
 
 

 

 

 

 

POLITIERAAD  
 

 VERGADERING VAN  17/10/19 

 
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op de vergadering van de  politieraad van donderdag 17 
oktober 2019 om 18.00 uur  in het politiehuis CARMA II  te 3960 BREE, Rode Kruislaan 34 (refter). 
 
De stukken ter voorbereiding van deze vergadering worden u digitaal samen met deze uitnodiging 
overgemaakt.  De volledige dossiers liggen ter inzage in CARMA I bij het team beleid, Europalaan 27, 
3600 Genk, 2e verdieping en dit tijdens de kantooruren of na telefonische afspraak. 
 
De secretaris        de  burgemeester-voorzitter 
Get Inge Vandebeek       Get. W. Dries 
 

 

AGENDA MET TOELICHTING 

 
 

 
OPENBARE ZITTING 

 
 

Beleid 

 

1.  Eedaflegging van een politieraadslid N. Farih 
 

Mevrouw N. Farih was tijdens de vorige vergadering verontschuldigd en dient thans nog de eed af te 
leggen als werkend lid van de politieraad.

2.  a. Kennisname van het ontslag van een politieraadslid 
b. Onderzoek van de geloofsbrieven van een plaatsvervangend politieraadslid 
c. Eedaflegging van een nieuw politieraadslid

De heer Allessandro Cucchiara nam ontslag als lid van de politieraad en dient vervangen te worden.   
Mevrouw Rina Simons werd bij beslissing van de gemeenteraad stad Genk dd. 17.09.2019 verkozen 
en dient vervolgens de eed af te leggen om aangesteld te worden als effectief politieraadslid.

3.  Goedkeuring personeelsformatie PZ CARMA 

Het formatieplan is het resultaat van een analyse en behoeftebepaling van het operationeel en 
leidinggevend kader: 

 In het operationeel kader wordt er aan de korpsleiding  één bijkomende HCP toegevoegd.  
Dit ter ondersteuning van de korpschef om de operationele werking op te volgen en aan te 
sturen.  

Provincie Limburg 

Politiezone Carma (5909) 



 In het CaLog-kader, niveau A worden  er bijkomend een adviseur IT en adviseur 
verkeerskundige voorzien. 

Bij de aanpassing van het formatieplan is er rekening gehouden met de vastgelegde KUL-norm en de 
wettelijk vastgelegde formatienormen. 
 
Het personeelsformatieplan 20-25 van PZ CARMA goed te keuren. 

4.  Kennisgeving goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2 dienstjaar 2019 en de 
jaarrekening  2018 van PZ CARMA door de gouverneur 

Kennisname  goedkeuring door de gouverneur van: 
 De jaarrekening dienstjaar 2018  van de politiezone CARMA; 
 De begrotingswijziging nr. 1 en 2 gewone en buitengewone dienst dienstjaar 2019 

 

Organisatieondersteuning - FIN 

 

5.  Goedkeuring van de begrotingswijziging nrs. 3 en 4 

 
 

1. Begrotingswijziging nr.3 gewone dienst 

 

Geraamd resultaat 2019 na BW 1                               290.728,95 

Gewone ontvangsten vorige jaren nieuw krediet  

            - verhoging                                                  751.650,00      

          - verlaging                                                                0,00 

Gewone ontvangsten eigen dienstjaar 

 - verhoging                                               20.002,00 

 - verlaging                                                56.900,00 

Gewone uitgaven vorige jaren nieuw krediet 

 - Verhoging                                                       0,00 

 - Verlaging                                                        0,00    

Gewone uitgaven eigen dienstjaar 

                 - verhoging                                              635.655,00 

                 - verlaging                                                        0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat GD            369.825,95 

 
 

2. Begrotingswijziging nr.4 buitengewone dienst 

 

Geraamd resultaat begroting 2019 na BW 2                 12.757,15 

  

 

Buitengewone ontvangsten vorige jaren nieuw krediet 

 - verhoging                                                        0,00 

 - verlaging                                                         0,00 



Buitengewone ontvangsten eigen dienstjaar 

- verhoging                                                 331.022,85 

- verlaging                                                           0,00 

Buitengewone uitgaven eigen dienstjaar 

                 - verhoging                                              343.780,00 

                 - verlaging                                                         0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat GD                      0,00                 

 
 

Organisatieondersteuning - LOG 

 

6.  Kennisgeving van de gunning van de aankoop van 20 HK pistolen via aanvaarde factuur 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 04.10.2019 houdende de gunning van de 
aankoop van 20 dienstwapens type Heckler & Koch, via aanvaarde factuur, als gevolg van nieuwe 
aanwervingen,  aan de firma Daniel Dekaise S.A., Avenue Nobel 5, 1300 Waver voor de totale  
kostprijs van € 13.467,30 incl. btw. 
 

7.  Kennisgeving van de gunning van de aankoop van 24 bureaustoelen via aanvaarde factuur 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 04.10.2019 houdende de gunning van de 
opdracht tot het vervangen van 24 bureaustoelen via aanvaarde factuur aan de firma KINNARPS, Heide 
15, 1780 Wemmel voor de totale kostprijs van € 7.368,66 incl. btw. 
 

8.  Kennisgeving van de gunning van de aankoop van 3 wapenlockers via aanvaarde factuur 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 04.10.2019 houdende de gunning van de 

aankoop van 3 wapenlockers via aanvaarde factuur, gelet op de bouw van een nieuw wijkkantoor in 

Bocholt en het tekort aan wapenlockers binnen het hoofdcommissariaat in Genk, aan de firma 

Keytechnik, Dikberd 34 2C, 2200 Herentals voor de totale kostprijs van € 19.632,25 incl. btw. 
 

9.  Kennisgeving van de gunning van de aankoop van 75 tactische zaklampen via aanvaarde 
factuur 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 04.10.2019 houdende de gunning van de 
aankoop van 75 tactische zaklampen van het type FENIX TK16 via aanvaarde factuur, met het oog op 
het uniformiseren van de uitrusting binnen de politiezone, aan  de firma KATO Group B.V., Laan van 
Westenenk, 8 7336 AZ Apeldoorn, Nederland voor de totale kostprijs van € 5.736,97 incl. btw. 
 

10.  Kennisgeving van de gunning van de aankoop van bijkomend meubilair voor de site Bree via 
aanvaarde factuur 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 04.10.2019 houdende de gunning van de 
aankoop van 10 kledijkasten en 4 bureaukasten via aanvaarde factuur aan de firma PAMI, Industrielaan 
20, 3900 Pelt voor de totale kostprijs van € 9.869,73  incl. btw. 
 

11.  Kennisgeving van de gunning van de opdracht tot inrichting van de kantoorruimte voor het 
virtueel loket site Houthalen-Helchteren via aanvaarde factuur 

Gezien het uniek en intensief karakter van deze nieuwe werkwijze is het van belang de kantoorruimte 
van de backoffice optimaal en ergonomisch in te richten.  Gelet op  de eigenheid van het NAC en de 
specifieke geïntegreerde technieken binnen de kantoorruimtes  is het aangewezen om voor de 
inrichting van de lokalen een beroep te doen op de huisinrichter van het NAC. 
 



Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 04.10.2019 houdende de gunning van de 
opdracht tot  inrichting van de kantoorruimte voor het virtueel loket site Houthalen-Helchteren aan 
de firma  Projectatelier met vestiging op de Turnhoutsebaan 180, 2460 Kasterlee via aanvaarde factuur 
voor de kostprijs van € 35.952,73 incl. btw.

12.  Kennisgeving goedkeuring van de aankoop van één moto via raamovereenkomst bij 
hoogdringendheid 

Wegens het totaalverlies van één moto na een dienstongeval was een bijkomende aankoop bij 
hoogdringendheid door het politiecollege aangewezen om de continuïteit binnen de motorbrigade te 
kunnen garanderen. 
 
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd.  02.08.2019 houdende de aankoop  van 1 
moto via de meerjarige raamovereenkomst  van de Federale Politie met de referte 2016 R3 004 bij de  
firma BMW Motorrad Belux met zetel te 2880 Bornem, Lodderstraat 16 b voor de totale kostprijs van 
24.531,54 incl. btw. 
 

13.  Kennisgeving van de goedkeuring  van de aankoop van een draadloos 
motorhelmcommunicatiesysteem voor 7 moto’s en 10 motorhelmen via raamovereenkomst  

Er zijn momenteel verschillende communicatiesystemen geïnstalleerd op de moto’s in de PZ CARMA. 
Hierdoor zijn niet alle helmen compatibel met de verschillende moto’s.  Bovendien is het huidig 
systeem een verouderd systeem (bekabeld) wat niet ten goede komt van de fysieke veiligheid noch de 
maneuvervrijheid van de agenten. Een nieuw,  draadloos en ingebouwd systeem in de helm met 
bijpassende radio tilt de uitrusting van onze motorbrigade op een hoger niveau inzake veiligheid. 
 
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd.  02.08.2019 houdende de opdracht tot het 
leveren van een draadloos motorhelmcommunicatiesysteem voor 7 moto’s en 10 motorhelmen via 
raamovereenkomst aan de firma ABIOM Motorcommunicatie – Oostjachtpark 18, 9100 SINT-NIKLAAS, 
opgenomen in de raamovereenkomst van de firma ‘ASTRID’ met de referte CD-MP-OO-60, voor de 
totale kostprijs van € 28.843,30 incl. btw. 
 

14.  Kennisgeving van de goedkeuring van de aankoop van 6 machinepistolen FN Scar kaliber 300 
via raamovereenkomst 

Het machinepistool FN SCAR.300 wordt de standaard in het politielandschap en is meer doeltreffend 
en krachtiger in de Terro-bestrijding en het bestrijden van de zware criminaliteit. Het behoort sinds 
kort tot de collectieve bewapening van de geïntegreerde politie. De overige machinepistolen gaan op 
termijn verdwijnen. Het wapen wordt gebruikt met een geluidsdemper om gehoorschade tegen te 
gaan. 
 
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 06.09.2019 houdende de aankoop van zes 
halfautomatische machinepistolen FN Scar.300 via raamovereenkomst POL WESTKUST 2017-019 bij 
de firma FN Herstal, Voie De Liège 33, 4040 Herstal voor de totale kostprijs van € 25.535,91 incl. btw. 
 

15.  Goedkeuring van de aankoop van 2 moto's via raamovereenkomst 

In de begroting van de lokale politie dienstjaar 2019 onder artikel 330 743 51 van de buitengewone 
uitgaven werd  het nodige krediet voorzien om tot vervanging over te gaan van 2 motorfietsen wegens 
ouderdom. 
 
Akkoord te gaan met de aankoop van 2 BMW R 1250 RT via de meerjarige raamovereenkomst van de 
Federale Politie met de referte 2016 R3 004 bij de firma BMW Motorrad Belux met zetel te Bornem, 
Lodderstraat 16b voor de totale kostprijs van € 51.432,26 incl. btw. 
 



16.  Goedkeuring van de aankoop van 1 anoniem voertuig via raamovereenkomst 

Bij een dienstongeval werd een anoniem voertuig van de sectorwerking totall-loss verklaard. PZ 
CARMA werd door haar verzekeringspartner volledig vergoed voor de geleden schade. 
 
Akkoord te gaan met de aankoop van 1 anoniem voertuig van het type volkswagen sportsvan via de 
raamovereenkomst bij de firma D’Ieteren, met zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50, voor de totale 
kostprijs van € 32.857,11 incl. btw. Deze uitgave wordt gefinancierd via het gerecupereerde bedrag 
van de verzekering. 
 

17.  Goedkeuring van het lastenboek en de gunningsmodaliteiten houdende de aankoop van de 
kogelwerende vesten met bijhorende tactische bi-color hoezen, T-shirt hoezen, discrete hoezen 
en bijhorende transporttassen via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking 

De politiezone is in 2015 overgegaan tot de aankoop van individuele kogelwerende vesten op maat 
voor alle operationele personeelsleden. Een deel van de huidige generatie van kogelwerende vesten 
vervallen in 2020 en dienen bijgevolg vervangen te worden Aangezien de markt in tussentijd dermate 
geëvalueerd is en er een nieuwe generatie van kogelwerende vesten beschikbaar is met een verhoogd 
draagcomfort, is het aangewezen om een nieuwe overheidsopdracht te lanceren. De totale kostprijs 
kan geraamd worden op € 210.000 excl. btw. 
 
Voor de voormelde opdracht wordt de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking ingesteld.  
Akkoord te gaan met het opgestelde lastenboek en de gunningsmodaliteiten houdende de aankoop 
de aankoop van  kogelwerende vesten met bijhorende tactische bi-color hoezen, T-shirt hoezen, 
discrete hoezen en bijhorende transporttassen voor de geraamde kostprijs van € 210.000 excl. btw. 
 

Organisatieondersteuning - ICT 

 

18.  Kennisgeving van de gunning van de aankoop van 5 handcomputers met de nodige software 
en configuratie via aanvaarde factuur 

De 3 handcomputers, die momenteel in de zone aanwezig zijn, voor de automatische aanmaak van 
processen-verbaal inzake verkeersinbreuken zijn gedateerd en aan vervanging toe. Gelet op het 
intensieve gebruik en de uitbreiding van het verkeersteam is een opschaling van het aantal 
handcomputers naar vijf aangewezen. 
 
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 05.07.2019 houdende de aankoop van 5 
Ruggedized handcomputers voor het vaststellen van verkeersinbreuken bij de firma INTOUCH, 
Lichtenberglaan 1090, 3800 Sint-Truiden voor de totale kostprijs van € 20.191,45 incl. btw.
 

19.  Kennisgeving van de gunning van de aankoop van 10 Laptops via aanvaarde factuur 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 04.10.2019 houdende de gunning van de 
aankoop van 10 laptops, met het oog op vervanging van de huidige laptops,  via aanvaarde factuur aan 
de firma PRIMINFO, rue du Grand Champ 8, 5380 Noville-les-Bois voor de totale kostprijs van € 
10.577,75 incl. btw. 

20.  Kennisgeving van de goedkeuring van de aankoop van 5 tablets en toebehoren in vervanging 
en uitbreiding van Mobile Office via raamovereenkomst 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 02.08.2019 houdende de gunning van de  
aankoop van 5 tablets met toebehoren, in vervanging en uitbreiding van Mobile Office, via 



raamovereenkomst FORCMS-GSM-098 aan de firma Vandenabeele NV, Kortrijkstraat 174, 8770 
Ingelmunster voor de totale kostprijs van € 8.912,41 incl. btw.
 

21.  Goedkeuring van de onderhoudsovereenkomst voor het virtueel loket via raamovereenkomst 

De jaarlijks terugkerende licentie- en onderhoudskost voor soft- en hardware van deze 10 installaties 
werd op het moment van de aankoop van de hardware onderworpen aan een kritische analyse met 
een onderhandelingsprocedure tot gevolg. De prijs voor de onderhoudsovereenkomst werd als gevolg 
hiervan herleid naar een maandelijks kost van € 628 incl. btw per toestel en zal afgesloten worden voor 
een periode van 5 jaar.  Dit komt neer op een reductie van 18% ten aanzien van de oorspronkelijke 
offerte. 
 
Akkoord te gaan met het afsluiten van een onderhoudscontract voor het virtueel loket voor een 
periode van 5 jaar via raamovereenkomst LPA/2017/295 bij Securitas NV Sint-Lendriksborre 3,  1120 
Brussel voor een totaalbedrag van € 376.794,00 incl. btw.

 

Organisatieondersteuning - HRM 

 

22.  Kennisgeving overlijden HINP  

 

23.  Vacantverklaring van 1 HINP algemeen binnen PZ CARMA 

Vacantverklaring van 1 HINP algemeen binnen PZ CARMA naar aanleiding van het overlijden van een 
HINP. 
 
De vacantverklaring van 1 VTE hoofdinspecteur algemeen, de voorgestelde selectiemodaliteiten en de 
samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren. 
 

24.  Vacantverklaring van 15 INP's interventie binnen PZ CARMA 

M.h.o. op het verzekeren van de continuïteit binnen de politiezone is het aangewezen over te gaan 
tot de vacantverklaring van 15 inspecteurs interventie ingevolge verminderde tewerkstelling, 
deelname aan opleidingen en langdurig zieken. 
 
De vacantverklaring van 15 inspecteurs interventie, de voorgestelde selectiemodaliteiten en de 
samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren. 
 

25.  Aanduiding van een plaatsvervangend secretaris 

 

26.  Goedkeuring retroactieve weging 2 functies niveau A 

Akkoord te gaan met de retroactieve weging van 2 functies niveau A op datum van 01.09.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BESLOTEN ZITTING 
 
 

27.  Aanwerving van 2 commissarissen van politie in de mobiliteit 2019/03 

 

28.  Kennisgeving aanwerving van 1 hoofdinspecteur algemeen op voordracht van de 
selectiecommissie dd. 01.07.2019 

 

29.  Kennisgeving aanwerving van 1 hoofdinspecteur Family Justice Center op voordracht van de 
selectiecommissie dd. 01.07.2019 

 

30.  Kennisgeving aanwerving van 1 hoofdinspecteur algemeen vanuit de werfreserve mobiliteit 
2019/02 

 

31.   Kennisgeving aanwerving van 1 inspecteur technische recherche op voordracht van de 
selectiecommissie dd. 28.06.2019 

 

32.  Kennisgeving aanwerving 2 inspecteurs recherche op voordracht van de selectiecommissie dd. 
28/06/2019 

 

33.  Kennisgeving aanwerving van 2 inspecteurs recherche vanuit de werfreserve mobiliteit 
2019/02 

 

34.  Kennisgeving aanwerving van 4 inspecteurs noodhulp op voordracht van de selectiecommissie 
dd. 09.09.2019 

 

35.  Kennisgeving vacantverklaring van 1 verkeerskundige niveau A - geen kandidaat 

 

36.  Kennisgeving van de detachering van een mobiliteitsdeskundige vanuit Stad Genk naar de 
lokale politie PZ CARMA voor bepaalde duur - 1 jaar 

 

37.  Kennisgeving van de goedkeuring van het ontslag met het oog op de op pensioenstelling van 
een personeelslid van politie  

 

38.  Kennisgeving van de goedkeuring van het ontslag met het oog op de op pensioenstelling van 
een personeelslid van politie  

 

39.  Kennisgeving van de goedkeuring van het ontslag met het oog op de op pensioenstelling van 
een personeelslid van politie  

 

40.  Kennisgeving van de goedkeuring van het ontslag met het oog op de op pensioenstelling van 
een personeelslid van politie  

 

41.  Kennisgeving van de goedkeuring van het ontslag met het oog op de op pensioenstelling van 
een personeelslid van politie  



 

42.  Kennisgeving van de goedkeuring van het ontslag met het oog op de op pensioenstelling van 
een personeelslid van politie  

 

43.  Kennisgeving van de goedkeuring van het ontslag met het oog op de op pensioenstelling van 
een personeelslid van politie   

 

44.  Kennisgeving van de goedkeuring van het ontslag met het oog op de op pensioenstelling van 
een personeelslid van politie  

 

45.  Kennisgeving van de goedkeuring van het ontslag met het oog op de op pensioenstelling van 
een personeelslid van politie  

 

46.  Kennisgeving van de goedkeuring van het ontslag met het oog op de op pensioenstelling van 
een personeelslid van politie  

 

47.  Kennisgeving van de goedkeuring van het ontslag met het oog op de op pensioenstelling van 
een personeelslid van politie   

 

48.  Kennisgeving van de goedkeuring van het ontslag met het oog op de op pensioenstelling van 
een personeelslid van politie  

 

49.  Kennisgeving uitdiensttreding  

 


