
 
 

 
 
 

 
POLITIERAAD  

 
 VERGADERING VAN  20/10/22 
 
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op de vergadering van de  politieraad van donderdag 20 
oktober 2022 om 18.00 uur  in het politiehuis CARMA II  te 3960 BREE, Rode Kruislaan 34 (refter). 
 
De volledige dossiers liggen ter inzage in CARMA I, Europalaan 27, 3600 Genk, en dit tijdens de 
kantooruren na telefonische afspraak. 
 
De secretaris        de  burgemeester-voorzitter 
get. I. Vandebeek       get. W. Dries 
 

 
AGENDA MET TOELICHTING 

 
 

 
OPENBARE ZITTING 

 
 
Beleid 
 
1.  Goedkeuring Notulen PR 16.06.2022 

2.  - Kennisname van het KB houdende de aanwijzing van HCP G. Verheyen in het mandaat van 
korpschef PZ CARMA 
- Eedaflegging HCP G. Verheyen 
- Mandaatvergoeding korpschef 
- Aanduiding van de plaatsvervangend korpschef 

 Kennis te nemen van het KB van 30.07.2022, waarbij HCP Geert Verheyen met 
identificatienummer 446505043 aangewezen wordt voor een termijn van 5 jaren in het 
mandaat van korpschef van de lokale politie CARMA. 

 Akte te nemen van de eedaflegging van de heer HCP Geert Verheyen in handen van de 
burgemeester-voorzitter op datum van het huidige college.  

 De heer HCP Geert Verheyen aan te duiden in zijn functie van korpschef van de lokale politie 
PZ CARMA vanaf 02.09.2022 voor een mandaat van 5 jaren, eindigend op 02.09.2027. 

 Aan HCP Geert Verheyen de mandaattoelage toe te kennen overeenkomstig artikel XI.II.17  
RPPol. 

 HCP Sophie Lever aan te duiden als waarnemend korpschef. 
 

Provincie Limburg 
Politiezone Carma (5909) 



3.  Kennisgeving van de goedkeuring door de gouverneur van de  jaarrekening dienstjaar 2021 
voor de meergemeentepolitiezone PZ CARMA  

Kennis te nemen van het besluit van de gouverneur dd. 01.09.2022 houdende de goedkeuring van de 
jaarrekening dienstjaar 2021 van de meergemeentepolitiezone PZ CARMA.
 
4.  Kennisgeving van de goedkeuring door de gouverneur van de begrotingswijziging nrs. 1 & 2 

van de meergemeentepolitiezone PZ CARMA  
Kennis te nemen van het besluit van de gouverneur dd. 01.08.2022 houdende de goedkeuring  van de 
begrotingswijziging nrs. 1 & 2 dienstjaar 2022 van de meergemeentepolitiezone PZ CARMA.   
 
5.  Goedkeuring afsprakenkader schietstand en agendering bestendige deputatie 
Gelet op de diverse stappen die worden gezet in het kader van de realisatie van een schietcentrum, is 
het aangewezen om de krijtlijnen van de toekomstige samenwerking te concretiseren en te 
formaliseren, zowel inzake de realisatie van het project als het daaropvolgende beheer ervan. 
 
Het afsprakenkader en de bijgevoegde overeenkomst, goed te keuren en ter goedkeuring over te 
maken aan de Bestendige deputatie van de Provincie Limburg. 
 
6.  Goedkeuring van het samenwerkingsprotocol Crimiplatform GRAYDON 
De deelname aan het proefproject inzake het ter beschikking stellen van het Crimiplatform door het 
Agentschap Justitie en Handhaving aan de politiezone goed te keuren conform de doeleinden 
opgenomen in het protocol. 
 
7.  Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst eergerelateerd geweld  
Akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst inzake het pilootproject eergerelateerd geweld 
in het Family Justice Center (FJC) Limburg  met als doel de subsidie van € 97.823,16 te kunnen 
ontvangen van de stad Genk voor het uitvoeren van taken ter realisatie van het pilootproject. 
 
8.  Goedkeuring toetreding Cipal DV  
De politiezone wenst toe te treden tot Cipal teneinde een beroep te kunnen doen op de expertise en 
diensten van Cipal op het vlak van informatie- en communicatietechnologie gelet op volgende 
gegevens. 
 
De toetreding tot Cipal DV goed te keuren:  
- De statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal goed te keuren; 
- Toe te treden tot deze vereniging, voor de duur van haar bestaan; 
- De voorziene kapitaalplaatsing van 125 euro te doen, na opvraging door Cipal en daartoe de nodige 
gelden uit te trekken op de begroting 
 
9.  Goedkeuring toetreding overheidsopdracht van diensten voor de bestelling van 

maaltijdcheques voor de personeelsleden van de politiezone CARMA op basis van de door de 
Federale Politie gegunde opdracht en op basis van het bijzonder bestek nr. Procurement 2022 
R3 082

Alle personeelsleden van de Geïntegreerde Politie die in dienstactiviteit zijn, zowel personeelsleden 
van het operationeel kader als personeelsleden van het administratief en logistiek kader, werkzaam 
binnen externe diensten, recht hebben op maaltijdcheques vanaf 1 november 2022 en dit dankzij het 
sectoraal akkoord van 2017 – 2018.  
 

Akkoord te verlenen voor het principe van de aanhechting aan de overheidsopdracht van diensten 
voor de bestelling van maaltijdcheques voor de personeelsleden van de politiezone CARMA. Akkoord 



te gaan met de meerjarige raamovereenkomst gesloten door de Federale Politie – Dienst Procurement 
(DFPROC) op basis van een openbare procedure. De administratieve en technische bepalingen 
opgenomen in het bijzonder bestek nr. Procurement 2022 R3 082 goed te keuren.  

 
10.  Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst m.b.t. het vaststellen en afhandelen van G.A.S. 5 

dossiers - gemeentelijke administratieve sancties inzake snelheidsovertredingen in zone 30 & 
50 binnen politiezone CARMA

Om G.A.S. 5 op een eenvormige wijze uit te rollen binnen de politiezone CARMA werd een 
samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De lokale besturen van de politiezone CARMA, nemen deel 
aan het samenwerkingsverband om de verkeersveiligheid, tevens een prioriteit in het zonaal 
veiligheidsplan, te verbeteren. 
 
De stad Genk treedt op als de lokale verwerkingscel voor de verwerking en afhandeling van 
gemeentelijke administratieve sancties (= G.A.S.-boetes) die voortvloeien uit vaststellingen van 
snelheidsovertredingen op het grondgebied van de politiezone CARMA, die gebeuren via de 
geïnstalleerde trajectcontroles, bemande en onbemande camera’s, in de zones 30 en 50 op het 
grondgebied van de politiezone CARMA.  
 
De politiezone CARMA verbindt zich ertoe de snelheidsovertredingen te verwerken en over te maken 
aan de lokale verwerkingscel voor zover deze snelheidsovertreding vallen binnen de toepassing van de 
G.A.S. 5-wetgeving. 
 
Akkoord te gaan met de  bepalingen zoals opgenomen in de bijgevoegde  
samenwerkingsovereenkomst m.b.t. het vaststellen en afhandelen van G.A.S. 5 dossiers - 
gemeentelijke administratieve sancties inzake snelheidsovertredingen in zone 30 & 50 binnen 
politiezone CARMA. 
 
11.  Kennisgeving jaarlijkse financiering CARMARADEN ( vriendenkring)  
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 07.10.2022 houdende de goedkeuring van 
de financiering ten belope van 12€ per personeelslid, aan de CARMARDEN met het oog op het 
organiseren van activiteiten die de binding bevorderen.  
 
Financiën 
 
12.  Goedkeuring begrotingswijziging nrs 3 & 4 

 
De politiezone stelt volgende begrotingswijziging(*) voor :  
 

1. Begrotingswijziging nr 3 gewone dienst 
                                                          

               Gewone ontvangsten eigen dienstjaar: 
- Verhoging                                                                                                                              203 524,30 
- Verlaging  

                Gewone uitgaven eigen dienstjaar : 
- Verhoging                                                                                                                               203 524,30 
- Verlaging                                                                                                                               

               Ontvangsten vorige jaren 
- Verhoging                                                                                                                                         0,00 

 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 GD                                                                                        0,00  



 
2. Begrotingswijziging nr 4 buitengewone dienst 

  
               Buitengewone ontvangsten eigen dienstjaar: 

- Verhoging                                                                                                                                  1 000,00 
- Verlaging  

                Buitengewone uitgaven eigen dienstjaar : 
- Verhoging                                                                                                                               21 655,00 
- Verlaging                                                                                                                                  

Geraamd algemeen begrotingsresultaat BD                                                                                  -20 655,00 
(*)Voor de details wordt verwezen naar de bijlage 

 
De begrotingswijziging goed te keuren. 
 
13.  Goedkeuring mandaatverlening FOD BOSA raamovereenkomst 'PC-laptop' 

 
De mandaatstelling aan FOD BOSA (Federale Overheidsdienst “Beleid en Ondersteuning”)  voor 
kosteloze deelname aan de raamovereenkomst m.b.t. de opdracht “PC-laptop” met besteknummer 
FORCMS-PC-144 goed te keuren. 
 
ICT 
 
14.  Goedkeuring van de aankoop en installatie van "TOPdesk" - fase 2 & 3 
PZ Carma wil accelereren in de uitrol van de toepassing “TOPdesk” en stelt voor om in navolging van 
het gezamenlijk traject ( PZ LaMa en Maasland), haar eigen database en licentiestructuur op te zetten 
samen met voornoemde leverancier.  
 
Kennis te nemen van de opdracht tot aankoop van TOPdesk  en gunning aan de firma TOPdesk Belgium 
Bv met zetel te Uitbreidingstraat 184 te 2600 Antwerpen voor de totale kostprijs van € 30.867,05 incl. 
btw. 
 
15.  Goedkeuring van de verhuiskosten en aankoop hardware voor het nieuw ICT-datacenter 
Goedkeuring van de opdracht tot verhuis naar het nieuw datacenter voor de IT installaties van de 
politiezones CARMA, LaMa en Maasland van het datacenter van FLUVIUS (adres) naar een nieuw 
datacenter, gefaciliteerd door de firma LEBON IT services NV.   
 
Goedkeuring van de opdracht tot de aankoop van nieuwe hardware bij de firma LEBON IT services NV 
in het kader van de samenwerking tussen de zones CARMA, LaMa en Maasland,  ter voorbereiding van 
de verhuis van de private cloud multi-tenancy naar een nieuw datacenter. 
 
16.  Kennisgeving van de goedkeuring van de opdracht en gunningsmodaliteiten tot aankoop van 

een ruggadized laptop via aanvaarde factuur
Betreft de aankoop van een extra stevige en beschermde laptop om de flitscamera's in te stellen. 
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 01.07.2022 houdende de gunning van de 
opdracht tot het leveren van een ruggadized laptop voor het instellen van flitscamera’s aan de firma 
TRADELEC INTERNATIONAL NV, Lichtenberglaan 1090, Bus 204 te 3800 St-Truiden tegen het 
nagerekende offertebedrag van € 3.412,20 incl. 21% btw. 
 
 



17.  Kennisgeving van de goedkeuring van de opdracht en gunningsmodaliteiten tot aankoop van 2 
breedbeeld monitors voor de dienst IT via aanvaarde factuur 

Het besluit van het politiecollege dd. 01.07.2022 houdende de gunning van de opdracht tot het leveren 
van 2 breedbeeld monitors aan de firma COMPU CITY BVBA, Pasbrugstraat 90 te 3730 Hoeselt tegen 
het nagerekende offertebedrag van € 1.498,00 incl. 21% btw. 
 
18.  Kennisgeving van de gunning van de opdracht tot aankoop van een mini drone via aanvaarde 

factuur 
De ‘kleinere’ dronetoestellen die de zone momenteel in gebruik heeft kunnen nog steeds ingezet 
worden, echter de vliegtijd is beperkt door slijtage van de batterij.  
Gelet op de snelle evolutie van de technieken in het dronelandschap opteert de politiezone ervoor om 
de batterij (650 €) niet te vervangen gelet op de aanzienlijke kost maar te investeren in een klein 
performant nieuw toestel.  Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 02.09.2022 
houdende de gunning van de aankoop van een mini-drone via aanvaarde factuur, aan de firma 
DroneLand, Annie M.G. Schmidtweg 134 te NL-1321 NB Almere tegen het nagerekende offertebedrag 
van € 1.188,00 incl. btw. 
 
19.  Kennisgeving van de opdracht en gunningsmodaliteiten tot aankoop van 24-uur-schermen 

voor TRC via aanvaarde factuur 
De huidige 24uur- schermen op het transmissiecentrum zijn sterk verouderd en aan vervanging toe.  
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 02.09.20222 houdende de gunning van de 
opdracht aan de firma PRIMINFO SA, Rue Du Grand Champ 8 te 5380 Fernelmont voor de totale 
kostprijs van € 3.221,14 incl. 21% btw. 
 
Logistiek 
 
20.  Kennisgeving gunning onderhoudscontract technische installaties via studiebureau Arcadis 
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 02.09.2022 houdende de gunning van de 
opdracht via mededingingsprocedure met onderhandeling, houdende het 'onderhoud en/of 
exploitatie van de technische installaties in diverse gebouwen van politiezone CARMA’, aan de firma 
Cegelec Building Services, Havenlaan 86 C Bus 201, 1000 Brussel voor de totale kostprijs van € 
96.787,56 incl. 21% btw per jaar. Voor de gehele duur van het contract (10 jaar), komt dit neer op een 
bedrag van € 967.875,61 incl. 21% btw. 
 
21.  Kennisgeving van de aankoop van akoestische schermen via raamovereenkomst 
Met het oog op een optimale herinrichting van de landschapsburelen en de creatie van een aangenaam 
werkklimaat is het aangewezen om akoestische schermen te voorzien. 
 
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 07.10.2022 houdende de gunning van de  
opdracht aan de firma  PAMI NV, met zetel te Industrielaan 20 te 3900 Pelt, tegen het nagerekende 
offertebedrag van € 25.241,21 incl. 21% btw, via de raamovereenkomst die FOD BOSA sloot op basis 
van het bestek met nummer FORCMS-MM-129-8. 
 
22.  Kennisgeving van de opdracht en gunningsmodaliteiten tot aankoop van veiligheidsfolie voor 

op de ramen van de werkwinkel via aanvaarde factuur 
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 01.07.2022 houdende de gunning van de 
opdracht tot het leveren en plaatsen van veiligheidsfolie aan de firma SOLAR-X-BELGIUM BVBA, 
Turfsteeg 17 te 2830 Willebroek voor een totale kostprijs van € 7.634,17 incl. btw. 
 



23.  Kennisgeving van de opdracht en gunningsmodaliteiten tot aankoop van trainingswapens via 
aanvaarde factuur 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 01.07.2022 houdende  de gunning van de 
opdracht tot het leveren van trainingswapens (blue guns) aan de firma FALCON TACTICAL SOLUTIONS 
BVBA, Industriepark-Noord 11 te 8730 Beernem voor de totale kostprijs van € 1.867,03 incl. btw. 

24.  Kennisgeving van de opdracht en gunningsmodaliteiten tot aankoop van een reinigingstoestel 
voor wapens via aanvaarde factuur 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 01.07.2022 houdende de gunning van de 
opdracht tot het leveren van een ultrasoon reinigingsbad ten behoeve van wapens aan de firma 
BOL.COM, PAPENDORPSEWEG 100 te NL-3528BJ UTRECHT voor de totale kostprijs van € 898,95 incl. 
21% btw. 
 
25.  Kennisgeving van de opdracht en gunningsmodaliteiten tot aankoop van bijkomende tasers 

via aanvaarde factuur 
Om de taser efficiënt te kunnen inzetten op het terrein is het aangewezen  over te gaan tot de aankoop 
van 2 extra tasers voor de terrein ondersteuners. 
 
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 01.07.2022 houdende gunning van de 
opdracht tot de aankoop van 2 bijkomende tasers aan de firma AXON PUBLIC SAFETY GERMANY SE, 
HUGO-JUNKERS-STRASSE 3, GEBAUDE 115 te DE-60386 FRANKFURT AM MAIN tegen het nagerekende 
offertebedrag van € 6.519,44 incl. 21% btw. 
 
26.  Kennisgeving goedkeuring erratum aan het besluit van de politieraad dd. 16.06.2022 

houdende de goedkeuring van de aankoop van 6 nieuwe dienstvoertuigen via 
raamovereenkomsten  

Erratum  aan het besluit van de politieraad dd. 16.06.2022 houdende de goedkeuring van de aankoop 
van 6 nieuwe dienstvoertuigen via raamovereenkomsten – als gevolg van een prijsopgave exclusief 
btw op de prijs voor de ombouw – het bedrag wordt gecorrigeerd naar inclusief btw ten belope van € 
10.832,30.
 
27.  Kennisgeving van de gunning van de aankoop van een wapenkluis voor het Zorgcentrum 

Seksueel Geweld via raamovereenkomst 
In het ZOL komt het zorgcentrum seksueel geweld (ZSG). De zedeninspecteurs zullen verhoren kunnen 
afnemen in het ziekenhuis zelf. Om deze verhoren ongewapend te kunnen afnemen is het nodig dat 
ze hun wapen veilig kunnen opbergen.  Er is nood aan een individueel beschermingsvolume (kluis) met 
4 compartimenten. 
 
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 02.09.2022 houdende gunning van  de 
aankoop van het wapenkluis aan  AMBASSADOR ARMS BVBA, Regentiestraat 73 te 9100 Sint-Niklaas, 
tegen het nagerekende offertebedrag van € 2.011,15 incl. 21% btw, via de raamovereenkomst die de 
Federale Politie sloot met referte Procurement 2016 R3 205.

HRM 
 
28.  Vacantverklaring van 9 INP's interventie binnen PZ CARMA 
M.h.o. op het verzekeren van de continuïteit, stelt het politiecollege voor om over te gaan tot de 
vacantverklaring van 9 INP’s interventie. 
 
 



29.  Vacantverklaring 1 consulent maatschappelijk assistent binnen PZ CARMA - buiten kader - 
contractueel (werfreserve) 

Het besluit van het politiecollege dd. 01.07.2022 houdende de vacantverklaring van 1 consulent 
maatschappelijk assistent – contractueel bij hoogdringendheid te bekrachtigen.  
 
30.  Vacantverklaring 1 consulent communicatie - niveau B - contractuele werving binnen PZ 

CARMA 
Het besluit van het politiecollege dd. 02.09.2022 houdende de vacantverklaring van 1 consulent 
communicatie bij hoogdringendheid in de bijzondere graad B1D, de voorgestelde selectiemodaliteiten 
en de samenstelling van de selectiecommissie, te bekrachtigen. 
 
31.  Vacantverklaringen 6 assistenten administratieve ondersteuning - niveau C - buiten kader - 

contractueel (werfreserve) 
Het besluit van het politiecollege dd. 01.07.2022  houdende de vacantverklaring van 6 assistenten 
administratieve ondersteuning, de selectiemodaliteiten en de samenstelling van de selectiecommissie 
te bekrachtigen.  
 
32.  Vacantverklaring  1 assistent administratieve ondersteuning - niveau C -  buiten kader - 

contractueel (werfreserve) 
Het besluit van het politiecollege dd. 07.10.2022 houdende de vacantverklaring de 
selectiemodaliteiten en de samenstelling van de selectiecommissie van 1 assistent administratief 
bediende- niveau C – buiten kader, bij hoogdringendheid, te bekrachtigen. 
 
33.  Vacantverklaring 1 assistent C logistiek binnen PZ CARMA - buiten kader - contractueel 
Het besluit van het politiecollege dd. 07.10.2022 houdende de vacantverklaring de 
selectiemodaliteiten en de samenstelling van de selectiecommissie van 1 assistent logistiek - niveau C 
– buiten kader, bij hoogdringendheid, te bekrachtigen. 
 

BESLOTEN ZITTING 
 
 
HRM 
 
34.  Aanwerving van 2 commissarissen van politie - algemeen in de 

mobiliteit 2022/02 
Aanwerving van 2 commissarissen van politie algemeen - op voordracht van de selectiecommissie dd. 
26.09.2022: Geheime stemming.
 
35.  Kennisgeving aanwerving van 1 hoofdinspecteur van politie - recherche via de mobiliteit 

2022/03 
 
36.  Kennisgeving aanwerving van 1 inspecteur van politie - recherche 

vanuit de werfreserve mobiliteit 2022/02 
 
37.  Kennisgeving aanwerving van  4 inspecteurs van politie - interventie via mobiliteit 2022/03 
 
39.  Kennisgeving aanwerving van 1 consulent maatschappelijk assistent- niveau B -contractueel 
Aanwerving van 1 consulent maatschappelijk assistent – niveau B via externe werving in de 
bijzondere graad B1D: Thijs Mieke.



 
40.  Kennisgeving aanwerving  van 1 consulent maatschappelijk assistent- niveau B -contractueel 

(werfreserve) 
 
41.  Kennisgeving aanwerving van 1 assistent administratief bediende - niveau C - contractueel 

42.  Kennisgeving aanwerving van 1 assistent administratief bediende verkeer- niveau C - 
contractueel

43.  Kennisgeving aanwerving van 4 assistenten administratieve ondersteuning - niveau C - 
contractueel (werfreserve - verkeer)

44.  Kennisgeving aanwerving van 4 assistenten - administratieve ondersteuning - niveau C - 
contractueel (werfreserve - algemeen) 

 
45.  Kennisgeving aanwerving van 1 assistent  administratieve ondersteuning - niveau C - 

contractueel (werfreserve - verkeer) 
 
46.  Kennisgeving aanwerving van 1 gespecialiseerd vakman logistiek - niveau C via externe 

werving 

47.  Kennisgeving aanwerving van 1 gespecialiseerd vakman logistiek  - niveau C - contractueel 
(werfreserve) 

. 
 
48.  Goedkeuring detachering preventieadviseur vanuit stad Genk naar PZ CARMA 

 
49.  Goedkeuring van het ontslag met het oog op de oppensioenstelling van een personeelslid van 

politie 

 
50.  Goedkeuring van het ontslag met het oog op de oppensioenstelling van een personeelslid van 

politie  
 
 
51.  Goedkeuring van het ontslag met het oog op de oppensioenstelling van een personeelslid van 

politie  
 
 
52.  Goedkeuring van het ontslag met het oog op de oppensioenstelling van een personeelslid van 

politie  

 
53.  Goedkeuring van het ontslag met het oog op de oppensioenstelling van een personeelslid van 

politie  
 



 
54.  Goedkeuring van het ontslag met het oog op de oppensioenstelling van een personeelslid van 

politie  
 
 
55.  Goedkeuring van het ontslag met het oog op de oppensioenstelling van een personeelslid van 

politie  
 

56.  Goedkeuring van het ontslag met het oog op de oppensioenstelling van een personeelslid van 
politie  

 
57.  Kennisname uitdiensttreding  

 
58.  Kennisname uitdiensttreding  

 
59.  Kennisname uitdiensttreding  

 
60.  Kennisname uitdiensttreding  

 
61.  Goedkeuring ontslag van contractuele consulente communicatie  
 
 
62.  Toekenning rente: Arbeidsongeval  

 
 
 


