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

 

 
 

POLITIERAAD LANAKEN-MAASMECHELEN 
NOTULEN 
 

ZITTING VAN : dinsdag 15 februari 2022 om 20u00 
PLAATS : Digitale vergadering via Zoom 
   
AANWEZIG : Raf Terwingen - burgemeester-voorzitter 

Marino Keulen – burgemeester 
 
Gerardus Colson, Eren Dokmeci, Ingrid Gutshoven, Romain Hamers, 
Serdar Karali, Elvire Martens, Mike Maussen, Mario Quagliara, Bernd 
Smeets, Stefan Thorez, Ronny Westhovens, Jean-Pierre Hermans, Anita 
Jeurissen, Leonardus Joosten, Sarah Loubele, Rudi Mechels, Jeroen 
Moors (vanaf punt 7), Dirk Opsteyn (vanaf punt 21), Viviane Schellingen - 
politieraadsleden 
 
Jacques Philippaerts - korpschef 
Sabine Bervaes - secretaris  

 
 

Openbare zitting 
 

Organisatieondersteuning - B & C 

 

1.  Wissel voorzitterschap - kennisname besluit politiecollege 12/01/2022. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 9 januari 2019 m.b.t. het (alternerend) voorzitterschap 
van het politiecollege;  
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 12 januari 2022 houdende herbevestiging van de 
voozitterswissel; 
 
BESLUIT : 
 
Enig artikel  
De politieraad neemt kennis van de voorzitterswissel zoals herbevestigd in de zitting van het 
politiecollege van 12 januari 2022 : 
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 Voorzitterschap politiecollege 
 
De heer Raf Terwingen, burgemeester van de gemeente Maasmechelen, zal het voorzitterschap 
waarnemen vanaf 1 januari 2022. 
Bij verhindering van de burgemeester-voorzitter tijdens de zittingen politiecollege/politieraad, zal zijn 
collega-burgemeester het voorzitterschap waarnemen. 
De voorzitter van het politiecollege zit de politieraad voor. 
 

 Afwezigheid of verhindering 
 
Het lid van het politiecollege dat afwezig is of verhinderd, kan worden vervangen door de eerste 
schepen (overeenkomstig de bepalingen decreet lokaal bestuur) of door een andere schepen die door 
de burgemeester bij besluit werd aangeduid.  Dit besluit moet ter inzage zijn in de politiezone. 
 
Volgende afspraken worden gemaakt rond het bijeenkomen van het politiecollege in het geval van 
afwezigheid of verhindering van één van de leden: 

 de keuze om van de  mogelijkheid tot vervanging gebruik te maken alsook de wijze van 
vervanging behoort tot de soevereine bevoegdheid van elke burgemeester; 

 de burgemeesters engageren zich om bij verhindering zeker in vervanging te voorzien waarin 
het aanwezigheidsquorum dit vereist alsook in tuchtzaken. 

 

2.  Bijzondere schikkingen voor de organisatie van de politieraad van 15/02/2022. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de verspreiding van het Covid-19 virus (coronavirus) binnen Europa en België; 
 
Gelet op de wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een 
epidemische noodsituatie; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de afkondiging van de epidemische 
noodsituatie betreffende de coronavirus Covid-19 pandemie en gelet op het koninklijk besluit van 27 
januari 2022 houdende de instandhouding van de epidemische noodsituatie betreffende de 
coronavirus Covid-19 pandemie tot en met 27 april 2022;  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 betreffende de nodige maatregelen van 
bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische 
noodsituatie om de coronavirus covid-19 pandemie te voorkomen of te beperken,  zoals gewijzigd en 
laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 27 januari 2022 met ingang vanaf 28 januari 2022;  
 
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 de kwetsbare gezondheidssituatie en de vastgestelde rondgang van een nieuwe variant 
van het Coronavirus;  
 
Overwegende dat het aangewezen lijkt de zitting van de politieraad opnieuw digitaal te organiseren 
voor de raadsleden via een videoconferencing-systeem; 
 

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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Overwegende dat de politieraad openbaar blijft en toegankelijk is voor pers en publiek gezien de zeer 
ruime raadzaal en de aanwezigheid van opgestelde CO2-meters in de raadzaal. 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad bekrachtigt het voorstel van de burgemeester-voorzitter om huidige politieraad digitaal 
te houden d.m.v. een videoconferencing-systeem waarbij een beperkte fysieke aanwezigheid  in de 
raadzaal voorzien is zoals bij de voorgaande politieraden (burgemeesters, secretaris, korpschef, calog-
personeel, …). 
 
Artikel 2 
Huidige politieraad blijft openbaar en fysiek toegankelijk voor publiek. 
 

3.  Aanstelling en eedaflegging van de heer Stefan Thorez als opvolger van mevrouw Inge 
Opsteyn, ontslagnemend als lid van de politieraad. 

 
Gelet op het besluit van de politieraad van 26/03/20219 waarbij mevrouw Inge Opsteijn werd 
aangesteld als lid van de politieraad van de PZ Lanaken–Maasmechelen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Maasmechelen van 21/12/2021 houdende kennisgeving 
van het ontslag van mevrouw Inge Opsteijn als lid van de politieraad; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Maasmechelen van 21/12/2021 waarbij de heer Stefan 
Thorez werd aangeduid als kandidaat-opvolger voor de politieraad in de PZ Lanaken-Maasmechelen 
en dit conform de WGP artikel 18; 
 
Gezien de heer Stefan Thorez de eed als politieraadslid dient af te leggen; 
 
De burgemeester-voorzitter verzoekt  de heer Stefan Thorez, 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 Stefan Thorez 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 Stefan Thorez  geboren te Maaseik op 27/11/1966 en wonende 
te Maasmechelen, Joseph Smeetslaan 6 bus 4, als werkend lid aangesteld verklaard in zijn functie.  
 

4.  Aanstelling en eedaflegging van de heer Serdar Karali als opvolger van mevrouw Christel De 
Cuyper, ontslagnemend als lid van de politieraad. 

 
Gelet op het besluit van de politieraad van 26/03/20219 waarbij mevrouw Christel De Cuyper werd 
aangesteld als lid van de politieraad van de PZ Lanaken–Maasmechelen; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Maasmechelen van 21/12/2021 houdende kennisgeving 
van het ontslag van mevrouw Christel De Cuyper als lid van de politieraad; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Maasmechelen van 21/12/2021 waarbij de heer Serdar 
Karali werd aangeduid als kandidaat-opvolger voor de politieraad in de PZ Lanaken-Maasmechelen en 
dit conform de WGP artikel 18; 
 
Gezien de heer Serdar Karali de eed als politieraadslid dient af te leggen; 
 
De burgemeester-voorzitter verzoekt  de heer Serdar Karali, 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 Serdar Karali 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 Serdar Karali geboren te Genk op 27/11/1978 en wonende te 
Maasmechelen, Gouverneur Verwilghenlaan 31, als werkend lid aangesteld verklaard in zijn functie.  
 

5.  Aanstelling en eedaflegging van de heer Romain Hamers, als opvolger van de heer Georges 
Lenssen, ontslagnemend als lid van de politieraad. 

 
Gelet op het besluit van de politieraad van 26/03/20219 waarbij de heer Georges Lenssen werd 
aangesteld als lid van de politieraad van de PZ Lanaken–Maasmechelen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Maasmechelen van 21/12/2021 houdende kennisgeving 
van het ontslag van de heer Georges Lenssen als lid van de politieraad; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Maasmechelen van 08/01/2019 waarbij de heer Romain 
Hamers werd aangeduid als kandidaat-opvolger voor de politieraad in de PZ Lanaken-Maasmechelen 
en dit conform de WGP artikel 18; 
 
Gezien de heer Romain Hamers de eed als politieraadslid dient af te leggen; 
 
De burgemeester-voorzitter verzoekt  de heer Romain Hamers, 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 Romain Hamers 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” 
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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 Romain Hamers geboren te Genk op 19/11/1960 en wonende te 
Maasmechelen, Zavelweg 44, als werkend lid aangesteld verklaard in zijn functie.  
 

6.  Aanstelling en eedaflegging van de heer Bernd Smeets, als opvolger van de heer Jos 
Lambrichts, ontslagnemend als lid van de politieraad. 

 
Gelet op het besluit van de politieraad van 26/03/20219 waarbij de heer Jos Lambrichts werd 
aangesteld als lid van de politieraad van de PZ Lanaken–Maasmechelen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Maasmechelen van 18/01/2022 houdende kennisgeving 
van het ontslag van de heer Jos Lambrichts als lid van de politieraad; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Maasmechelen van 18/01/2022 waarbij de heer Bernd 
Smeets werd aangeduid als kandidaat-opvolger voor de politieraad in de PZ Lanaken-Maasmechelen 
en dit conform de WGP artikel 18; 
 
Gezien de heer Bernd Smeets de eed als politieraadslid dient af te leggen; 
 
De burgemeester-voorzitter verzoekt  de heer Bernd Smeets, 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 Bernd Smeets 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 Bernd Smeets, geboren te Maaseik op 09/07/1968 en wonende 
te Maasmechelen, Heihoevestraat 48, als werkend lid aangesteld verklaard in zijn functie.  
 

7.  Aanstelling en eedaflegging van de heer Mike Maussen, als opvolger van mevrouw Zehra 
Kolkiran, ontslagnemend als lid van de politieraad. 

 
Gelet op het besluit van de politieraad van 26/03/20219 waarbij mevrouw Zehra Kolkiran werd 
aangesteld als lid van de politieraad van de PZ Lanaken–Maasmechelen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Maasmechelen van 18/01/2022 houdende kennisgeving 
van het ontslag van mevrouw Zehra Kolkiran als lid van de politieraad; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Maasmechelen van 18/01/2022 waarbij de heer Mike 
Maussen werd aangeduid als kandidaat-opvolger voor de politieraad in de PZ Lanaken-Maasmechelen 
en dit conform de WGP artikel 18; 
 
Gezien de heer Mike Maussen de eed als politieraadslid dient af te leggen; 
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De burgemeester-voorzitter verzoekt  de heer Mike Maussen, 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 Mike Maussen 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 Mike Maussen, geboren te Leut op 05/01/1982 en wonende te 
Maasmechelen, Loobeekstraat 88, als werkend lid aangesteld verklaard in zijn functie.  
 

8.  Goedkeuring vorig verslag. 

 
Het verslag van de zitting op dinsdag 14 december 2021 wordt goedgekeurd. 
 

Organisatieondersteuning - FIN 

 

9.  Begroting 2021: begrotingswijziging I : goedkeuring door toezichthoudende overheid - 
Kennisgeving. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op ons besluit van 8 december 2020 waarbij de begroting van de politiezone Lanaken-
Maasmechelen voor het dienstjaar 2021 werd goedgekeurd;  
 
Gelet op de artikelen 71, 72 §2 en 75 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 60 van 18 november 2020 betreffende de onderrichtingen 
oor het opstellen van de politiebegroting 2020 ten behoeve van de politiezones; 
 
Gelet op het krachtens artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet - van toepassing verklaard bij artikel 
27 van de wet op de geïntegreerde politiedienst - voorschreven syntheseverslag; 
 
Gelet op het politieraadsbesluit van 19 oktober 2021 houdende goedkeuring van de 
begrotingswijziging I (buitengewone dienst) - dienstjaar 2021; 
 
Gelet op het goedkeuringsbesluit voor de begrotingswijziging I (buitengewone dienst) - dienstjaar 
2021, van de gouverneur van de provincie Limburg van 18 november 2021. 
 
BESLUIT :  
 
Enig artikel 
De politieraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de begrotingswijziging I (buitengewone 
dienst) - dienstjaar 2021 van de meergemeentenpolitiezone Lanaken-Maasmechelen, van de 
gouverneur van de provincie Limburg van 18 november 2021. 
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10.  Begroting 2022 : goedkeuring door toezichthoudende overheid - Kennisgeving. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op ons besluit van 14 december 2021 waarbij de politiebegroting van de politiezone Lanaken-
Maasmechelen voor het dienstjaar 2022 werd goedgekeurd; 
 
Gelet op de artikelen 71, 72 §2 en 75 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 60 van 18 november 2020 betreffende de onderrichtingen 
voor het opstellen van de politiebegroting 2020 ten behoeve van de politiezones; 
 
Gelet op het feit dat de ministeriële omzendbrief PLP 61 betreffende de onderrichtingen voor het 
opstellen van de politiebegroting 2022 ten behoeve van de politiezones nog niet beschikbaar was bij 
opmaak van de begroting 2022 van de politiezone; 
 
Gelet op het krachtens artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet - van toepassing verklaard bij artikel 
27 van de wet op de geïntegreerde politiedienst - voorschreven syntheseverslag; 
 
Gelet op het goedkeuringsbesluit voor de politiebegroting dienstjaar 2022, van de gouverneur van de 
provincie Limburg van 13 januari 2022. 
 
BESLUIT :  

 
Enig artikel 
De politieraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de politiebegroting van de 
meergemeentenpolitiezone Lanaken-Maasmechelen voor het dienstjaar 2022, van de gouverneur van 
de provincie Limburg van 13 januari 2022. 
 

11.  Aangaan van lange termijnkredieten ter financiering van de buitengewone dienst: 
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 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen en latere wijzigingen; 
 
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 2016 betreffende overheidsopdrachten in het bijzonder artikel 28 §1, 6° 
waarin bepaald wordt dat het aangaan van leningen niet meer onder de wetgeving 
overheidsopdrachten valt; 
 
Overwegende de uitgaven buitengewone dienst van de dienstjaren 2019 en 2020; 
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Overwegende dat hiervoor leningen dienen aangegaan te worden, namelijk 750.000,00 euro op 10 
jaar en 560.000 euro op 5 jaar; 
 
Overwegende dat er een contract voor het aangaan van leningen nummer 2022/1 werd opgesteld 
door de financiële dienst van onze zone in opdracht van de Bijzonder Rekenplichtige. 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1  
De politieraad gaat akkoord met: 

 Het aangaan van een lening op 10 jaar van 750.000,00 euro ter financiering van de 
buitengewone uitgaven voor de dienstjaren 2019 en 2020; 

 Het aangaan van een lening op 5 jaar van 560.000,00 euro ter financiering van de 
buitengewone uitgaven voor de dienstjaren 2019 en 2020; 

 Volgens typecontract 2022/1 in bijlage. 
 
Artikel 2 
Het politiecollege wordt gelast met de verdere afhandeling van dit besluit. 
 
 

Organisatieondersteuning - LOG 

 

12.  Meerjarige overeenkomst voor koffiemachines en 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; 
 
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 het bestaande huurcontract van drie koffiemachines met de firma Douwe Egberts, 
Potaarde z/n, 1850 Grimbergen, ten einde loopt op 8 juli 2022; 
 
Overwegende dat  we verkiezen dergelijk gespecialiseerd materiaal via een 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 ‘ Levering van snacks en dranken’ het 
besteknummer FORCMS-BSD-103 werd opgesteld door FOD beleid en ondersteuning, waar de 
politiezones begunstigden van zijn; 
 
Overwegende dat de Directie heeft gekozen voor een openbare procedure; 
 
Overwegende dat  we een meerjarige overeenkomst voor het huren van drie koffiemachines en 
aankoop van koffiebonen met toebehoren voor een duur van vijf jaar wensen aan te gaan; 
 
Overwegende dat de uitgave voor het huren van drie koffiemachines wordt geraamd op 5.700,00 
euro incl. btw en voorzien is in het budget van 2022 tem 2027 op artikel 330/123-12; 
 
Overwegende dat de uitgave voor de aankoop van koffiebonen en toebehoren wordt geraamd op 
8.000,00 euro incl. btw en voorzien is in het budget van 2022 tem 2027 op artikel 330/123-48; 
 
Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze aankoop. 
 
BESLUIT :   
 
Artikel 1 
De politieraad gaat akkoord met: 

 het aangaan van een meerjarige overeenkomst voor het huren van drie koffiemachines en 
aankoop van koffiebonen met toebehoren voor een duur van 5 jaar vanaf 8 juli 2022; 

 via federaal raamcontract FORMS-BSD-103 ‘Levering van snacks en dranken’; 

 volgens de voorwaarden van het besteknummer FORMS-BSD-103; 

 waarbij de jaarlijkse kostprijs voor het huren van de koffiemachines geraamd wordt op 5.700,00 
euro incl. btw, te financieren onder begrotingsartikel 330/123-12 van begroting 2022 tem 2027; 

 waarbij de aankoop van koffiebonen en toebehoren geraamd wordt op 8.000,00 euro incl. btw 
op jaarbasis, te financieren onder begrotingsartikel 330/123-48 van 2022 tem 2027. 

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

13.  Ademanalysetoestellen - verlenging onderhoudscontract - 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 het politieraadsbesluit van 24 oktober 2017 betreffende goedkeuring voor de aankoop van 
ademanalysetoestellen, toebehoren en  full-omnium onderhouds- en herstellingscontract via 
federaal raamcontract, Procurement 2016 R3 223: ‘Meerjarige raamovereenkomst van leveringen 
voor een duur van 4 jaar voor de aankoop en onderhoud van draagbare elektronische 
ademanalysetoestellen en ademtesttoestellen ten voordele van de geïntegreerde politie’; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 21 november 2018 houdende verlenging van het full-
omnium onderhouds- en herstellingscontract van ademanalysetoestellen en toebehoren voor de 
periode van 1 maart 2019 tot en met 28 februari 2022; 
 
Overwegende dat de toestellen nog in gebruik zijn, we ervan uitgaan dat deze nog jaren zullen 
meegaan en we zeer tevreden zijn over de service van de firma Dräger, de begunstigde van het 
raamcontract; 
 
Overwegende dat dit kan binnen het lopende raamcontract waarbij de post onderhoud loopt tot 31 
december 2030; 
 
Overwegende dat we het full-omnium onderhouds- en herstellingscontract en de overeenkomst voor 
de jaarlijkse ijking wensen te verlengen voor een duur van vijf jaar vanaf 1 maart 2022; 
 
Overwegende de totale jaarlijkse geraamde kostprijs van 5.300,00 euro incl. BTW, te voorzien op 
artikel 330/124-12. 
 
BESLUIT :   
 
Artikel 1 
De politieraad gaat akkoord met: 

 de verlenging van het full-omnium onderhouds- en herstellingscontract voor 10 draagbare 
meettoestellen en 5 koffers en toebehoren voor ademanalyse; 

 de jaarlijkse ijking hiervan; 

 via raamovereenkomst Procurement 2016 R3 22; 

 voor een periode van 5 jaar vanaf 01/03/2022; 

 voor een geraamd jaarlijks bedrag van 5.300,00 euro incl. BTW; 

 te voorzien op artikel 330/124-12 vanaf begroting 2022. 
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Artikel 2 
Het politiecollege wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 
 

14.  Ophalen en reinigen van alle bevuild wasgoed - 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 het gemeentedecreet en op de gemeentewet; 

 
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 huidige overeenkomst voor het ophalen en reinigen van bevuild wasgoed 
afloopt op 30 april 2022; 
 
Overwegende dat wij een nieuwe overeenkomst wensen af te sluiten en hiervoor de markt opnieuw 
moeten bevragen; 
 
Overwegende dat we de overeenkomst wensen af te sluiten voor een periode van één jaar vanaf 1 
mei 2022 met stilzwijgende verlenging voor 2023 en 2024; 
 
Overwegende dat we hiervoor opteren voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking volgens specificaties in bijlage; 
 
Overwegende dat de jaarlijkse uitgave geraamd wordt op 9.500,00 euro incl. btw, voorzien op artikel 
330/124-06 vanaf begroting 2022; 
 
Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze aankoop. 
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BESLUIT : 
 

Artikel 1 
De politieraad gaat akkoord met: 

 het afsluiten van een overeenkomst voor het ophalen en reinigen van bevuild wasgoed; 

 vanaf 1 mei 2022 gedurende één jaar met jaarlijkse stilzwijgende verlenging voor het jaar 
2023 en het jaar 2024; 

 via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

 volgens specificaties in bijlage; 

 voor een geraamd jaarlijks bedrag van 9.500,00 euro incl. btw; 

 voorzien op artikel 330/124-06 vanaf begroting 2022. 
 

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

Organisatieondersteuning - HRM 

 

15.  Verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met een private beveiligingsonderneming 
met ingang van 27 mei 2022 in het kader van beveiliging en onthaalwerking - 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 camerawet van 21 maart 2007; 
 
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten; 
 
Gelet op de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 2 oktober 2017; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale 
sectoren; 
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Gelet op ons besluit van 17 maart 2020 houdende afsluiting van een samenwerkingsovereenkomst 
met een private beveiligingsonderneming met ingang van 1 april 2020 in het kader van beveiliging en 
onthaalwerking; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 17 maart 2020 houdende afsluiting van een 
samenwerkingsovereenkomst met een private beveiligingsonderneming met ingang van 1 april 2020 
in het kader van beveiliging en onthaalwerking - Gunning; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 3 juni 2020 houdende afsluiting van een 
samenwerkingsovereenkomst met een private beveiligingsonderneming met ingang van 1 april 2020 
in het kader van beveiliging en onthaalwerking – Aanpassing ingangsdatum; 
 
Overwegende dat de samenwerking met de private bewakingsfirma Securitas NV is gestart op 27 mei 
2020; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 18 november 2020 houdende uitbreiding van de  
samenwerkingsovereenkomst met een private beveiligingsonderneming in het kader van beveiliging 
en onthaalwerking – Gunning; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 14 april 2021 houdende verlenging van een 
samenwerkingsovereenkomst met een private beveiligingsonderneming met ingang van 1 april 2020 
in het kader van beveiliging en onthaalwerking - Gunning; 
 
Overwegende dat we de bestaande samenwerkingsovereenkomst wensen te verlengen voor de duur 
van 1 jaar, met ingang van 27 mei 2022; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt deze samenwerking te gunnen via het raamcontract van lokale 
politie Antwerpen: ‘Beveiliging en onthaalwerking – Contractvoorwaarden’  volgens besteknummer 
LPA/2017/295; 
 
Overwegende dat de kostprijs voor het contract in 2021 32,44 euro per uur bedroeg, voor prestaties 
tussen 6u00 en 22u00, bedraagt en dat deze te verhogen is met cumuleerbare toeslagen voor 
nachtprestaties tussen 22u00 en 6u00 (+ 22,50%), zaterdagprestaties (+18,00%), zondagprestaties 
(+23,00%) en feestdagprestaties (+30,00%); 
 
Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor de verlenging van deze 
samenwerking; 
 
Overwegende dat de kosten voor deze samenwerking op basis van bovenstaande parameters en 
rekening houdend met een prijsstijging naar aanleiding van de inflatie worden geraamd op 
610.000,00 euro incl BTW; 
 
Overwegende dat de uitgave voorzien werd in het budget van 2022 van de politie, op artikel 
330/124-06 vanaf begroting 2022; 
 
BESLUIT :   
 
Artikel 1 
De politieraad stemt in met het afsluiten van de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met 
een private bewakingsfirma voor de duur van 1 jaar met ingang van 27 mei 2022 via het 
raamcontract van de lokale politie Antwerpen, LPA/2017/295 ‘Beveiliging en onthaalwerking – 
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Contractvoorwaarden’ ten voordele van de geïntegreerde politie voor een geraamd bedrag van 
610.000,00 euro incl BTW. 
 
Artikel 2 
De politieraad gaat akkoord met de voorwaarden van besteknummer LPA/2017/295 ‘Beveiliging en 
onthaalwerking – Contractvoorwaarden’ ten voordele van de geïntegreerde politie. 
 
Artikel 3 
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2022, op artikel 330/124-06 
vanaf begroting 2022. 
 
Artikel 4 
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van dit besluit. 
 
 

16.  Vacantverklaring via mobiliteit van vier functies 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; 
 
Overwegende dat het operationeel kader op 1 maart 2022 uit 124 personeelsleden bestaat waarvan 
er 94 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; 
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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 23 juni 2020 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
inspecteur onthaal; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 14 december 2021 houdende aanwerving via 
aspirantenmobiliteit van 1 inspecteur onthaal – Aanstelling kandidaat (1); 
 
Overwegende dat de indiensttreding van de kandidaat is voorzien op 1 mei 2022 op voorwaarde van 
slagen aan de basisopleiding inspecteur; 
 
Gelet op ons besluit van 8 december 2020 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
inspecteur onthaal (via werfreserve); 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 14 december 2021 houdende aanwerving via 
aspirantenmobiliteit van 1 inspecteur onthaal – Aanstelling kandidaat (2); 
 
Overwegende dat de indiensttreding van de kandidaat is voorzien op 1 mei 2022 op voorwaarde van 
slagen aan de basisopleiding inspecteur; 
 
Gelet op ons besluit van 22 juni 2021 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
inspecteur onthaal (via werfreserve); 
 
Overwegende dat de mobiliteitsprocedure lopende is; 
 
Gelet op ons besluit van 19 oktober 2021 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 2 functies 
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; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 12 januari 2022  houdende aanwerving via mobiliteit 
van 1 inspecteur jeugd en gezin – Aanstelling kandidaat; 
 
Overwegende dat de kandidaat reeds lid is van de zone en dus intern de zone mobiliteit maakt 
waardoor er een functie binnen team noodhulp vrij komt; 
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Gelet op ons besluit van 14 december 2021 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering aan een eerste met ingang van 1 juni 2022 en dat vanaf dan de loonkosten worden 
teruggevorderd bij de federale politie; 
 
Gelet op ons besluit van 14 december 2021 houdende toekenning rustpensioen aan een eerste 
inspecteur met ingang van 1 oktober 2022; 
 
Gelet op ons besluit van heden houdende de toekenning definitief pensioen wegens lichamelijke 
ongeschiktheid aan een eerste agent met ingang van 1 december 2021; 
 
Overwegende dat de personeelsformatie geen functies voor agent van politie bevat en dat bij 
uitdiensttreding de vervanging binnen het basiskader wordt voorzien; 
 
Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van de vrijgekomen functies 
noodzakelijk is; 
 
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is 4 functies van inspecteur van politie vacant te 
verklaren conform artikel 9 van het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 
 
Overwegende dat wij deze functies expliciet wensen te voorzien voor team Noodhulp; 
 
Overwegende dat voor de selectie van de kandidaten voor inspecteur 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 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 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; 
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BESLUIT : 
 
Artikel 1 
4 FTE inspecteur noodhulp wordt via mobiliteit vacant verklaard. 
 
Artikel 2 
Indien de klassieke mobiliteit niet toelaat alle functies in te vullen kan de korpschef beslissen de  
resterende functies aan te bieden 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 of Mariëlle Leenders, eerste assistent). 

 

17.  Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie ICT-consulent LIK - 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; 
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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 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 maart 2022 uit 32 personeelsleden 
bestaat waarvan er 11 tot het niveau B behoren; 
 
Overwegende dat deze 11 personeelsleden samen 10,6 FTE vormen; 
 
Gelet op ons besluit van 19 oktober 2021 houdende kennisgeving mobiliteit naar de federale politie 
per 1 november 2021 van een consulent; 
 
Overwegende dat naar aanleiding van dat vertrek de personeelsformatie werd aangepast en dat de 
functie van consulent werd omgevormd naar ICT-consulent en dat deze functie binnen Team Lokaal 
informatiekruispunt ingevuld moet worden; 
 
Gelet op ons besluit van 14 december 2021 houdende goedkeuring wijziging personeelsformatie 
administratief en logistiek kader door toezichthoudende overheid – Kennisgeving; 
 
Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van de vrije functie 
noodzakelijk is; 
 
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is 1 functie van ICT-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 ICT-consulent expliciet wensen te voorzien voor team Lokaal 
informatiekruispunt; 
 
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 ICT-consulent LIK 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 ICT-consulent LIK 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) 

 Aline Carpentier, commissaris 
(plaatsvervanger Mathieu Bunkens, eerste commissaris) 

 Jos Vanwijck, commissaris, PZ Carma 
(Joachim Bogaert, commissaris, PZ Limburg Regio Hoofdstad) 

 Linda Cox, eerste adviseur, secretaris 
(plaatsvervanger Kaatje Boelen, consulent of Mariëlle Leenders, eerste assistent) 
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18.  Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie consulent Communicatie - 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; 
 
Overwegende dat het administratief en logistiek kader op 1 maart 2022 uit 32 personeelsleden 
bestaat waarvan er 11 tot het niveau B behoren; 
 
Overwegende dat deze 11 personeelsleden samen 10,6 FTE vormen; 
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Gelet op ons besluit van heden houdende toekenning van een rustpensioen aan een consulent per 1 
juni 2022; 
 
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 Beleid en 
communicatie; 
 
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;  
 
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 Communicatie 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; 
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BESLUIT : 
 
Artikel 1 
1 FTE consulent Communicatie 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) 

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

 Dorien Baens, adviseur, PZ Limburg Regio Hoofdstad 
(Michelle Voesen, adviseur, PZ Limburg Regio Hoofdstad) 

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

 
 

Mondelinge vragen gesteld aan het einde van de zitting 

 
1. Vraag van raadslid Dirk Opsteyn in het kader van het aankoopdossier uit punt 12 van deze 

zitting : Kan de mogelijkheid onderzocht worden tot aanschaf van fairtrade koffie ? 
 

2. Vraag van raadslid Rudi Mechels ivm het toenemend geweld op politie 
- kan er vanuit de zone een schrijven gericht worden naar de FedPol met de vraag om geen 
personeel meer te moeten inzetten voor hycap-opdrachten buiten de provincie ? 
- kunnen er dienaangaande ook afspraken gemaakt worden  met de andere Limburgse 
politiezones ? 

 
De vragen worden ter zitting beantwoord door de korpschef. 

 
Besloten zitting 
 

Organisatieondersteuning - HRM 

 

19.  Aanwerving via mobiliteit van 1 commissaris, teamcoach Noodhulp - Aanstelling kandidaat. 

20.  Toekenning rustpensioen aan een eerste maatschappelijk assistent. 

21.  Toekenning definitief rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid aan een eerste agent. 

 
Namens de politieraad  

 
 
de secretaris de burgemeester-voorzitter 
Sabine Bervaes Raf Terwingen 


