om 20u00 
PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen 
   
AANWEZIG : Raf Terwingen - burgemeester-voorzitter 

 
Gerardus Colson, Eren Dokmeci, Ingrid Gutshoven (vanaf punt 5), 
Romain Hamers, Serdar Karali (vanaf punt 3), Elvire Martens, Mike 
Maussen, Mario Quagliara, Bernd Smeets, Stefan Thorez, Ronny 
Westhovens, Tony Castermans, Jean-Pierre Hermans, Anita Jeurissen, 
Leonardus Joosten, Sarah Loubele, Rudi Mechels, Jeroen Moors, Viviane 
Schellingen – politieraadsleden 
 
Jacques Philippaerts - korpschef 
Sabine Bervaes - secretaris  
 

VERONTSCHULDIGD : Marino Keulen - burgemeester 
 

 

Openbare zitting 
 

Organisatieondersteuning - B & C 

 

1.  Goedkeuring vorig verslag. 

 
Het verslag van de zitting op dinsdag 15 februari 2022 wordt goedgekeurd. 
 
 

2.  Aanstelling en eedaflegging van de heer Tony Castermans als opvolger van de heer Dirk 
Opsteijn, ontslagnemend als lid van de politieraad. 

 
Gelet op het besluit van de politieraad van 26/03/20219 waarbij de heer Dirk Opsteyn werd aangesteld 
als lid van de politieraad van de PZ Lanaken–Maasmechelen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Lanaken van 25/04/2022 houdende kennisgeving van 
het ontslag van de heer Dirk Opsteyn als lid van de politieraad; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Lanaken van 02/01/2019 waarbij de heer Tony 
Castermans werd aangeduid als kandidaat-opvolger voor de politieraad in de PZ Lanaken-
Maasmechelen en dit conform de WGP artikel 18; 
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Gezien de heer Tony Castermans de eed als politieraadslid dient af te leggen; 
 
De burgemeester-voorzitter verzoekt  de heer Tony Castermans, te verklaren op eer dat hij voldoet 
aan de vereisten van verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid, zoals 
bepaald in de artikel 14 en 15 WGP; 
 
De burgemeester-voorzitter verzoekt  de heer Tony Castermans de eed voor hem af te leggen waaraan 
hij voldoet in volgende termen : 
 
“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het  
Belgische volk” 
 
De akte van eedaflegging wordt door de burgemeester-voorzitter en de verkozene ondertekend en bij 
dit proces-verbaal gevoegd. 
 
Na deze eedaflegging wordt de heer Tony Castermans geboren te Mopertingen op 22/12/1949 en 
wonende te Lanaken, Wijngaardstraat 97, als werkend lid aangesteld verklaard in zijn functie. 
 
 

Organisatieondersteuning - HRM 

 

3.  Eedaflegging personeelsleden. 

 
De politieraad stelt vast dat 2 leden 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. CP Aline Carpentier 
2. 1CP Lieven Boelen 

 
 

Organisatieondersteuning - FIN 

 

4.  Rekening 2020 : goedkeuring door toezichthoudende overheid - Kennisname. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op ons besluit van 22 juni 2021 waarbij de jaarrekening van de meergemeentepolitiezone 
Lanaken-Maasmechelen voor het dienstjaar 2020 bestaande uit de begrotingsrekening, de balans per 
31 december 2020 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; 
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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 2020, van de gouverneur van de 
provincie Limburg van 24 januari 2022. 
 
BESLUIT : 
Enig artikel 
De politieraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de jaarrekening van de 
meergemeentepolitiezone Lanaken-Maasmechelen voor het dienstjaar 2020 bestaande uit de 
begrotingsrekening, de balans per 31 december 2020 en de resultatenrekening, van de gouverneur 
van de provincie Limburg van 24 januari 2022.  
 
 

5.  Rekening 2021 - 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  2021 werd opgesteld door de Bijzonder Rekenplichtige in 
samenwerking met de financiële dienst van de politiezone; 
 
Gelet op het feit dat de jaarrekening  2021 de begrotingsrekening, de resultatenrekening, de balans 
en de toelichting per 31 december 2021 omvat; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 1 juni 2022 houdende de verificatie van de 
jaarrekening 2021; 
 
Overwegende dat de jaarrekeningen vastgesteld dienen  te worden door de politieraad; 
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Overwegende dat, na vaststelling, de jaarrekening 2021 overgemaakt dient te worden aan de 
gouverneur ter goedkeuring. 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad heeft de jaarrekening 2021, geïntegreerd als bijlage, vastgesteld. 
 
Artikel 2 
De politieraad gelast het politiecollege met de uitvoering van onderhavig besluit. 
 
 

6.  Begroting dienstjaar 2022 - begrotingswijziging I. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gezien het ontwerp van de begrotingswijziging I (gewone en buitengewone dienst) voor de politiezone 
Lanaken-Maasmechelen voor het dienstjaar 2022; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, hierna verkort tot WGP; 
 
Gelet op de gemeentewet en het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de boekhouding van de 
lokale politie (ARPC); 
 
Gelet op het advies van de begrotingscommissie dd 1 juni 2022, waarvan sprake in artikel 11 van het 
ARPC; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel   1 
De politieraad gaat akkoord met de begrotingswijziging I (gewone en buitengewone dienst), 
dienstjaar 2022 voor de politiezone Lanaken-Maasmechelen volgens samenvatting als bijlage: 
 

 Voor begrotingswijziging BW Na begrotingswijziging 

 
Gewone Dienst 
Ontvangsten: 
Uitgaven: 
Saldo: 

 
 

16.819.887 
16.819.887 

0 

 
 

494.942 
494.942 

0 
 

 
 

17.314.829 
17.314.829 

0 

 
Buitengewone Dienst 
Ontvangsten: 
Uitgaven: 
Saldo: 

 
 

1.502.801 
1.796.880 

5.921 

 
 

0 
0 
0 
 

 
 

1.502.801 
1.796.880 

5.921 
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Artikel 2 
De politieraad maakt de begrotingswijziging I (gewone en buitengewone dienst), dienstjaar 2022,  
voor goedkeuring over aan de hogere overheid. 
 
 
 

Organisatieondersteuning - ICT 

 

7.  Aankoop pc's, laptops, semi-rugged laptops en port replicators: 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; 
 
Overwegende dat de afschrijftermijn van 5 jaar voor een aantal pc’s, laptops en semi-rugged laptops 
overschreden werd; 
 
Overwegende dat we deze wensen te vervangen omwille van vermindering van werksnelheid en 
conformiteit; 
 
Overwegende dat er in 2020 en 2021 geen vervangingen gedaan werden omwille van de pandemie; 
 
Overwegende dat we 35 pc’s, 13 laptops en 10 semi-rugged laptops respectievelijk met 9 en 8 port 
replicators wensen aan te kopen; 
 
Overwegende dat er geen raamcontract voor pc’s, laptops, semi-rugged laptops beschikbaar is; 
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Overwegende dat we de markt wensen te bevragen via onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking waartoe het bestek lamapr-20220621-001 “Aankoop pc’s, laptops, semi-
rugged laptops en port replicators” werd opgemaakt; 
 
Gelet op de kostenraming ten bedrage van € 120.000,00 incl. BTW; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2022, op artikel 330-
742-53; 
 
Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze aankoop. 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad gaat akkoord met de aankoop van: 

 35 vaste pc’s, 13 laptops met 9 port replicators en 10 semi-rugged laptops met 8 port 

replicators; 

 via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;  

 volgens de voorwaarden van bestek lamapr-20220621-001; 

 voor een geraamd bedrag van € 120.000,00 incl. BTW; 

 te financieren onder begrotingsartikel 330/742-53 van begroting 2022. 

 
Artikel 2 
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit.  
 
 

8.  Private Cloud multi-tenancy - aanpassing naar nimble: 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 in het bijzonder artikel 42, §1, 4° 
b; 
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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 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 waarin PZ Carma 
optreedt als aanbestedende overheid; 
 
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 huidige opslagsysteem binnen de cloud-omgeving verouderd is en een upgrade 
noodzakelijk is om een optimale werking en ondersteuning te kunnen blijven garanderen; 
 
Overwegende dat de ICT-teams van CARMA, LaMa en Maasland voorstellen om, zoals aangegeven 
door Lebon It Services, over te schaken naar een nieuwere technologie, namelijk de  ‘NIMBLE’ 
toepassing, aangeboden door Hewlett Packard; 
 
Overwegende dat deze actie kadert in de visie  2021-2023 van de multi tenant private cloud omgeving 
die werd ontwikkeld door de drie politiezones; 
 
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 165.000,00 euro incl. BTW die gedragen wordt 
door PZ CARMA als aanbestedende overheid 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 248.150,00 euro incl. BTW dat 
voorzien wordt op artikel 330/742-53 van begroting 2022; 
 
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: 

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

 met de voorgestelde NIMBLE-oplossing; 
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 waarbij conform onze ICT samenwerkingsovereenkomst met CARMA en Maasland,  
o CARMA in 2022 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 165.000,00 euro incl. BTW; 

 waarbij het aandeel LaMa geraamd wordt op 48.150,00 euro incl. BTW; 

 te voorzien op artikel 3301/742-53 van begroting 2022. 
 
Artikel 2 
Het politiecollege wordt gelast met de verdere afhandeling van dit besluit. 
 
 

Organisatieondersteuning - LOG 

 

9.  Aankoop van een gemarkeerde combi - 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; 
 
Overwegende dat we één gemarkeerde combi voor team noodhulp wensen aan te kopen volgens 
specificaties in bijlage 1; 
 
Overwegende dat  we deze aankoop wensen te doen via een federaal raamcontract; 
 
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 met bestek Procurement nr 2021 R3 021 werd opgesteld door de Directie van de 
aankopen van de federale politie als opdrachtencentrale, waar de politiezones begunstigden van zijn; 
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Overwegende dat de Directie van de aankopen van de federale politie heeft gekozen voor de 
procedure van de openbare procedure; 
 
Overwegende dat deze uitgave wordt geraamd op 90.000,00 euro incl. BTW voor één gemarkeerde 
combi voor team noodhulp; 
 
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 2022 van de politie, 
op artikel 330/743-98. 
 
BESLUIT :   
 
Artikel 1 
De politieraad gaat akkoord met: 

 de aankoop van een gemarkeerde combi; 

 volgens bestekvoorwaarden van het federaal raamcontract, Procurement 2021 R3 021 
‘Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud van 
politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale; 

 voor een geraamd bedrag van 90.000,00 euro incl. BTW; 

 voorzien op artikel 330/743-98 van begroting 2022. 
 
Artikel 2 
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit. 
 
 

10.  Aankoop van een gemarkeerd personenvoertuig voor team noodhulp - 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; 
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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; 
 
Overwegende dat we een gemarkeerd personenvoertuig voor team noodhulp wensen aan te kopen 
volgens specificaties in bijlage; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen via federale raamcontract, Procurement 
nr 2021 R3 021 perceel 45: ‘Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en 
onderhoud van politie en anonieme voertuigen in aankoopcentrale’; 
 
Overwegende dat de Directie van de aankopen van de federale politie heeft gekozen voor de 
procedure van de openbare procedure; 
 
Overwegende dat deze uitgave wordt geraamd op 90.000,00 euro incl BTW voor één gemarkeerd 
personenvoertuig voor team noodhulp; 
 
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 2022 van de politie, 
op artikel 330/743-98. 
 
BESLUIT :   
 
Artikel 1 
De politieraad stemt in met de aankoop van: 

 één gemarkeerd personenvoertuig voor team noodhulp;  

 volgens bestekvoorwaarden van het federaal raamcontract Procurement nr 2021 R3 021 
‘Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud van 
politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale’ perceel 45; 

 volgens specificaties in bijlage; 

 voor een geraamd bedrag van 90.000,00 incl. BTW; 

 te financieren onder begrotingsartikel 2022 – 330/743-98. 
 
Artikel 2 
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit. 
 
 

11.  Aankoop van 2 anonieme personenvoertuigen voor team opsporingen - 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; 
 
Overwegende dat we twee anonieme personenvoertuigen voor team opsporingen wensen aan te 
kopen volgens specificaties in bijlage; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen via federale raamcontract, Procurement 
nr 2021 R3 021 perceel 45: ‘Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en 
onderhoud van politie en anonieme voertuigen in aankoopcentrale’; 
 
Overwegende dat de Directie van de aankopen van de federale politie heeft gekozen voor de 
procedure van de openbare procedure; 
 
Overwegende dat deze uitgave wordt geraamd op 100.000,00 euro incl. btw voor twee anonieme 
personenvoertuigen voor team opsporingen; 
 
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 2022 van de politie, op 
artikel 330/743-52. 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad stemt in met de aankoop van: 

 Twee anonieme personenvoertuigen voor team opsporingen;  

 volgens bestekvoorwaarden van het federaal raamcontract Procurement nr 2021 R3 021 
‘Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud van politie 
en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale’ perceel 45; 

 volgens specificaties in bijlage; 

 voor een geraamd bedrag van 100.000,00 euro incl. btw; 

 te financieren onder begrotingsartikel 2022 – 330/743-52. 
 
Artikel 2 
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit. 
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12.  Aankoop van een gemarkeerde moto voor team nabijheidspolitie - 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; 
 
Overwegende dat we één gemarkeerde motorfiets voor team nabijheidspolitie wensen aan te kopen 
volgens specificaties in bijlage; 
 
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 aankoopcentrale’ een 
raamcontract met bestek Procurement nr 2021 R3 021 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 openbare procedure; 
 
Overwegende dat deze uitgave wordt geraamd op 32.100,00 euro incl. BTW voor één gemarkeerde 
motorfiets voor team nabijheidspolitie; 
 
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 2022 van de politie, 
op artikel 330/743-51. 
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BESLUIT :   
 
Artikel 1 
De politieraad stemt in met de aankoop van: 

 één gemarkeerde motorfiets voor team nabijheidspolitie;  

 volgens bestekvoorwaarden van het federaal raamcontract Procurement nr 2021 R3 021 
‘Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud van 
politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale’ perceel 1; 

 volgens specificaties in bijlage; 

 voor een geraamd bedrag van 32.100,00 incl. BTW; 

 te financieren onder begrotingsartikel 2022 – 330/743-51. 
 
Artikel 2 
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit. 
 
 

Organisatieondersteuning - HRM 

 

13.  Wijziging personeelsformatie operationeel kader.  

 
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 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten; 
 
Gelet op het KB van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van 
de lokale politie ten einde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te 
verzekeren; 
 
Gelet op het KB van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 
personeelsleden van de lokale politie; 
 
Gelet op ons besluit van 12 december 2017 houdende wijziging personeelsformatie operationeel 
kader; 
 
Overwegende dat in deze personeelsformatie er 128 FTE werden voorzien waarvan 1 betrekking voor 
korpschef, 5 voor het officierenkader, 25 voor het middenkader, 97 voor het basiskader en 0 voor het 
agentenkader; 
 
Overwegende dat wij het aantal betrekkingen in het officierenkader wensen te handhaven op 6; 
 
Overwegende dat wij het aantal betrekkingen in het middenkader wensen te handhaven op 25, zij 
het met een aanpassing van een functie middenkader naar een functie middenkader met 
specialisatie politieassistent; 
 
Overwegende dat we op die manier de uitdagingen op het domein van intra-familiaal en seksueel 
geweld beter kunnen tegemoetkomen;  
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Overwegende dat wij het aantal betrekkingen in het basiskader wensen te vermeerderen naar 101 
om zo de slagkracht binnen het basiskader op te drijven;  
 
Overwegende dat wij 2 functies noodzakelijk zien binnen team noodhulp dat instaat voor de 
interventies alsook het politioneel onthaal waarbij er steeds een permanentie nodig is; 
 
Overwegende dat we een extra functie wijkpolitie willen voorzien door de toegenomen taken inzake 
woonstcontroles; 
 
Overwegende dat we willen investeren in bestuurlijke handhaving;  
 
Overwegende dat wij het aantal betrekkingen in het agentenkader wensen te handhaven op 0; 
 
Gelet op het overleg met de representatieve vakbonden van BOCpol 133 dd 1 juni 2022; 
 
Gelet dat de meerkost van deze aanpassing bestaat uit de loonkosten van de nieuwe functies 
vermeerderd met het verschil tussen de loonschalen van een gespecialiseerd middenkader en een 
niet-gespecialiseerd middenkader; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1: 
De personeelsformatie van het operationeel kader voor de politiezone Lanaken-Maasmechelen 
wordt als volgt vastgelegd:  
 
KORPSCHEF: 
1 statutair korpschef                            O2 - O8              1 FTE 
 
OFFICIERENKADER: 
5 statutair commissaris                        O2 - O4       5 FTE  
 
MIDDENKADER: 
24 statutair hoofdinspecteur                M1.1 – M5.1        24 FTE 
1 statutair hoofdinspecteur met specialisatie politieassistent 
             M1.2 – M4.2          1 FTE  
BASISKADER: 
101 statutair inspecteur                        B1 - B5               101 FTE 
 
                                                                                             
TOTAAL                                                                               132 FTE  
 
Artikel 2 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
 
 

14.  Wijziging personeelsformatie administratief en logistiek kader.  

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op 2 niveaus; 
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Gelet op het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten; 
 
Gelet op het KB van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van 
de lokale politie ten einde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te 
verzekeren; 
 
Gelet op het KB van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 
personeelsleden van de lokale politie; 
 
Gelet op ons besluit van 19 oktober 2021 houdende wijziging personeelsformatie administratief en 
logistiek kader; 
 
Overwegende dat in deze personeelsformatie er 28 FTE worden voorzien waarvan 3 betrekkingen in 
niveau A, 12 in niveau B en 13 in niveau C; 
 
Overwegende dat we deze formatie willen uitbreiden en aanpassen om zo de noodzakelijke 
bijkomende knowhow en ondersteuning aan de operationele teams te kunnen bieden om zo een 
kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen blijven aanbieden; 
 
Overwegende dat wij het aantal betrekkingen in het niveau A wensen te behouden op 3; 
 
Overwegende dat wij het aantal betrekkingen in het niveau B wensen te verhogen naar 15; 
 
Overwegende dat binnen team jeugd en gezin de ondersteuning van een maatschappelijk assistent 
onontbeerlijk is om de uitdagingen op vlak van intra-familiaal en seksueel geweld het hoofd te 
kunnen bieden; 
 
Overwegende dat binnen team LIK de ondersteuning door een bijkomende ICT-consulent nodig is om 
de uitdagingen op vlak van informatisering het hoofd te kunnen bieden waarbij een ondersteuning 
aan team opsporingen waar nodig eveneens binnen de opdracht zal vallen; 
 
Overwegende dat binnen team opsporingen de ondersteuning van een boekhouder onontbeerlijk is 
om de uitdagingen op vlak van economische en financiële criminaliteit het hoofd te kunnen bieden; 
 
Overwegende dat de huidige functies van directiesecretaris niet meer het gewenste profiel geven en 
dat wij deze functies wensen aan te passen naar een algemene functie van niveau B in de gewone 
graad van consulent; 
 
Overwegende dat wij het aantal betrekkingen in het niveau C wensen te verhogen naar 15; 
 
Overwegende dat beide gemeentebesturen wensen in te stappen in het verhaal van GAS 5,  de 
beperkte snelheidsovertredingen die via gemeentelijke administratieve sancties kunnen 
gesanctioneerd worden, maar dat om deze extra dossiers te kunnen verwerken er een uitbreiding 
van het burgerpersoneel nodig is binnen team nabijheidspolitie, het team waaronder verkeer valt; 
 
Gelet op het overleg met de representatieve vakbonden BOCpol 133 van 1 juni 2022; 
 
Gelet dat de effectieve meerkost bestaat uit de loonkost van de nieuwe functies verminderd met het 
verschil tussen de loonschalen verbonden aan de bijzondere graad van directiesecretaris binnen 
niveau B ten opzichte van de loonschalen verbonden aan de algemene graad van consulent binnen 
niveau B; 
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BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De personeelsformatie van het administratief en logistiek kader voor de politiezone Lanaken-
Maasmechelen wordt als volgt vastgelegd:  
 
NIVEAU A: 
1 statutair adviseur klasse 2                 1 FTE 
1 statutair adviseur klasse 1    1 FTE 
1 statutair adviseur-jurist klasse 1   1 FTE 
 
NIVEAU B: 
2 statutair boekhouder     2 FTE 
8 statutair consulent     8 FTE 
4 statutair ICT-consulent    4 FTE 
1 statutair maatschappelijk assistent   1 FTE 
 
NIVEAU C: 
15 statutair assistent     15 FTE 
 
TOTAAL:      33 FTE 
 
Artikel 2 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
 
 

15.  Vacantverklaring, oproep kandidaatstelling en samenstelling plaatselijke selectiecommissie 
voor het mandaat van korpschef van de politiezone Lanaken-Maasmechelen. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op de artikelen 48, 50 en 52;  
 
Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot 
de politiediensten, inzonderheid op de artikelen 65 tot 73;  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten, inzonderheid op de artikelen VII.III.1 tot VII.III.43 en VII.III.52 tot VII.III.58;  
 
Gelet op het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van 
het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten, inzonderheid op de artikelen VII.22 tot VII.26;  
 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de functiebeschrijving en de 
daaruit voortvloeiende profielvereisten van een korpschef ;  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot wijziging van sommige bepalingen inzake 
de mandaten bij de politiediensten; 
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Gelet op ons besluit van heden houdende de akteneming van de opruststelling van korpschef 
Jacques Philippaerts per 1 april 2023; 
 
Overwegende dat men, voor de goede werking van de politiezone, dient te beschikken over een 
korpschef binnen de politiezone Lanaken-Maasmechelen; 
 
Overwegende dat voor de bepaling van de categorie van het mandaat van de korpschef de 
personeelsbezetting bepalend is zoals ze bestaat 6 maanden voorafgaand aan de datum waarop het 
bij mandaat te begeven ambt vacant wordt verklaard of wordt hernieuwd; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad 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; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 19 oktober 2021 houdende de wijziging van de 
personeelsformatie van het administratief en logistiek kader waarin de personeelsformatie werd 
vastgesteld op 28 FTE; 
 
Overwegende dat het dus, overeenkomstig art. 67 van de wet van 26 april 2002, een mandaat van 
categorie 3 betreft, namelijk het mandaat van korpschef van een lokale politie waarvan de 
personeelsbezetting, omvattend het personeel van het operationeel en van het administratief en 
logistiek kader, ten minste 150 doch minder dan 300 voltijds tewerkgestelde personeelsleden omvat; 
 
Overwegende dat men dus een oproep tot kandidaatstelling dient te lanceren met het oog op de 
aanwijzing tot korpschef van de politiezone Lanaken-Maasmechelen;   
 
Gelet op de wettelijke en reglementaire bepalingen hieromtrent  
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
Het mandaat van korpschef van de politiezone Lanaken-Maasmechelen, wordt vacant verklaard 
onder categorie 3.  
 
Artikel 2 
De oproep tot kandidaatstelling wordt gelanceerd met het oog op de aanwerving van de korpschef 
van de politiezone Lanaken-Maasmechelen. De publicatie dient zo kort mogelijk na het zomerverlof, 
bij voorkeur begin september 2022, te worden gepubliceerd 
 
Artikel 3 
De kandidatuur moet binnen de 35 dagen, te rekenen vanaf de publicatie van de oproep tot 
kandidaatstelling door de Algemene directie van het middelenbeheer en de (DGR) – Directie van het 
personeel (DRP), worden ingediend om ontvankelijk te zijn.  
 
Artikel 4 
Er wordt beroep gedaan op een lokale selectiecommissie.  
 
Artikel 5 
De lokale selectiecommissie zal als volgt worden samengesteld : 
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Samenstelling Lid  Plaatsvervanger  

Voorzitter  
(de burgemeester of de voorzitter van het 
politiecollege)  

Raf Terwingen 
Burgemeester-
voorzitter 
Maasmechelen  

Marino Keulen 
Burgemeester 
Lanaken 

Een korpschef die een mandaat uitoefent van 
minstens dezelfde categorie  

Dirk Van Aerschot 
Korpschef PZ Geel-
Laakdal-Meerhout 

Philip Pirard,  
Korpschef PZ Limburg-
Regio-Hoofdstad 

Een bestuurlijke directeur-coördinator of een 
gerechtelijke directeur van een ander 
ambtsgebied  

Jean-Claude GUNST 
Dirco Antwerpen 
 

Karolien De Smet 
Dirco Leuven 

Een deskundige die niet tot het politiekorps 
behoort  

Miet Vanderhallen  
UAntwerpen  

Lore Mergaerts 
KU Leuven 

De gouverneur of de 
arrondissementscommissaris  

Jos Lantmeeters Michel Carlier 

De procureur des Konings van het gerechtelijk 
arrondissement  

Guido Vermeiren 
Procureur des Konings 
van het arrondisse-
ment Limburg  

De door de Procureur 
des Konings 
aangewezen 
plaatsvervanger  

De inspecteur-generaal of de adjunct-
inspecteur generaal  

Thierry Gillis 
Inspecteur-generaal  

Johan De Volder 
Adjunct inspecteur-
generaal 

Secretaris  Linda Cox 
Eerste Adviseur 

Sabine Bervaes 
Algemeen directeur 
Maasmechelen 

 
Artikel 6 
Dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de Directie van het personeel van de federale 
politie. 
 
 

16.  Vacantverklaring via mobiliteit van twee functies hoofdinspecteur noodhulp - Goedkeuring. 

 
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 
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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; 
 
Gelet op ons besluit van heden houdende wijziging van de personeelsformatie van het operationeel 
kader; 
 
Overwegende dat deze wijziging geen impact heeft op de functies middenkader noodhulp; 
 
Overwegende dat het operationeel kader op 1 juni 2022 uit 126 personeelsleden bestaat waarvan er 
22 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 22 juni 2021  houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
hoofdinspecteur interventie; 
 
Overwegende dat de mobiliteitsprocedure lopende is; 
 
Gelet op ons besluit van 19 oktober 2021 houdende vacantverklaring via mobiliteit (via werfreserve) 
van 1 functie hoofdinspecteur interventie; 
 
Overwegende dat deze functie momenteel niet ingevuld kan worden en in een latere 
mobiliteitscyclus opnieuw zal aangeboden worden; 
 
Gelet op ons besluit van 14 december 2021 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
hoofdinspecteur opsporingen; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 20 april 2022 houdende aanwerving via mobiliteit van 
1 hoofdinspecteur opsporingen – Aanstelling kandidaat; 
 
Overwegende dat de indiensttreding van de kandidaat is voorzien op 1 juli 2022 op voorwaarde van 
slagen in de basisopleiding hoofdinspecteur; 
 
Gelet op ons besluit van heden houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering aan eerste hoofdinspecteur met ingang van 1 augustus 2022 en dat vanaf dan de 
loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie; 
 
Gelet op ons besluit van heden houdende kennisname mobiliteit naar de PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst 
van een eerste hoofdinspecteur met ingang van 1 augustus 2022; 
 
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 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; 
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Overwegende dat wij deze functies expliciet wensen te voorzien voor team Noodhulp; 
 
Overwegende dat voor de selectie van de kandidaten voor hoofdinspecteur Noodhulp, 
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 we de samenstelling van de selectiecommissie voor de reeds eerder vacant 
verklaarde functies hoofdinspecteur interventie eveneens willen aanpassen als gevolg van 
personeelswijzigingen binnen ons korps; 
  
Overwegende dat de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot kandidaat-
stelling van de tweede navolgende mobiliteitscyclus opgenomen worden in een wervingsreserve die 
geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
2 FTE hoofdinspecteur noodhulp wordt via mobiliteit vacant verklaard. 
 
Artikel 2 
De politieraad gaat akkoord met de volgende samenstelling van de selectiecommissie : 

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

 Dominique Caresia, commissaris 
(plaatsvervanger Patrick Buskens, eerste commissaris) 

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

 Linda Cox, eerste adviseur, secretaris 
(plaatsvervanger Kaatje Boelen, consulent, Mariëlle Leenders, eerste assistent of Veerle 
Everts, assistent). 
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Artikel 3 
De selectiecommissie zoals samengesteld in artikel 2 is eveneens bevoegd voor de selectie naar 
aanleiding van ons eerder besluit houdende vacantverklaring van 1 functie hoofdinspecteur 
interventie van 19 oktober 2021 en desgevallend van ons besluit van 22 juni 2021 en dit met ingang 
van mobiliteitscyclus 2022-03. 
 
 

17.  Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie Maatschappelijk assistent - Goedkeuring. 

 
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; 
 
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 19 oktober 2021 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; 
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Gelet op ons besluit van heden houdende wijziging van de personeelsformatie van het administratief 
en logistiek kader waarin de personeelsformatie werd vastgesteld op 33 FTE, waarvan 15 in niveau B; 
 
Overwegende dat het administratief en logistiek kader op 1 juni 2022 uit 31 personeelsleden bestaat 
waarvan er 10 tot het niveau B behoren; 
 
Overwegende dat deze 10 personeelsleden samen 8,5 FTE vormen; 
 
Gelet op ons besluit van 15 februari 2022 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie ICT-
consulent LIK; 
 
Overwegende dat deze functie niet via mobiliteit kon ingevuld worden en de externe 
aanwervingsprocedure lopende is;  
 
Gelet op ons besluit van 15 februari 2022 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
Consulent Communicatie; 
 
Overwegende dat deze functie niet via mobiliteit kon ingevuld worden en de externe 
aanwervingsprocedure lopende is;  
 
Overwegende dat in de nieuwe personeelsformatie een functie van maatschappelijk assistent werd 
voorzien; 
 
Overwegende dat er binnen het werkdomein van Jeugd en gezin heel wat initiatieven lopende zijn 
waardoor het nodig is deze functie zo snel mogelijk in te vullen; 
 
Overwegende dat een aanstelling pas kan gebeuren na goedkeuring van de nieuwe 
personeelsformatie door  de toezichthoudende overheid maar dat de aanwervingsprocedure wel al 
kan opgestart worden; 
 
Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van de nieuwe functie 
maatschappelijk assistent dus noodzakelijk is; 
 
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is 1 functie van maatschappelijk 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 de functie van maatschappelijk assistent expliciet wensen te voorzien voor 
team Nabijheidspolitie (Jeugd en gezin); 
 
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; 
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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;  
 
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 Maatschappelijk Assistent 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 maatschappelijk assistent 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) 

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

 Tinne Van den Broeck, commissaris, PZ Carma 
(Ilse Juvijns, commissaris, PZ Carma) 

 Linda Cox, eerste adviseur, secretaris 
(plaatsvervanger Kaatje Boelen, consulent, Mariëlle Leenders, eerste assistent of Veerle Everts, 
assistent) 
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18.  Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie consulent logistiek - Goedkeuring. 

 
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; 
 
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 19 oktober 2021 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; 
 
Gelet op ons besluit van heden houdende wijziging van de personeelsformatie van het administratief 
en logistiek kader waarin de personeelsformatie werd vastgesteld op 33 FTE, waarvan 15 in niveau B; 
 
Overwegende dat het administratief en logistiek kader op 1 juni 2022 uit 31 personeelsleden bestaat 
waarvan er 10 tot het niveau B behoren; 
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Overwegende dat deze 10 personeelsleden samen 8,5 FTE vormen; 
 
Gelet op ons besluit van 15 februari 2022 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie ICT-
consulent LIK; 
 
Overwegende dat deze functie niet via mobiliteit kon ingevuld worden en de externe 
aanwervingsprocedure lopende is;  
 
Gelet op ons besluit van 15 februari 2022 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
Consulent Communicatie; 
 
Overwegende dat deze functie niet via mobiliteit kon ingevuld worden en de externe 
aanwervingsprocedure lopende is;  
 
Gelet op ons besluit van heden houdende kennisname vrijwillig ontslag van een consulent; 
 
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 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 de functie van consulent expliciet wensen te voorzien voor team Personeel & 
organisatie en logistiek (Logistiek); 
 
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/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;  
 
Overwegende dat de kandidaten 60% moeten halen in het geheel der proeven om als geschikt 
beschouwd te worden; 
 
Gelet op artikel VI.II.15 5° RPPol dat stelt dat de politieraad, op advies van de korpschef, beslist over 
de samenstelling van de bevoegde selectiecommissie; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 19 oktober 2021 houdende externe aanwerving 
consulent logistiek – Aanstelling kandidaat; 
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Overwegende dat in dit besluit een werfreserve in het kader van de externe statutaire werving werd 
aangelegd die geldig is tot 7 oktober 2023;  
 
Overwegende dat wanneer er opnieuw een functie vacant is, ondanks het bestaan van deze 
werfreserve, deze toch eerst via (interne) mobiliteit dient opengesteld te worden; 
 
Overwegende dat indien de functie van consulent logistiek niet via mobiliteit kan ingevuld worden 
wij een beroep moeten doen op de geldende werfreserve;  
 
Overwegende dat, wanneer de functie niet ingevuld kan worden via deze werfreserve, er overgegaan 
moet worden naar een nieuwe externe statutaire aanwerving; 
 
Overwegende dat er dan 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 beroep gedaan op de 
wervingsreserve die werd aangelegd in het kader van de externe aanwerving S 5006 N 21 03, 
consulent logistiek. 
 
Artikel 3 
Indien de functie niet ingevuld kan worden via de werfreserve wordt er overgegaan naar een nieuwe 
externe statutaire aanwervingsprocedure. 
 
Artikel 4 
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 
(Frankie Deckers, adviseur, PZ Maasland) 

 Kaatje Boelen, consulent, secretaris 
(plaatsvervanger Mariëlle Leenders, eerste assistent of Veerle Everts, assistent) 

 

19.  Vacantverklaring via vervangingscontract van 1 functie consulent planning – Bekrachtiging 
besluit PC 9 maart 2022. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op 2 niveaus; 
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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; 
 
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 19 oktober 2021 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 2022 uit 31 personeelsleden bestaat 
waarvan er 10 tot het niveau B behoren; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 9 maart 2022 houdende kennisname toekenning non-
activiteit wegens persoonlijke aangelegenheden aan consulent An Wevers met ingang van 1 juni 
2022 en voor de maximumduur van 24 maanden; 
 
Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van de vrije functie 
noodzakelijk is; 
 
Overwegende dat dit gezien het tijdelijk karakter van het verlofstelsel enkel kan via een 
vervangingscontract; 
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Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is 1 functie van consulent vacant te verklaren via 
vervangingscontract; 
 
Overwegende dat wij de functie van consulent expliciet wensen te voorzien voor team Planning en 
coördinatie en dat een spoedige invulling noodzakelijk is voor de werking van de gehele zone; 
 
Overwegende dat we, gezien deze dringendheid en het feit dat het om een vervangingscontract gaat, 
de vacantverklaring hebben voorgelegd aan het politiecollege zodat we de procedure zo snel 
mogelijk konden opstarten; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 9 maart 2022 houdende vacantverklaring via 
vervangingscontract van één functie consulent planning - goedkeuring; 
 
Overwegende dat dit besluit door de politieraad bekrachtigd dient te worden; 
 
BESLUIT : 
Enig artikel 
De politieraad bekrachtigt het besluit van het politiecollege van 9 maart 2022 houdende 
vacantverklaring via vervangingscontract van één functie consulent planning. 
 
 

20.  Aanpassing vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie inspecteur onthaal naar inspecteur 
noodhulp - Goedkeuring. 

 
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; 
 
Gelet op ons besluit van heden houdende wijziging van de personeelsformatie van het operationeel 
kader waardoor het aantal inspecteurs naar 101 wordt verhoogd; 
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Overwegende dat het operationeel kader op 1 juni 2022 uit 126 personeelsleden bestaat waarvan er 
96 tot het basiskader behoren;  
 
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 22 juni 2021 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; 
 
Gelet op ons besluit van 19 oktober 2021 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 januari 2022 en dat vanaf dan de 
loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie; 
 
Gelet op ons besluit van 14 december 2021 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 juni 2022 en dat vanaf dan de loonkosten 
worden teruggevorderd bij de federale politie; 
 
Gelet op ons besluit van 22 juni 2021 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
inspecteur onthaal (via werfreserve); 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 20 april 2022 houdende aanwerving via mobiliteit van 
1 inspecteur onthaal – Geen aanstelling; 
 
Overwegende dat sinds de interne reorganisatie van 1 maart 2022 er geen sprake meer is van een 
team onthaal maar dat dit opgenomen werd binnen team noodhulp, een samenvoeging van 
interventie en onthaal waarbij het opzet is dat de leden multi-inzetbaar zijn; 
 
Overwegende dat de selectiecommissie achterhaald is door deze interne reorganisatie en 
verschuivingen;  
 
Overwegende dat de mogelijkheid tot het gebruik maken van het nieuwe rekruteringsconcept nog 
niet voorzien werd;  
 
Gelet op ons besluit van 19 oktober 2021 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 2 functies 
inspecteur interventie; 
 
Gelet op ons besluit van 15 februari 2022 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 4 functies 
inspecteur noodhulp; 
 
Overwegende dat we de vacante functie van inspecteur onthaal dan ook willen aanpassen aan de 
nieuwe terminologie, met name naar een functie van inspecteur noodhulp;  
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Overwegende dat de selectiecommissie opnieuw moet samengesteld worden gezien deze 
achterhaald is door interne verschuivingen en mobiliteit; 
 
Overwegende dat we de samenstelling van de selectiecommissie voor de reeds eerder vacant 
verklaarde functies inspecteur interventie eveneens willen aanpassen als gevolg van de 
personeelswijzigingen binnen ons korps; 
  
Overwegende dat de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot kandidaat-
stelling van de tweede navolgende mobiliteitscyclus opgenomen worden in een wervingsreserve die 
geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit; 
 
Overwegende dat indien de invulling via mobiliteit niet mogelijk blijkt een beroep gedaan kan 
worden op de eventuele aspirantenmobiliteit dan wel de nieuwe selectieprocedure zoals gewijzigd 
door het Koninklijk besluit van 11 juli 2021 tot wijziging van diverse bepalingen inzake de selectie en 
de rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De vacante functie inspecteur onthaal uit ons besluit van 22 juni 2021 wordt aangepast naar een 
functie van inspecteur noodhulp.  
 
Artikel 2 
Indien de klassieke mobiliteit niet toelaat deze functie in te vullen kan de korpschef beslissen de  
resterende functies aan te bieden via aspirantenmobiliteit dan wel aan de werfreserve in het kader 
van de nieuwe selectieprocedure. 
 
Artikel 3 
De politieraad gaat akkoord met de volgende samenstelling van de selectiecommissie : 

 Dominique Caresia, commissaris, voorzitter 
(plaatsvervanger Patrick Buskens, eerste commissaris) 

 Greta Parmentier, eerste hoofdinspecteur 
(plaatsvervanger Marc Dewitte, 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, Mariëlle Leenders, eerste assistent of Veerle 
Everts, assistent). 
 

Artikel 4 
De selectiecommissie zoals samengesteld in artikel 3 is eveneens bevoegd voor de selectie naar 
aanleiding van ons eerder besluit houdende vacantverklaring van 2 functies inspecteur interventie 
van 19 oktober 2021 en dit met ingang van mobiliteitscyclus 2022-03. 
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Besloten zitting 
 

Organisatieondersteuning - HRM 

 

21.  Akteneming opruststelling korpschef. 

 

22.  Toekenning definitief rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid aan een eerste 
hoofdinspecteur. 

 

23.  Toekenning non-activiteit voorafgaand aan de pensionering aan een eerste hoofdinspecteur. 

 

24.  Kennisgeving mobiliteit van een eerste hoofdinspecteur naar de politiezone Bilzen-Hoeselt-
Riemst per 1 augustus 2022. 

 

25.  Vrijwillig ontslag van een consulent. 

 

26.  Arbeidsongeval met gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid – Toekenning rente aan 
een eerste hoofdinspecteur. 

 

27.  Aanstelling van de bijzonder rekenplichtige. 

 
 
 

Openbare zitting 
 

Organisatieondersteuning - B & C 

 

28.  Eedaflegging bijzonder rekenplichtige. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op 2 niveaus, inzonderheid de artikelen 30, 32 en 137; 
 
Gelet op ons besluit van 21 juni 2022 houdende aanstelling van de bijzonder rekenplichtige; 
 
Overwegende dat de bijzonder rekenplichtige opgeroepen is in openbare vergadering de volgende 
eed af te leggen in handen van de burgemeester-voorzitter: 
 
"Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het 
Belgische volk". 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad neemt akte van de eedaflegging van de heer Tom Huysmans als bijzonder 
rekenplichtige van de politie zone Lanaken-Maasmechelen. 
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Artikel 2 
De akte van eedaflegging wordt door de burgemeester-voorzitter en de bijzonder rekenplichtige 
ondertekend. 
 
 

Mondelinge vragen gesteld aan het einde van de zitting 

 
1. Vraag van raadslid Rudi Mechels i.v.m. de administratieve afhandeling van 

arbeidsongevallen:  het personeel heeft nood aan duidelijke formulieren en toelichting over 
wat te doen bij een arbeidsongeval.  Kan hier de nodige aandacht aan gegeven worden ? 
 

2. Vraag van raadslid Rudi Mechels i.v.m. zaakschade : is de zone hiervoor verzekerd ? 
 

3. Vraag  van raadslid Rudi Mechels i.v.m. toekenning morele schadevergoeding aan 
personeelsleden : welke aanpak hanteert de politiezone ?  
 

4. Vraag van Leo Joosten i.v.m. de afhandeling van dossiers cybercrime : hoe worden deze 
afgehandeld en in welke mate worden de klachten geakteerd ? 

 
De vragen worden ter zitting beantwoord door de korpschef. 

 
 

Namens de politieraad 
 
 

  
de secretaris de burgemeester-voorzitter 
Sabine Bervaes Raf Terwingen 


