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

 

 
 

POLITIERAAD LANAKEN-MAASMECHELEN 
NOTULEN 
 

ZITTING VAN : dinsdag 18 oktober 2022 om 20u00 
PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen 
   
AANWEZIG : Raf Terwingen - burgemeester-voorzitter 

Marino Keulen – burgemeester 
 
Gerardus Colson, Eren Dokmeci, Ingrid Gutshoven, Romain Hamers, 
Elvire Martens, Mike Maussen, Mario Quagliara, Bernd Smeets, Stefan 
Thorez, Ronny Westhovens, Tony Castermans, Jean-Pierre Hermans, 
Anita Jeurissen, Leonardus Joosten (vanaf punt 4), Sarah Loubele, Rudi 
Mechels, Jeroen Moors (vanaf punt 8), Viviane Schellingen – 
politieraadsleden 
 
Jacques Philippaerts - korpschef 
Sabine Bervaes - secretaris  

AFWEZIG : Serdar Karali - politieraadslid 
 

 
Openbare zitting 
 

Organisatieondersteuning - B & C 

 

1.  Goedkeuring vorig verslag 

 
Het verslag van de zitting op dinsdag 21 juni 2022 wordt goedgekeurd. 
 
 

2.  Kennisname en bekrachtiging besluit politiecollege 28/09/2022 houdende aanwijzing van 
mevrouw Tania OLAERTS als secretaris-notulist in éénmalige vervanging van mevrouw Sabine 
BERVAES, politiesecretaris. 

 
HET POLITIECOLLEGE : 
 
Gelet op de nieuwe Gemeentewet, het gemeentedecreet en de Wet op de Geïntegreerde Politie 
(WGP); 
 
Gelet op het feit dat de politiesecretaris verhinderd was voor de zitting van het politiecollege van  
28 september 2022; 
 
Overwegende dat een secretaris-notulist in éénmalige vervanging diende aangewezen te worden; 



 

Politieraad 18/10/22 Notulen 2 

 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 28 september 2022 houdende de aanwijzing van 
mevrouw Tania OLAERTS, lid van het administratief en logistiek kader van de politie Lanaken-
Maasmechelen, als secretaris-notulist in éénmalige vervanging van mevrouw Sabine BERVAES, 
politiesecretaris. 
 
BESLUIT : 
 
Enig artikel 
De politieraad bekrachtigt het besluit van het politiecollege van 28 september 2022 houdende de 
aanwijzing van mevrouw Tania OLAERTS als secretaris-notulist in éénmalige vervanging van mevrouw 
Sabine BERVAES, politiesecretaris.  
 
 

3.  Kennisname en bekrachtiging besluit politiecollege 05/10/2022 houdende aanwijzing van 
mevrouw Tania OLAERTS als secretaris-notulist in éénmalige vervanging van mevrouw Sabine 
BERVAES, politiesecretaris. 

 
HET POLITIECOLLEGE : 
 
Gelet op de nieuwe Gemeentewet, het gemeentedecreet en de Wet op de Geïntegreerde Politie 
(WGP); 
 
Gelet op het feit dat de politiesecretaris verhinderd was voor de zitting van het politiecollege van  
5 oktober 2022; 
 
Overwegende dat een secretaris-notulist in éénmalige vervanging diende aangewezen te worden; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 5 oktober 2022 houdende de aanwijzing van mevrouw 
Tania OLAERTS, lid van het administratief en logistiek kader van de politie Lanaken-Maasmechelen, als 
secretaris-notulist in éénmalige vervanging van mevrouw Sabine BERVAES, politiesecretaris. 
 
BESLUIT : 
 
Enig artikel 
De politieraad bekrachtigt het besluit van het politiecollege van 5 oktober 2022 houdende de 
aanwijzing van mevrouw Tania OLAERTS als secretaris-notulist in éénmalige vervanging van mevrouw 
Sabine BERVAES, politiesecretaris.  
 
 

4.  Voorstel tot nieuwe GAS-verordening. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op het totstandkomen van een nieuw GAS-reglement in het kader van een actualisering en het 
zich voordoen van nieuwe mogelijkheden; 
 
Gelet op de overlegmomenten en de vele andere overlegvormen die hieromtrent hebben 
plaatsgevonden tussen beide gemeentebesturen en met de politiezone, met een aantal 
gemeentelijke diensten, de verantwoordelijke politici, de leden van GIEC en met het ARIEC; 
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Gelet op de vraag vanuit de politiezone om in beide gemeenten van de politiezone eenzelfde 
reglement te bekomen; 
 
Gelet op het voorstel tot GAS-reglement, zoals in bijlage toegevoegd; 
 
Gelet op de principiële goedkeuring van het reglement op het College van Maasmechelen dd. 26 
augustus 2022 en op het College van Lanaken dd. 22 september 2022; 
 
Gelet op het voorstel tot timing van de diverse te volgen stappen; 
 
Gelet op de goedkeuring op het politiecollege dd. 5 oktober 2022; 
 
 
BESLUIT : 
 
Enig artikel 
De politieraad geeft positief advies aan het voorstel tot nieuwe GAS-verordening, zoals in bijlage 
bijgevoegd, en tot voorlegging aan de gemeenteraden van Lanaken en Maasmechelen. 
 
 

5.  Voorstel tot politieverordening GAS 5 aangaande de beperkte snelheidsovertreding 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 16 maart 1968 inzake de politie over het wegverkeer, zoals gewijzigd, en in het 
bijzonder artikel 29 quater; 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en meer in het bijzonder de artikelen 119 en 
135 §2; 
 
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie - en 
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve 
geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikelen 10 § 1 en 
41 inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het Verzameldecreet van 7 oktober 2020 met aanpassing van de Wegverkeerswet van 16 
maart 1968 waarbij artikel 29 quater werd ingevoerd, en waardoor lokale besturen sedert 1 januari 
2020 gemeentelijke administratieve sancties (GAS), meer bepaald GAS – boetes, kunnen invoeren 
voor beperkte snelheidsovertredingen; 
 
Overwegende dat de inbreuken aan vijf cumulatieve voorwaarden moeten voldoen opdat ze 
afgehandeld kunnen worden via GAS, met name: 

• de overtreding vindt plaats op wegen waar 30 km/u of 50km/u de maximaal toegelaten 
snelheid is (ongeacht wie de wegbeheerder is); 

• de overtreding mag maximaal 20 km/u te veel bedragen (na correctie met de technische 
tolerantiemarge) 
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• het betreft een snelheidsovertreding vastgesteld volgens de voorwaarden, vermeld in artikel 
62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, met 
uitzondering van het zesde en achtste lid, met automatisch werkende onbemande toestellen, 
die volledig worden gefinancierd door de lokale overheid; 

• de snelheidsovertreding wordt begaan door een meerderjarige natuurlijke persoon of door 
een rechtspersoon; 

• het betreft een snelheidsovertreding waarbij niet gelijktijdig een andere overtreding wordt 
vastgesteld; 

 
Overwegende dat de gemeenten Lanaken en Maasmechelen ervoor kiezen om deze beperkte 
snelheidsovertredingen in de toekomst af te handelen via GAS 5; 
 
Overwegende dat met het invoeren van trajectcontroles en de handhaving via GAS 5 de gemeente de 
verkeersveiligheid aanzienlijk wil verbeteren; 
 
Overwegende dat snelheidsovertredingen in het verkeer immers een groot veiligheidsprobleem 
vormen en de politie niet altijd bij machte is om op een structurele manier snelheidscontroles te 
organiseren, alsook de Parketten niet bij machte zijn om de grote instroom aan overtredingen te 
verwerken; dat deze trajectcontroles een onderdeel zijn van een globaal verkeersveiligheidsplan; dat 
het doel breder is dan enkel handhaving, en dat ook preventief zal opgetreden worden waarbij de 
weggebruikers via communicatie zullen worden gesensibiliseerd aangaande trajectcontroles met het 
oog op de verkeersveiligheid; 
 
Overwegende dat beide gemeenten reeds de nodige stappen ondernamen tot implementatie van de 
trajectcontroles, met name uitgebreid overleg met de politie en een concessieovereenkomst 
aangingen met een externe partner, alsook hiervoor een indicatieve tijdslijn vooropstelden; 
 
Dat bij gemeenteraadsbeslissing van Lanaken dd. 27 juni 2022 en van Maasmechelen dd. 28 juni 
2022 de concessieovereenkomst met de firma TM TaaS (Trajectcontrole as a Service) werd 
goedgekeurd en de bevoegdheid tot het selecteren van de trajecten aan het college van 
burgemeester en schepenen werd gedelegeerd; 
 
Dat bij de besluiten van het college van burgemeester en schepenen van Maasmechelen dd. 2 en 16 
september 2022, en van Lanaken dd. 14 juli 2022 de trajecten voor de eerste fase werden 
geselecteerd; 
 
Overwegende dat de procedure die gevolgd moet worden om een gemeentelijke administratieve 
geldboete op te leggen naar aanleiding van een GAS 5 - overtreding verschilt van de klassieke GAS - 
procedure waardoor een politieverordening betreffende beperkte snelheidsovertredingen moet 
worden goedgekeurd; 
 
Gelet op de goedkeuring op het politiecollege dd. 5 oktober 2022; 
 
 
BESLUIT : 
 
Enig artikel 
De politieraad geeft positief advies aan het voorstel tot politieverordening GAS 5 aangaande de 
beperkte snelheidsovertredingen, zoals bijgevoegd, dewelke zal worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad van Lanaken dd. 28 november 2022 en de gemeenteraad van Maasmechelen dd. 29 
november 2022. 
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Organisatieondersteuning - FIN 

 

6.  Begroting 2022: 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 61 van 8 december 2021 betreffende de onderrichtingen 
voor het opstellen van de politiebegroting 2022 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 21 juni 2022 houdende goedkeuring van de begrotingswijziging I 
(gewone en buitengewone dienst) - dienstjaar 2022; 
 
Gelet op het goedkeuringsbesluit voor de begrotingswijziging I (gewone en buitengewone dienst) - 
dienstjaar 2022, van de gouverneur van de provincie Limburg van 28 juli 2022. 
 
BESLUIT :  
 
Enig artikel 
De politieraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de begrotingswijziging I (gewone en 
buitengewone dienst) - dienstjaar 2022 van de meergemeentenpolitiezone Lanaken-Maasmechelen, 
van de gouverneur van de provincie Limburg van 28 juli 2022. 
 
 

7.  Begroting dienstjaar 2022: begrotingswijziging II. 

 
DE POLITIERAAD: 
 
Gezien het ontwerp van de begrotingswijziging II (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 5 oktober 2022, waarvan sprake in artikel 11 van 
het ARPC; 
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BESLUIT : 
 
Artikel   1 
De politieraad gaat akkoord met de begrotingswijziging II (buitengewone dienst), dienstjaar 2022 
voor de politiezone Lanaken-Maasmechelen volgens samenvatting als bijlage: 

 Voor begrotingswijziging BW Na begrotingswijziging 

 
Gewone Dienst 
Ontvangsten: 
Uitgaven: 
Saldo: 

 
 

17.314.829 
17.317.829 

 
 

0 
0 
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 

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

8.  Verlenen van delegatiebevoegdheid politieraad naar politiecollege voor uitgaven gewone en 
buitengewone dienst: aanpassing. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de bepalingen opgenomen in de NGW (Nieuwe Gemeentewet); 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen, meer bepaald ‘artikel 33’ dat stelt dat  
 
De raad kiest de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten 
worden gegund en stelt de voorwaarden vast. Hij kan de uitoefening van zijn bevoegdheden bedoeld 
in het eerste lid overdragen aan het college, binnen de perken van de daartoe op de gewone 
begroting ingeschreven kredieten. De raad kan de uitoefening van zijn bevoegdheden bedoeld in het 
eerste lid delegeren aan de korpschef of aan een ander personeelslid van de zone voor de opdrachten 
waarvan het geraamde bedrag de drempel niet overschrijdt die vastgelegd werd voor de opdrachten 
die vastgesteld worden op eenvoudige aangenomen factuur. 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten; 
 
Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; 
 
Gelet op het politieraadsbesluit van 26 maart 2019 houdende delegatiebevoegdheid van politieraad 
naar politiecollege voor uitgaven gewone en buitengewone dienst alsook het vastleggen van de 
gunningswijze voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de buitengewone dienst; 
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Overwegende dat een goede afgewogen bevoegdheidsdelegatie op maat van de organisatie van 
belang is omdat het de administratieve procedure en doorlooptijd van een overheidsopdracht 
bepaalt.; 
 
Overwegende dat de politieraad ‘slechts’ 4 keer per jaar samenkomt, terwijl het politiecollege 
maandelijks vergadert; 
 
Overwegende dat de bijzonder rekenplichtige, omwille van uniformiteit, eenvoud en evolutie van de 
prijzen een voorstel tot aanpassing bevoegdheidsdelegatie doet op basis van de geldende besluiten 
in de gemeenten Lanaken en Maasmechelen en de politiezone Maasland; 
 
Overwegende dat de bevoegdheidsdelegatie inzake overheidsopdrachten en de te hanteren 
procedures tot op heden verspreid zitten over verschillende besluiten en dat de integratie in 1 besluit 
de dagelijkse toepassing eenvoudiger maakt met minder kans op fouten; 
 
Overwegende dat maximaal gebruikt wordt gemaakt van grensbedragen die ook in de wetgeving 
overheidsopdrachten gehanteerd worden om zodoende het aantal mogelijke procedures te 
beperken; 
 
Overwegende dat de bevoegdheidsdelegatie niet noodzakelijk een definitieve keuze is, aangezien de 
politieraad steeds de mogelijkheid heeft haar beslissing desgevallend bij te sturen, in functie van 
tussentijdse evaluatie van de efficiëntie van de genomen opties.  
 
BESLUIT : 
 
Enig artikel 
 
De politieraad gaat akkoord met : 
 

• de delegatie aan de korpschef, teamcoach Financiën en boekhouder van de in artikel 1 
gestelde bevoegdheid voor uitgaven in gewone en buitengewone dienst tot 5.000 euro (excl. 
BTW).  

 

• de delegatie aan het politiecollege van de bevoegdheid om met betrekking tot 
overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten de 
plaatsingsprocedure en voorwaarden overheidsopdrachten vast te stellen: 

o gewone dienst: Alle uitgaven binnen de perken van de daartoe op de gewone 
begroting ingeschreven kredieten.  

o buitengewone dienst: Uitgaven tot het bedrag dat overeenstemt met het geldende 
drempelbedrag voor overheidsopdrachten van beperkte waarde vastgelegd in 
artikel.92 wet overheidsopdrachten en binnen de perken van de daartoe op de 
gewone begroting ingeschreven kredieten.  (Op moment van opmaak van dit besluit 
is het drempelbedrag 30.000 euro (excl. BTW. ) 

 

• de te hanteren procedure: 
 

Voor bedragen tot 5.000 euro (excl. BTW) 
o Gunning via bestelbon 
o Prijsvraag bij minimum 3 mededingers is het principe.   
o Geen visum van bijzonder rekenplichtige nodig. 
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Voor bedragen vanaf 5.000 euro (excl. BTW) 
o Marktconsultatie via bestek;  

▪ Uitzondering:  Geen bestek nodig voor aankopen onder het bedrag 
vastgelegd in artikel 92 van de wet overheidsopdrachten, waaronder 
aanvaarde factuur mogelijk is.  Actueel bedraagt dit 30.000 euro (excl. 
BTW).  

▪ Indien naast prijs andere gunningscriteria van toepassing zijn, worden 
deze criteria expliciet vastgesteld.  

▪ 3 prijzen vragen.  
o Gunning via gemotiveerd besluit van het politiecollege; 
o Visum van bijzonder rekenplichtige vereist. 

 
 

9.  Aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques - Goedkeuring. 

 
DE POLITIERAAD: 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeentewet, artikel 234; 
 
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale 
sectoren; 
 
Gelet op het sociaal akkoord 2017-2018; 
 
Gelet op het Koninklijk besluit van 20 juni 2019 houdende de wijziging van de geldelijke rechtspositie 
van het personeel van de politiediensten; 
 
Overwegende dat alle personeelsleden van de Geïntegreerde Politie vanaf 1 november 2022 recht 
hebben op maaltijdcheques en dit dankzij het sectoraal akkoord van 2017-2018 waarbij het systeem 
van de maaltijdvergoedingen wordt opgeheven met uitzondering van de huidige personeelsleden die 
expliciet ervoor kiezen de regeling van de maaltijdvergoedingen te behouden; 
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Overwegende dat zij weliswaar op elk moment alsnog kunnen kiezen om in het systeem van de 
maaltijdcheques te stappen; 
 
Gelet op de nominale waarde van een maaltijdcheque van 6,00 euro per 7u36 werkelijke 
dienstprestatie, de werkgeversbijdrage van 4,91 euro en de werknemersbijdrage van 1,09 euro; 
 
Overwegende dat de verrekening en budgettering via de maandelijkse loonberekeningen gebeurt; 
 
Overwegende dat we voor het aanmaken, verdelen en beheren van de elektronische 
maaltijdcheques gebruik wensen te maken van de raamovereenkomst POLFED 2022 R3 082 
opgesteld door de Federale Politie; 
 
Gelet op het feit dat de raamovereenkomst werd  gegund aan de firma Edenred Belgium nv, 
Vorstlaan 165 bus9, 1160 Brussel; 
 
Overwegende dat er aan het afhandelen van de bestellingen, magneetkaarten en verzending van de 
magneetkaarten geen kosten verbonden zijn. 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad gaat akkoord met: 

• het aanmaken, verdelen en beheren van de elektronische maaltijdcheques; 

• volgens bestekvoorwaarden van raamovereenkomst POLFED 2022 R3 082; 

• waarbij de firma Edenred Belgium nv, Vorstlaan 165 bus9, 1160 Brussel aangesteld werd als 
begunstigde; 

• waarbij er geen kosten zijn voor het afhandelen van de bestellingen, magneetkaarten, 
verzending van de magneetkaarten; 

• waarbij de nominale waarde van 6,00 euro per maaltijdcheque opgenomen zal worden 
binnen de rubriek personeelskosten; 

• waarbij de werknemersbijdrage van 1,09 euro per maaltijdcheque opgenomen zal worden op 
de ontvangstzijde. 

 
Artikel 2 
Het politiecollege wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 
 
 

Organisatieondersteuning - ICT 

 

10.  Aankoop smartphones in kader van focus-toepassing: 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; 
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Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale 
sectoren; 
 
Gelet op het politiecollegebesluit van 2 oktober 2019 houdende kennisname van Policy mobile 

devices - regeling voor toekenning en gebruik van smartphones, tablets en abonnementen; 
 

Overwegende de bijgewerkte versie Policy mobile devices 4.0, geïntegreerd als bijlage; 
 

Gelet op het gunningsbesluit van 16 oktober 2019 houdende aankoop van smartphones in kader van 
focus-toepassing; 
 
Overwegende de nadering van de afschrijftermijn alsook de verlieslatende batterijen van de 
aangekochte toestellen waardoor het aangeraden is de smartphones te vervangen; 
 
Overwegende we de nieuwe smartphones wensen aan te kopen via raamcontract FORCSM-GSM-112 
‘GSM’s en smartphones’ uitgegeven door Fod BOSA; 
 
Overwegende dat de geraamde kostprijs 95.000,00 euro incl. BTW bedraagt voorzien werd op artikel 
330/742-53 van begroting 2022;   
 
Overwegende dat een aantal personeelsleden gekozen hebben voor een toestel-upgrade waarbij de 
terug te vorderen meerkost, binnen dit bedrag geraamd wordt op 7.200,00 euro  incl. BTW en terecht 
komt op de ontvangstzijde; 
 
Overwegende dat de personeelsleden de mogelijkheid hebben om hun oud toestel over te kopen 
tegen 5% van de initiële aankoopprijs, dat geraamd wordt op 3.300,00 euro incl. BTW en  waarbij deze 
bedragen eveneens terecht komen op de ontvangstzijde van de begroting; 
 
Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze aankoop. 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad gaat akkoord met: 
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• de policy mobile devices 4.0 in bijlage; 

• de aankoop van smartphones; 

• via raamcontract FORCMS-GSM-112 ‘GSM’s en smartphones’van Fod BOSA; 

• voor een geraamd bedrag van 95.000,00 euro incl. BTW; 

• voorzien op artikel 330/742-53 van begroting 2022 

• waarbij de opbrengst van het persoonlijk aandeel voor een upgrade-toestel geraamd wordt 
op 7.200,00 euro incl. BTW. 

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

11.  Aankoop software verlorenofgevonden.be: 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 1° 
d) ii); 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale 
sectoren; 
 
Gelet op de wet van  4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek; 
 
Gelet op de plicht van gemeenten om alle gevonden en verloren voorwerpen te registeren en 
beheren en ook om de rechtmatige eigenaar op te sporen; 
 
Overwegende dat hiertoe de software www.verlorenofgevonden.be ontwerpen werd door de firma 
Efficy Nederland bv, PerfectView uit ’s Hertogenbosch; 
 

https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/02/04/2020020347/staatsblad
http://www.verloren-en-gevonden.be/
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Overwegende dat uit marktonderzoek blijkt dat deze firma als enige zulke software in zijn 
assortiment heeft; 
 
Overwegende dat wij 10 licenties wensen aan te gaan die verdeeld zullen worden tussen de 
politiezone en de gemeenten Lanaken en Maasmechelen; 
 
Overwegende de geraamde jaarlijkse kostprijs van 6.045,00 euro incl. BTW dat voorzien zal worden 
op artikel 330/123-13 vanaf datum ingebruikname gedurende 4 jaar; 
 
Overwegende de éénmalige opleidingskost van 847,00 euro incl. BTW eveneens voorzien op artikel 
330/123-13. 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad gaat akkoord met:  

• de aankoop van de software www.verlorenofgevonden.be; 

• dat gebruikt zal worden door zowel de politiezone als gemeenten Lanaken en 
Maasmechelen; 

• gedurende een periode van 48 maaanden; 

• voor een geraamde jaarlijkse kostprijs van 6.045,00 euro incl. BTW; 

• voor een éénmalige opleidingskost van 847,00 euro incl. BTW; 

• te voorzien op artikel 330/123-13 vanaf datum implementatie. 
 
 
Artikel 2 
Het politiecollege wordt gelast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 
 
 

Organisatieondersteuning - LOG 

 

12.  Aankoop van harnassen type stand - alone - 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; 
 

http://www.verloren-en-gevonden.be/
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Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten;  
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale 
sectoren; 
 
Overwegende dat we 17 harnassen type stand – alone wensen aan te kopen die gebruikt zullen 
worden bij specifieke politieopdrachten; 
 
Overwegende dat de harnassen gedragen kunnen worden in de bi-color hoezen van de discreet 
kogelwerende vesten die begin dit jaar aangekocht werden; 
 
Overwegende dat we de markt bevragen  via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking waartoe het bestek met nummer lamapr-20221018-001 met als voorwerp “Aankoop 
harnassen type stand - alone” werd opgemaakt; 
 
Overwegende dat de aankoop van 17 sets harnassen type stand - alone wordt geraamd op 11.100,00 
euro incl. BTW; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2022, op artikel 
330/744-51; 
 
Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze aankoop. 
 
BESLUIT :   
 
Artikel 1 
De politieraad gaat akkoord met: 

• de aankoop van 17 sets harnassen type stand - alone; 

• via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

• volgens voorwaarden van het bestek met nummer lamapr-20221018-001 voor levering met 
als voorwerp “Aankoop harnassen type stand - alone”; 

• voor een geraamd  bedrag van 11.100,00 euro incl. BTW; 

• te voorzien in het budget 2022, op artikel 330/744-51. 
 

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

13.  Aankoop van modulaire lockers - 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; 
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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 de behoefte om in het commissariaat te Maastrichterweg 101, Lanaken modulaire 
lockers te voorzien, die gebruikt zullen worden als individuele wapenkasten en voor het opbergen 
van inbeslaggenomen en collectieve wapens, munitie en andere wapen gerelateerde toebehoren; 
 
Overwegende dat de opbouw van de gewenste kasten modulair is, hetgeen toekomstige 
uitbreidingen mogelijk maakt; 
 
Overwegende dat elke module een verschillend aantal lockers kan bevatten; 
 
Overwegende dat we de markt bevragen  via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking waartoe het bestek met nummer lamapr-20221018-002 met als voorwerp “Levering 
en plaatsing van modulaire lockers” werd opgemaakt; 
 
Overwegende dat de aankoop en plaatsing van deze modulaire lockers wordt geraamd op 42.500,00 
euro incl. BTW; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2022, op artikel 
330/744-51; 
 
Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze aankoop. 
 
BESLUIT :   
Enig artikel  
De politieraad gaat akkoord met : 

• de aankoop van modulaire lockers voor de commissariaat Maastrichterweg 101 te Lanaken; 

• via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

• volgens voorwaarden van het bestek met nummer lamapr-20221018-002 voor levering en 
plaatsing met als voorwerp “Modulaire lockers”; 

• voor een geraamd  bedrag van 42.500,00 euro incl. BTW; 

• te voorzien in het budget 2022, op artikel 330/744-51. 
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Artikel 2 
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit. 
 
 
 

Organisatieondersteuning - HRM 

 

14.  Goedkeuring wijziging personeelsformatie operationeel kader door toezichthoudende 
overheid - Kennisgeving. 

 
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 ons besluit van 21 juni 2022 houdende wijziging van de  personeelsformatie van het 
operationeel kader; 
 
Gelet op het administratief toezicht op de politiezones aangaande de personeelsformatie; 
 
Gelet op het besluit van de Gouverneur van 28 juli 2022;  
 
Overwegende dat de wijziging van de personeelsformatie van het operationeel kader wordt 
goedgekeurd; 
 
Overwegende dat de politieraad hiervan in kennis dient te worden gesteld;  
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad neemt kennis van de goedkeuring door de gouverneur van de wijziging van de 
personeelsformatie van het operationeel kader. 
 
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit zal voor kennisgeving aan de toezichthoudende overheid worden 
overgemaakt.  
 
 

15.  Goedkeuring wijziging personeelsformatie administratief en logistiek kader door 
toezichthoudende overheid - Kennisgeving. 

 
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 ons besluit van 21 juni 2022 houdende wijziging van de  personeelsformatie van het 
administratief en logistiek kader; 
 
Gelet op het administratief toezicht op de politiezones aangaande de personeelsformatie; 
 
Gelet op het besluit van de Gouverneur van 28 juli 2022;  
 
Overwegende dat de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader 
wordt goedgekeurd; 
 
Overwegende dat de politieraad hiervan in kennis dient te worden gesteld;  
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad neemt kennis van de goedkeuring door de gouverneur van de wijziging van de 
personeelsformatie van het administratief en logistiek kader. 
 
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit zal voor kennisgeving aan de toezichthoudende overheid worden 
overgemaakt.  
 
 

16.  Vacantverklaring via mobiliteit van twee 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; 
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Gelet op ons besluit van 21 juni 2022 houdende de wijziging van de personeelsformatie van het 
operationeel kader waarin de personeelsformatie voor het operationeel kader werd vastgesteld op 
132 personeelsleden, waarvan 101 inspecteurs, 25 hoofdinspecteurs en 6 (hoofd)commissarissen; 
 
Overwegende dat het operationeel kader op 1 oktober 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; 
 
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 19 oktober 2021 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 2 functies 
inspecteur interventie; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 28 september 2022 houdende aanwerving via 
mobiliteit van 1 inspecteur interventie/noodhulp – Aanstelling kandidaat (1); 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 28 september 2022 houdende aanwerving via 
mobiliteit van 1 inspecteur interventie/noodhulp – Aanstelling kandidaat (2); 
 
Overwegende dat de indiensttreding van de kandidaten is voorzien op 1 mei 2023 op voorwaarde 
van slagen aan de basisopleiding inspecteur; 
 
Gelet op ons besluit van 15 februari 2022 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 4 functies 
inspecteur noodhulp; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 28 september 2022 houdende aanwerving via 
mobiliteit van 1 inspecteur noodhulp – Aanstelling kandidaat (3); 
 
Overwegende dat de indiensttreding van de kandidaat is voorzien op 1 november 2022 op 
voorwaarde van slagen aan de basisopleiding inspecteur; 
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Gelet op het besluit van het politiecollege van 28 september 2022 houdende aanwerving via 
mobiliteit van 1 inspecteur noodhulp – Aanstelling kandidaat (4); 
 
Overwegende dat de indiensttreding van de kandidaat is voorzien op 1 mei 2023 op voorwaarde van 
slagen aan de basisopleiding inspecteur; 
 
Overwegende dat de 2 overige functies niet ingevuld konden worden via mobiliteitscyclus 2022-03; 
 
Overwegende dat deze 2 functies aangeboden werden aan de laureaten in het kader van de nieuwe 
rekruteringsprocedure en dat deze aanwervingsprocedure lopende is; 
 
Gelet op ons besluit van 21 juni 2022 houdende aanpassing vacantverklaring via mobiliteit van 1 
functie inspecteur onthaal naar inspecteur noodhulp - Goedkeuring; 
 
Overwegende dat deze functie niet ingevuld kon worden via mobiliteitscyclus 2022-03; 
 
Overwegende dat deze functie aangeboden werd via de mobiliteitscyclus 2022-04 en dat deze 
aanwervingsprocedure lopende is; 
 
Overwegende dat als gevolg van de uitbreiding van de personeelsformatie van het operationeel 
kader 4 extra plaatsen in het basiskader werden voorzien en dat voor de invulling van 2 functies 
hiervan budget voorzien wordt in de begroting 2023; 
 
Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van de nieuwe functies 
noodzakelijk is; 
 
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is 2 functies van inspecteur van politie vacant te 
verklaren conform artikel 9 van het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 
 
Overwegende dat wij deze functies expliciet wensen te voorzien voor team 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; 
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Overwegende dat de selectiecommissie moet samengesteld worden; 
 
Overwegende dat in eerste instantie een beroep wordt gedaan op de werfreserve die vastgesteld 
wordt in het kader van de mobiliteitscyclus 2022-04; 
 
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; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
2 FTE inspecteur noodhulp wordt via mobiliteit vacant verklaard. 
 
Artikel 2 
Deze functies worden, indien mogelijk, ingevuld via de werfreserve die aangelegd wordt in het kader 
van de mobiliteitscyclus 2022-04, zo niet wordt er een nieuwe mobiliteitsprocedure opgestart. 
 
Artikel 3 
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 4 
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) 

• Lieze Truyers, commissaris, PZ Heusden-Zolder 
(Kris Janssen, commissaris, plaatsvervanger, PZ Heusden-Zolder) 

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

 
Artikel 5 
Deze selectiecommissie vervangt met onmiddellijke ingang de commissie zoals vastgesteld in ons 
besluit van 15 februari 2022 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 4 functies inspecteur 
noodhulp en in ons besluit van 21 juni 2022 houdende aanpassing vacantverklaring via mobiliteit van 
1 functie inspecteur onthaal naar inspecteur noodhulp. 
 

17.  Vacantverklaring via werfreserve van 2 functies assistent nabijheidspolitie - Goedkeuring. 

 
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 21 juni 2022 houdende wijziging van de personeelsformatie van het 
administratief en logistiek kader waarin de personeelsformatie werd vastgesteld op 33 FTE, waarvan 
15 in niveau C; 
 
Overwegende dat het administratief en logistiek kader op 3 oktober 2022 uit 33 personeelsleden 
bestaat waarvan er 14 tot het niveau C behoren; 
 
Overwegende dat deze 14 personeelsleden samen 12,3 FTE vormen; 
 
Overwegende dat de uitbreiding van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader 
onder andere 2 functies in het kader van de opstart van de werking GAS 5 voorziet; 
 
Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van deze nieuwe functies 
noodzakelijk is; 
 
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is 2 functies van assistent vacant te verklaren conform 
artikel 9 van het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 
van het personeel van de politiediensten; 
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Overwegende dat wij de 2 functies van assistent expliciet wensen te voorzien voor team 
Nabijheidspolitie; 
 
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 6 juli 2022 houdende externe aanwerving assistent 
secretariaat – Aanstelling kandidaat; 
 
Overwegende dat in dit besluit een werfreserve in het kader van de externe statutaire werving werd 
aangelegd die geldig is tot 28 juni 2024;  
 
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 maar aangezien we 
deze procedure zeer recent hebben afgerond zonder kandidaten, we toch rechtstreeks een beroep 
willen doen op deze 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 gedurende 2 jaar. 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
2 FTE assistent Nabijheidspolitie wordt via werfreserve vacant verklaard. 
  
Artikel 2 
Voor de invulling van deze functies wordt beroep gedaan op de wervingsreserve die werd aangelegd 
in het kader van de externe aanwerving S 6005 N 22 01, assistent secretariaat. 
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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 in dat geval als volgt samengesteld: 

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

• Peter Swennen, hoofdinspecteur 
(plaatsvervanger Eddy Merlo, hoofdinspecteur) 

• Jochen Roosen, adviseur, PZ Carma 
(Niels Lemmens, commissaris, PZ Carma) 
Linda Cox, eerste adviseur, secretaris 
(plaatsvervanger Kaatje Boelen, consulent, Mariëlle Leenders, eerste assistent of Veerle 
Everts, assistent) 

 
 

Besloten zitting 
 

18.  Toekenning rustpensioen aan een eerste inspecteur. 

19.  Toekenning rustpensioen aan een eerste inspecteur. 

 

20.  Toekenning tijdelijk rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid aan een eerste 
inspecteur. 

 

21.  Arbeidsongeval met gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid – Toekenning rente aan 
een eerste inspecteur. 

 

22.  Arbeidsongeval met gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid – Toekenning rente aan 
een eerste inspecteur. 

 
 
 

Openbare zitting 
 

Schriftelijke vragen 

 
Raadsleden Romain Hamers en Stefan Thorez stelden op 15 oktober 2022 een aantal schriftelijke 
vragen m.b.t. een vechtpartij na een fuif in Lanaken op 25 september 2022 meerbepaald  : 

• Werden er - naar aanleiding van meerdere klachten - al verdachte jongeren gecontacteerd 
en verhoord ? 

• Zijn / waren deze jongeren gekend bij de politionele diensten ?  
Hebben we hier te maken met recidivisten ?  
Zijn er ook minderjarigen bij betrokken ? 

• Wat is de verdere procedure ? Binnen welke termijn zal het dossier worden overgemaakt aan 
het parket ? 
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De vragen werden ter zitting beantwoord door de korpschef. 
 
Ze zullen binnen de maand eveneens nog schriftelijk worden beantwoord, zoals in het huishoudelijk 
reglement van de politieraad is voorzien. 
 
 

Mondelinge vraage gesteld aan het einde van de zitting 

 
Vraag van Leo Joosten i.v.m. de bouw van een nieuwe schietstand door het PLOT.  Enkel politie 
CARMA zou mee financieren ? 
 
De vraag wordt ter zitting beantwoord door de korpschef. 
 
 

Namens de politieraad 
 
  
de secretaris de burgemeester-voorzitter 
Sabine Bervaes Raf Terwingen 


