
Vergadering van de politieraad op maandag 23 oktober 2017
De vergadering wordt geopend om 20:00 uur

Aanwezig: Maurice Webers - voorzitter
Fons Verwimp, Dirk De Vis vanaf punt 04 - burgemeesters
Liesbeth Borejko, Katia Di Lernia, Youssef El Ballata, Guido Feyen, Liliane 
Moonen, Arne Mortier, Jessica Pauwels, Walter Peelmans, Nancy Sanen, 
Bert Schoofs, Guido Steurs, Ömer Ünlü, Eric Vangeel, Farid Van Geldorp, 
Leonie Vanhoudt, Paula Van Sweevelt, Anne Wouters-Cuypers, Abdulkadir 
Yilmaz - raadsleden
Geert Wouters - korpschef wnd.
Daniel Carlucci - secretaris

Verontschuldigd: Carmans Ronald - raadslid

De vergadering is openbaar.

De voorzitter verwelkomt de leden.

01. Kennisgeving van ingediende ontslag van effectief politieraadslid Anne Cuypers-
Wouters.

DE POLITIERAAD,
Gelet  op  artikel  20  van  de  Wet  van  7  december  1998  tot  organisatie  van  een  geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid de artikels 19, 20 en 21bis;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de stad Beringen van 2 januari 2013 betreffende de
verkiezing van de leden van de politieraad;
Gelet  op het  besluit  van  de politieraad  van  17 oktober  2016 betreffende  de eedaflegging  en de
aanstelling van een lid van de politieraad;
Gelet op het schrijven van mevrouw Anne Wouters-Cuypers, politieraadslid, d.d. 28 september 2017,
waarbij zij aan de voorzitter meedeelt dat zij ontslag neemt als politieraadslid;
Overwegende dat ontslagnemend politieraadslid Anne Wouters-Cuypers momenteel geen opvolger
heeft in de politieraad;
Overwegende dat wanneer een effectief lid vóór het verstrijken van zijn mandaat ophoudt deel uit te
maken van  de  politieraad  en  hij/zij  geen  opvolger  of  opvolgster  heeft,  alle  nog  in  functie  zijnde
gemeenteraadsleden die de voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend, gezamenlijk
een  kandidaat-effectief  lid  en  één  of  meer  kandidaat-opvolgers  kunnen  voordragen.  In  dit  geval
worden deze kandidaten verkozen verklaard, de kandidaat-opvolgers in orde van hun voordracht;
Overwegende dat het lid dat ontslag neemt zijn mandaat blijft uitoefenen tot zijn opvolger is beëdigd;
Overwegende dat de opvolger of het ter plaatsvervanging verkozen lid het mandaat van het lid dat hij
opvolgt voleindigt;
BESLUIT:

Artikel  1.-  De  politieraad  neemt  akte  van  de  aanvraag  van  het  ontslag  van  politieraadslid  Anne
Wouters-Cuypers. Het ontslag zelf zal ingaan vanaf de beëdiging van haar opvolger.

02. Aanpassing huishoudelijk reglement.

Op vraag van de voorzitter geeft de politiesecretaris toelichting bij het punt. De wetgever heeft voor de
duidelijkheid de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet die van toepassing zijn voor de politiezones
opgenomen in de gewijzigde Wet op de geïntegreerde politie.  Hierbij  wordt  ook opgelegd dat  de
politieraad een eigen reglement dient goed te keuren waarin een aantal specifieke bepalingen moeten
iworden opgenomen. De politiezone beschikt vandaag reeds over een reglement dat bijna voor 100%
overeenkomt met de wettelijke bepalingen. Slechts een beperkt aantal zaken moet worden aangepast.
In  de  praktijk  wordt  veel  hiervan  reeds  toegepast.  Volgende  formele  wijzingen  moeten  in  het
bestaande reglement worden opgenomen:

- De uitdrukkelijke vermelding dat de voorzitter de vergadering opent en sluit;
- de opgenomen termijnvermeldingen van ‘dagen’ moet worden aangepast naar ‘werkdagen’;
- de agenda moet ook worden kenbaar gemaakt door aanplakking in de gemeentehuizen en op 

de website van de politiezone;



- vooraleer de politieraad beraadslaagt over de begroting moet een toelichting gegeven worden 
over het verslag bij de begroting;

- de goedgekeurde notulen van de vergadering (met uitzondering van de punten die achter 
gesloten deuren werden behandeld) moeten op de website van de politiezone worden 
geplaatst.

DE POLITIERAAD,
Gelet op de wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus (WGP);
Gelet op de Wet van 31 mei 2017 (B.S. 22 juni 2017) tot wijziging van de WGP;
Overwegende dat de bepalingen over de werking van de politieraad, door de vermelde wetswijziging,
soms na lichte aanpassing, overgenomen werden uit de Nieuwe Gemeentewet;
Overwegende dat artikel 25/5 WGP de politieraad opdraagt een reglement van orde aan te nemen;
Overwegende dat dit reglement, behalve de bepalingen die er op basis van de WGP in opgenomen
moeten worden, bijkomende maatregelen kan bevatten in verband met de werking van de politieraad;
BESLUIT, met stemmen voor, stemmen tegen en onthoudingen zijn reglement van orde vast te stellen
als volgt:

Politiezone BERINGEN HAM TESSENDERLO

Huishoudelijk reglement

BIJEENROEPING.

Artikel  1.-  De politieraad vergadert  zo dikwijls  als de zaken die tot  zijn bevoegdheid behoren het
vereisen  en  ten  minste  vier  maal  per  jaar  waarvan  tenminste  eenmaal  per  semester  in  het
hoofdcommissariaat van de politiezone, Mijnschoolstraat 84 te 3580 Beringen. De vergadering wordt
door de voorzitter geopend en gesloten.

De politieraad wordt bijeengeroepen door het politiecollege. 

Wanneer  een  derde  van  de  in  dienst  zijnde  leden  het  vraagt,  is  het  politiecollege  verplicht  de
politieraad bijeen te roepen op dag en uur, door deze leden bepaald. In hun schriftelijke aanvraag aan
het  politiecollege  moeten deze leden de agenda vermelden vergezeld  van een verklarende nota,
alsook de datum en het uur van de beoogde vergadering. Deze aanvraag moet ingediend worden,
zodanig  dat  het  politiecollege  de oproepingstermijnen  bepaald  in  artikel  3  van dit  reglement  kan
nakomen.

OPENBARE EN BESLOTEN VERGADERING.

Artikel 2.- De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar. 

Met een tweederde meerderheid van de aanwezige leden kan de politieraad in het belang van de
openbare  orde  en  op  grond  van  ernstige  bezwaren  tegen  de  openbaarheid,  beslissen  dat  de
vergadering niet openbaar is.

De politieraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat politieraadsleden de eed afleggen. Tevens
is de politieraad in ieder geval openbaar op het tijdstip dat het politiecollege toelichting verstrekt over
het verslag dat het respectievelijk heeft gevoegd bij het ontwerp van begroting en de rekeningen en de
eventueel omtrent deze verslagen gehouden besprekingen.

De vergadering van de politieraad is niet openbaar als het om personen gaat. Zodra een dergelijk punt
aan de orde is, beveelt de voorzitter terstond de behandeling in besloten vergadering.

Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering
moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken.

TERMIJN VAN OPROEPING.



Artikel 3.- De oproeping geschiedt schriftelijk en aan huis, ten minste zeven werkdagen vóór de dag
van de vergadering.  In spoedeisende gevallen kan op gemotiveerd wijze deze oproepingsperiode
worden teruggebracht tot twee werkdagen.

De oproepingsbrief vermeldt de agenda van de openbare en besloten vergadering. De agendapunten
dienen voldoende duidelijk  omschreven  te  zijn.  Bij  elk  punt  van  de  agenda wordt  een  beknopte
toelichting gegeven en/of wordt een ontwerp van beslissing toegevoegd. In spoedeisende gevallen
kan het politiecollege op gemotiveerde wijze hiervan afwijken.

De in het eerste lid bepaalde termijn wordt tot twee volledige dagen teruggebracht voor de toepassing
van artikel 9, 3de lid van dit reglement.

Elk voorstel dat niet op de agenda voorkomt of elk voorstel tot interpellatie over een onderwerp dat
niet op de agenda voorkomt, moet uiterlijk vijf werkdagen dagen vóór de vergadering overhandigd
worden aan de voorzitter van het politiecollege of aan degene die hem vervangt. Het moet vergezeld
zijn  van een verklarende nota of  van elk  document  dat  de politieraad kan voorlichten.  Van deze
mogelijkheid kan geen gebruik worden gemaakt door een lid van het politiecollege. De voorzitter van
het  politiecollege  deelt  de  aanvullende  agendapunten  onmiddellijk  mee  aan  de  leden  van  de
politieraad.

Mits uitdrukkelijke toestemming van het politieraadslid worden de toelichtingen bij de oproeping enkel
via de elektronische post verstuurd. Het politieraadslid ondertekent daartoe een document waarbij de
vermelding van het e-mailadres wordt gegeven. Bij verzending via e-mail wordt er vanuit gegaan dat
de documenten door het raadslid ontvangen zijn. Het politieraadslid neemt zelf contact op met de
secretaris wanneer hij/zij vaststelt niet tijdig documenten ontvangen te hebben.

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK.

Artikel 4.- Plaats, dag en uur van de politieraadsvergadering en de agenda worden ter kennis gebracht
van  het  publiek  in  de  drie  gemeenten  door  aanplakking  in  de  gemeentehuizen  en  aan  de
politiekantoren van de politiezone en door bekendmaking ervan op de website van de politiezone.
Voor  deze  aanplakking  geldt  dezelfde  termijn  als  die  bepaald  is  voor  de  bijeenroeping  van  de
politieraad.

Elke  belangstellende  inwoner  kan  een  jaarabonnement  bekomen  op  de  agenda  van  de
raadsvergaderingen.

Eenieder  die  de  politieraadsvergadering  bijwoont,  kan  bij  het  binnenkomen  beschikken  over  de
agenda.

Binnen een  termijn  van  twintig  dagen  na  de  politieraadszitting  wordt  een  lijst  met  een  beknopte
omschrijving  van  de  beslissingen  van  de  politieraad  ter  inzage  gelegd  van  het  publiek.  Deze
inzagemogelijkheid wordt door aanplakking bekend gemaakt.

Artikel 5.-
Par. 1.- Voor elk agendapunt worden de dossiers, inzonderheid de verklarende nota's, de feitelijke
gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op de
agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, op het secretariaat van de zone
tijdens de kantooruren ter beschikking gehouden van de politieraadsleden. Deze kunnen er vóór de
vergadering kennis van nemen.

Par. 2.- Uiterlijk zeven werkdagen dagen vóór de vergadering gedurende welke de politieraad dient te
beraadslagen  over  de  begroting,  over  een  begrotingswijziging  of  over  de  rekeningen,  doet  het
politiecollege aan elk politieraadslid een exemplaar toekomen van het ontwerp van begroting, van het
ontwerp van begrotingswijziging of van de rekeningen.

Het ontwerp wordt overgemaakt zoals het zal onderworpen worden aan de beraadslagingen van de
politieraad,  in  de  voorgeschreven  vorm  en  vergezeld  van  de  bijlagen  die  vereist  zijn  voor  zijn
definitieve vaststelling, met uitzondering van de bewijsstukken, wat de rekeningen betreft. Het ontwerp
van begroting en de rekeningen zijn vergezeld van een verslag.



Het verslag bevat een synthese van het ontwerp van begroting of van de rekeningen. Bovendien geeft
het  verslag  dat  betrekking  heeft  op  de  begroting,  het  algemeen  en  financieel  beleid  van  de
meergemeentezone aan en een overzicht van de toestand van het bestuur en van de zonezaken,
alsook  alle  nuttige  informatiegegevens.  Het  verslag  dat  betrekking  heeft  op  de  rekeningen geeft
tevens een overzicht  van het  beheer van de financiën van de meergemeentezone gedurende het
dienstjaar waarop die rekeningen betrekking hebben.
Vooraleer de politieraad beraadslaagt, wordt een toelichting gegeven bij de inhoud van het verslag.

Par.  3.-  Aan  de  politieraadsleden  moet,  op  hun  verzoek,  door  de  korpschef  of  de  door  hem
aangewezen  ambtenaren  technische  toelichting  worden  verstrekt  over  de  in  dit  artikel  bedoelde
dossiers.  Onder  technische  toelichting  wordt  verstaan  het  verstrekken  van  inlichtingen  ter
verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de
procedure.

Artikel 6.-
Par.  1.-  Geen  akte,  geen  stuk  betreffende  het  bestuur  mag  aan  het  onderzoek  van  de
politieraadsleden worden onttrokken.

Par. 2.- Zonder voorafgaande aanvraag van de politieraadsleden kunnen worden ingezien tijdens de
dagen en uren dat de diensten van het secretariaat geopend zijn:
1. de begrotingen van vorige dienstjaren van de politiezone;
2. de rekeningen van vorige dienstjaren van de politiezone;
3. de jaarverslagen van vorige dienstjaren van de politiezone;
4. de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de politieraad;
5. de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het politiecollege, wat de delen betreft die 

aan het inzagerecht onderworpen zijn;

Par.  3.-  Buiten  de  documenten  en  dossiers  bedoeld  in  artikel  5  en  artikel  6,  par.  2  hebben  de
raadsleden het recht alle andere documenten te raadplegen, die betrekking hebben op het bestuur
van de politiezone.

Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten
betrekking hebben op het bestuur van de politiezone, delen de politieraadsleden aan het politiecollege
schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen.

Aan de politieraadsleden wordt  uiterlijk  binnen de twaalf  werkdagen na de aanvraag meegedeeld
wanneer de stukken kunnen worden ingezien.

Het politieraadslid dat de in deze paragraaf bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de
week volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te
zien van inzage.

De gemotiveerde beslissing van het politiecollege tot weigering van de aflevering van een afschrift
moet  uiterlijk  twaalf  werkdagen  na  ontvangst  van  de  aanvraag  aan  het  betrokken  politieraadslid
worden meegedeeld.

Par. 4.- De politieraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van de akten en stukken betreffende het
bestuur van de politiezone.

De gemotiveerde beslissing van het politiecollege tot weigering van de aflevering van een afschrift
moet  uiterlijk  vijftien  werkdagen  na ontvangst  van  de aanvraag  aan  het  betrokken politieraadslid
worden meegedeeld.

Par. 5.-  De politieraadsleden hebben het recht inrichtingen behorende tot het  patrimonium van de
politiezone te bezoeken.

Hiertoe wordt een afspraak gemaakt met de korpschef of zijn afgevaardigde. Het politieraadslid zal
zich tijdens het bezoek onthouden van inmenging in het beheer van de inrichting.



Artikel 7.- De politieraadsleden hebben het recht aan het politiecollege mondelinge en schriftelijke
vragen te stellen.

Op  schriftelijke  vragen  van  politieraadsleden  wordt  binnen  de  maand  na  ontvangst  schriftelijk
geantwoord.

Na  de  behandeling  van  de  agenda  van  de  openbare  vergadering  kunnen  de  politieraadsleden
mondelinge vragen stellen over zonale aangelegenheden, die niet op de agenda van de politieraad
staan.
Op mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord.

De mondelinge of schriftelijke vragen mogen niet bedoeld zijn om de intenties van het politiecollege te
kennen, noch mogen ze verplichten tot het maken van kostbare studies, enquêtes of opzoekingen.

QUORUM.

Artikel  8.-  Vooraleer  aan  de  vergadering  deel  te  nemen,  tekenen  de  politieraadsleden  de
aanwezigheidslijst.  De namen van de leden die deze lijst getekend hebben, worden in de notulen
vermeld. De op de zitting door de voorzitter aangehaalde verontschuldigen worden ook vermeld in de
notulen.

Artikel 9.- De raad kan geen beslissing nemen indien niet de meerderheid van de in dienst zijnde
leden aanwezig is.

De politieraad kan echter, indien hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden
is opgekomen, na een derde en laatste oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige
wijze  beraadslagen  en  besluiten  over  de  onderwerpen  die  voor  de  derde  maal  op  de  agenda
voorkomen.

De tweede en derde oproeping moeten geschieden overeenkomstig de voorschriften van artikel 87
van de nieuwe gemeentewet en er moet op vermeld worden of de oproeping voor de tweede of voor
de derde maal geschiedt. Bovendien moeten de bepalingen van de eerste twee alinea's van artikel 90
van de nieuwe gemeentewet woordelijk in de oproeping worden overgenomen, met dien verstande dat
gemeenteraad moet worden gelezen als politieraad.

WIJZE VAN VERGADEREN.

Artikel 10.- De voorzitter van het politiecollege, of diegene die hem vervangt, zit de politieraad voor.

De vergadering wordt door de voorzitter geopend en gesloten.

Artikel 11.- Op de door de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig
zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.

Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen
beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan.

Artikel 12.- De notulen van de vorige vergadering zijn na de verzending van de oproepingsbrief van de
volgende vergadering op het secretariaat van de zone ter beschikking van de politieraadsleden, die er
kennis willen van nemen.

Elk lid heeft het recht om tijdens de vergadering bezwaren tegen de redactie ervan in te brengen.
Worden  de  bezwaren  gegrond  bevonden,  dan  is  de  politiesecretaris  gehouden,  staande  de
vergadering of uiterlijk in de eerstvolgende vergadering, een nieuwe redactie voor te leggen, die in
overeenstemming is met de beslissing van de politieraad.

Indien  geen  bezwaren  worden  ingebracht  vóór  het  einde  van  de  vergadering,  zijn  de  notulen
goedgekeurd.

De goedgekeurde notulen worden ondertekend door de voorzitter en de politiesecretaris.



Zo  dikwijls  de  raad  het  gewenst  acht,  worden  de  notulen  geheel  of  gedeeltelijk  staande  de
vergadering opgemaakt en door de aanwezige leden ondertekend.

Artikel  13.-  De  voorzitter  geeft  kennis  van  de  tot  de  raad  gerichte  verzoeken  en  doet  alle
mededelingen die de politieraad aanbelangen.

De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de
daardoor bepaalde volgorde tenzij de politieraad er anders over beslist.

Een  punt  dat  niet  op de agenda voorkomt,  mag niet  in  bespreking worden  gebracht,  behalve in
spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren of de werking van
de politiezone ernstig in het gedrang zou kunnen brengen.

Tot spoedbehandeling kan niet worden besloten dan door minstens twee derden van de aanwezige
leden. De namen van die leden worden in de notulen vermeld.

Artikel 14.- Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst te
komen over het voorstel.

De voorzitter  verleent  het  woord naar de volgorde van de aanvragen en,  ingeval van gelijktijdige
aanvraag, aan de oudste in jaren.

Indien de raad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de politieraad wanneer ze aan
het woord komen.

De voorzitter kan aan de korpschef of de secretaris vragen om toelichting te geven.

Artikel  15.-  Het  woord  kan  door  de  voorzitter  niet  geweigerd  worden  voor  een  rechtzetting  van
beweerde feiten.

In de navermelde gevallen en volgorde wordt het  woord verleend bij  voorrang op de hoofdvraag,
waarvan de bespreking wordt geschorst:
1. om te vragen dat men niet zal besluiten;
2. om de verdaging te vragen;
3. om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou 

behandeld worden;
4. om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden;
5. om naar het reglement te verwijzen.

Artikel  16.-  De  amendementen  worden  vóór  de  hoofdvraag  en  de  subamendementen  vóór  de
amendementen ter stemming gelegd.

Artikel 17.- Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar
het reglement of voor een terugroeping tot de orde.

Als een lid van de politieraad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan
alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste
verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter
ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te
blijven, wordt geacht de orde te verstoren.

Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en
die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter.

Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde
te verstoren.

Artikel 18.- De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de politieraadsvergadering. Van
de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen. Elk politieraadslid dat



de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid dat tot de orde werd
teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde
gehandhaafd of ingetrokken wordt.

Artikel 19.- De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, terstond uit de aan het publiek
voorbehouden plaats ieder persoon doen verwijderen, die openlijk  tekens van goedkeuring of van
afkeuring geeft of op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt.

Hij kan bovendien proces-verbaal opmaken tegen de overtreder met het oog op zijn verwijzing naar de
politierechtbank, onverminderd andere vervolgingen, indien het feit daartoe grond oplevert.

Artikel 20.-  Tijdens de vergaderingen van de politieraad mag er geen gebruik worden gemaakt van
registreerapparaten. Tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de voorzitter is het filmen of maken
van foto’s tijdens de vergadering evenmin toegelaten.

Artikel  21.-  Geen enkel  politieraadslid  mag meer dan tweemaal  het  woord nemen over  hetzelfde
onderwerp, tenzij de voorzitter er anders over beslist.

Artikel 22.- Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in
het  gedrang wordt  gebracht,  kondigt  de voorzitter  aan dat  hij,  bij  voortduring van het  rumoer,  de
vergadering zal schorsen of sluiten.

Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad moeten
dan onmiddellijk de zaal verlaten.

Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.

Artikel  23.-  Nadat  de leden voldoende aan het  woord zijn  geweest en indien hij  oordeelt  dat  het
agendapunt  voldoende  werd  besproken,  sluit  de  voorzitter  de  bespreking,  onverminderd  de
bepalingen opgenomen in artikel 17 en 21.

Artikel 24.- 
Par. 1.- Vóór elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de
vergadering zich moet uitspreken.

Par.  2.-  De  beslissingen  worden  bij  volstrekte  meerderheid  van  de  geldig  uitgebrachte  stemmen
genomen,  zonder  rekening  te  houden met  de  onthoudingen.  Ingeval  de  stemmen staken,  is  het
voorstel verworpen.

Par. 3.- Elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, heeft één stem.

Par. 4.- In afwijking van par. 3 beschikt, bij de stemmingen over de vaststelling van de begroting, de
begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, elke groep van vertegenwoordigers van één gemeente uit
de  politiezone  over  evenveel  stemmen  als  waarover  de  burgemeester  van  de  gemeente  die  hij
vertegenwoordigt, beschikt in het politiecollege. Deze stemmen worden onder de leden van de groep
gelijk verdeeld.

De politieraad stemt over de begroting in haar geheel en over de jaarrekeningen in hun geheel.

Elk lid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer artikelen of reeksen van artikelen
die hij  aanwijst,  indien het  om de begroting gaat of  over  een of  meer artikelen of  posten die  hij
aanwijst, indien het om de jaarrekeningen gaat.

In  dit  geval  mag over  het  geheel  eerst  gestemd worden na  de stemming  over  het  artikel  of  de
artikelen, reeksen van artikelen of posten die aldus zijn aangewezen en de stemming over het geheel
heeft dan betrekking op de artikelen of posten waarover geen enkel lid afzonderlijk wenst te stemmen,
en op de artikelen die reeds bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen.

WIJZE VAN STEMMEN.



Artikel 25.-
Par. 1.- De leden van de politieraad stemmen in het openbaar, behalve in de gevallen bedoeld in par.
4.

Par. 2.- Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen:
1. de stemming bij handopsteking;
2. de mondelinge stemming;
3. de geheime stemming.

Par.  3.-  De  politieraadsleden  stemmen  bij  handopsteking  behalve  wanneer  een  derde  van  de
aanwezige leden de mondelinge stemming vraagt.

Par. 4.- Alleen de voordrachten van kandidaten, benoemingen tot ambten en terbeschikkingstellingen
geschieden bij geheime stemming en eveneens bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Artikel 26.- De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt: Nadat de voorzitter het voorwerp van
de  stemming  heeft  omschreven  zoals  bepaald  in  art.  24  vraagt  hij  achtereenvolgens  welke
politieraadsleden ja stemmen, neen stemmen en zich onthouden.

Elk politieraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken.

Artikel  27.-  De mondelinge stemming geschiedt  door,  elk  raadslid ja,  neen of  onthouding te laten
uitspreken.

Bij de aanvang van de stemming loot de voorzitter de naam uit van het lid dat eerst zal stemmen.

Vervolgens  stemmen  de  leden  wier  namen  op  de  ranglijst  volgen,  daarna  deze  wier  namen
voorafgaan.

Indien het aangeduide lid op het ogenblik der uitloting afwezig is, wordt de stemming begonnen met
het eerstvolgende lid op de ranglijst, dat aanwezig is.

De voorzitter stemt het laatst.

Artikel  28.-  Een  afzonderlijke  en  geheime  stemming  wordt  gehouden  voor  elke  voordracht  van
kandidaten, benoeming tot ambten en terbeschikkingstelling.

De politieraadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven
van een blanco stembriefje.

Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de secretaris.

De stembiljetten worden overhandigd en opgehaald door personeel van de politiezone. Ieder raadslid
is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopneming na te gaan.

Artikel 29.- Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt
dit aantal niet overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan
worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk politieraadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen.

Artikel 30.- Indien bij de benoeming of bij de voordracht van kandidaten de volstrekte meerderheid niet
is verkregen bij de eerste stemming, heeft herstemming plaats over de twee kandidaten die de meeste
stemmen hebben behaald.

Indien hierbij  twee of meer kandidaten een gelijk aantal  stemmen hebben behaald; komt (komen)
tussen hen de oudste(n) in aanmerking voor herstemming.

De benoeming of de voordracht bij herstemming geschiedt bij gewone meerderheid van stemmen.

Indien bij de herstemming de stemmen staken, krijgt de oudste kandidaat de voorkeur.



NOTULEN.

Artikel 31.- De notulen vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook
het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de politieraad geen beslissing genomen heeft.
Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen.

Als er een mondelinge stemming plaats had, vermelden de notulen voor elk politieraadslid of hij voor
of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield. Een politieraadslid kan vragen om in de notulen
de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen.

Zodra de notulen van de vergadering zijn  goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter  en de
secretaris, worden ze (met uitzondering van de punten die achter gesloten deuren werden behandeld)
op de website van de politiezone geplaatst.

PRESENTIEGELD.

Artikel  32.-  Aan de politieraadsleden,  met uitzondering van de leden van het  politiecollege,  wordt
presentiegeld verleend voor elke vergadering van de raad waarop zij aanwezig zijn.

03. P.V. van kasnazicht van het 2de kwartaal 2017.

DE POLITIERAAD,
Neemt kennis, overeenkomstig artikel 131 van de nieuwe gemeentewet, van het proces-verbaal van
onderzoek van de kas voor het 2e kwartaal 2017.
Het te verantwoorden en het verantwoorde vermogen bedraagt 4.033.524,21 euro.

04. Begrotingswijziging 03+04 dienstjaar 2017.

De  bijzondere  rekenplichtige  geeft  toelichting  bij  de  begrotingswijziging  aan  de  hand  van  een
presentatie. Hij wijst er vooreerst op dat er traditioneel een aantal actualiseringen zijn opgenomen
(loonbegroting,  werkingskosten,  toelagen,…) en een bijsturing van de investeringsplannen volgens
uitvoering. Binnen de begroting van 2017 worden er door de voorgestelde wijziging wel een aantal
bijzonder  zaken  doorgevoerd.  Zo  worden  de  middelen  voor  het  uitvoeren  van  het  ANPR-project
gebundeld in 2018. Op deze wijze kan volgend jaar het project in één keer worden gerealiseerd in het
kader van de lang verwachte nieuwe kaderovereenkomst van de federale overheid. De politiezone
hoopt hierdoor te kunnen profiteren van betere voorwaarden en/of betere apparatuur. De gunning van
de federale kaderovereenkomst wordt tegen het einde van het jaar verwacht. 

De voorgestelde begrotingswijzinging bevat  ook enkele  nieuwe investeringsdossiers.  Zo wenst  de
korpsleiding de uitbouw van een administratief netwerk (ICT-citrix) binnen de politiezone mogelijk te
maken. Met dit netwerk kan binnen de politieomgeving o.a. op een veilige manier connectie worden
gemaakt met het  publiek internet.  Ook het  budget  voor  de aankoop van voertuigen moet worden
opgetrokken naar aanleiding van het ongeval met één van de voertuigen. Een kleiner dossier is dan
weer de aankoop van individuele zaklampen. Ook het dossier van de belegging vormt een bijzondere
situatie. Dit punt staat vandaag ook op de agenda van de politieraad. De bedoeling is om een deel van
de financiële reserves voor een vastgelegde periode te beleggen, namelijk op 3 jaar met degressieve
jaarlijkse vervaltermijn volgens investeringsplanning. Boekhoudkundig moet deze belegging op 3 jaar
als schulduitgave in de buitengewone dienst geboekt worden.  Om de resultaten positief te houden,
dient het bedrag uit het gewoon reservefonds gehaald te worden en overgeboekt te worden naar de
buitengewone dienst. Concreet betekent dit dat de politiezone vanaf 2018 over een gewoon en en een
buitengewoon  reservefonds  beschikt.  De  bijzonder  rekenplichtige  verduidelijkt  tenslotte  nog  het
resultaat van de begrotingswijziging en geeft aan dat het gewoon reservefonds eindigt met 906.200
euro en het pensioenfonds met 2.465.375 euro. Bijkomend is er dan nog de voorgestelde belegging
met 3.000.000 euro.

DE POLITIERAAD,
De politieraad neemt kennis van de begrotingswijziging nrs. 03-gewone dienst en 04-buitengewone
dienst van de begroting van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo over dienstjaar 2017;
Gelet op artikel 24 en 26 van de wet GPI van 7 december 1998;
Gelet op het advies van de begrotingscommissie van 12 oktober 2017;



Gelet op het besluit van het politiecollege van 12 oktober 2017;
Overwegende dat de begroting van de politiezone over dienstjaar 2017 rekening houdend met deze
begrotingswijziging als volgt sluit: 

Begrotingswijziging nr. 03-gewone dienst

Samenvattingstabel begrotingswijziging :

Volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging

Verhoging (+) Verlaging (-) Na de 
voorgestelde 
wijziging

Algemeen 
begrotingsresultaat 2016

578.974,59 0,00 0,00 578.974,59

Begrotingswijziging 2017

Ontvangsten eigen dj.

Uitgaven eigen dj.

Ontvangsten vorige dj.

Uitgaven vorige dj.

Ontvangsten 
overboekingen

Uitgaven overboekingen

10.934.484,00

10.845.003,00

209.371,00

108.975,00

0,00

765.300,00

12.045,00

9.950,00

990,00

1.025,00
         2.519.00

0,00

2.820.000,00

50.000,00

131.000,00

0,00

0,00

0,00

215.000,00

10.896.529,00

10.723.953,00

210.361,00

110.000,00

2.519.000,00

3.370.300,00

Geraamd resultaat van 
de begroting 2017

- 575.423,00 - 298.940,00 - 296.000,00 - 578.363,00

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017:                        611,59

Begrotingswijziging nr. 04-buitengewone dienst

Samenvattingstabel begrotingswijziging:
Volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging

Verhoging (+) Verlaging (-) Na de 
voorgestelde 
wijziging

Algemeen 
begrotingsresultaat 2016

4.204,96 0,00 0,00 4.204,96

Begrotingswijziging 2017

Ontvangsten eigen dj.

Uitgaven eigen dj.

Ontvangsten vorige dj.

Uitgaven vorige dj.

0,00

553.800,00

0,00

0,00

0,00

3.055.300,00

0,00

0,00

0,00

235.000,00

0,00

0,00

0,00

3.374.100,00

0,00

0,00



Ontvangsten 
overboekingen

Uitgaven overboekingen

550.300,00

0,00

2.820.000,00

0,00

0,00

0,00

3.370.300,00

0,00
Geraamd resultaat van 
de begroting 2017 - 3.500,00 - 235.300,00 - 235.000,00 - 3.800,00

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017:           404,96

BESLUIT, met 77,4168 aan stemgewicht voor en 17,7499 aan stemonthouding:

Enig artikel.- De begrotingswijzigingen 03-gewone dienst en 04-buitengewone dienst van de begroting
van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo over dienstjaar 2017 wordt goedgekeurd.

05. Begroting dienstjaar 2018.

De bijzondere rekenplichtige wijst erop dat de begroting dienstjaar 2018 enerzijds een traditionele
voorbereiding en opbouw kent. Zo waren er nog geen begrotingsonderrichtingen of ramingen met
betrekking tot de federale toelagen. In het kader van de personeelskosten wordt bij de loonbegroting
uitgegaan van een invulling van het  vastgesteld kader.  Er moet hierbij  ook steeds meer rekening
gehouden  worden  met  de  impact  van  detacheringen.  Verder  word  in  de  buitengewone  dienst
uitgegaan van  een  reguliere  investeringsenveloppe (jaarlijks  ongeveer  250.000  euro).  Een  aantal
bijzonderheden voor 2018 zijn: het feit dat het strafregister vanaf het tweede kwartaal van 2018 terug
in  gemeentelijk  beheer  komt,  de investeringsuitgave  en  onderhoudskost  voor  het  globaal  ANPR-
project,  de  impact  van  de  budgettering  van  de  beleggingstransactie  (1,5  miljoen  euro
investeringsontvangst)  en het  gegeven dat  de gemeentelijke  bijdragen voor  het  derde  jaar  op rij
onveranderd blijven. De bijzondere rekenplichtige merkt bij dit laatste op dat alles erop wijst dat dit
volgend jaar zeker niet meer het geval zal zijn. De bijzondere rekenplichtige bespreekt vervolgens de
evolutie van de grote rubrieken. In het kader van de personeelskosten geeft hij nadere toelichting bij
de stijging van 6,6% ten opzichte van 2017. Zo zien we nu voor het eerst de volledige impact van de
doorgevoerde wijzigingen in  2017.  Verder  was er  een  indexverhoging in  juli  2017  die  nu  voor  6
maanden extra doorwerkt in 2018 (+90.000 euro). Ook de afgesproken aanwervingen in 2017 kennen
nu  in  het  dienstjaar  2018  hun  volle  impact  (+216.000  euro).  Omgekeerd  waren  er  twee
uitdiensttredingen  in  2017  (-83.000  euro).  Voor  2018  wordt  het  personeelskader  ook  volledig
gebudgetteerd. Dit betekent dat voorzien wordt in de aanwerving van twee hoofdinspecteurs en twee
inspecteurs  (+205.000 euro).  Verder  zijn  er  ook  nog de baremische verhogingen en de volledige
inschrijving van mogelijke onregelmatige prestaties. Voor de juiste inschatting van de loonkost moet
men ook rekening houden met de overdrachtsontvangst die de politiezone krijgt in het kader van de
NAVAP-regeling.  De  bijzondere  rekenplichtige  merkt  tenslotte  op  dat  vooral  in  2017  het
personeelsbudget  op  basis  van  het  gekozen  beleid  is  gestegen ten  opzicht  van  het  jaar  ervoor
(+7,3%).  Het  verschil  tussen  2018 en 2017  bedraagt  na  wijzigingen  netto  +3,7%.  De  bijzondere
rekenplichtige onderstreept dat  de personeelsuitgaven goed in  het  oog gehouden worden.  Verder
ontbreken nog de exacte cijfers aan de inkomstenzijde. Deze moeten dan voorlopig ook voorzichtig
worden  ingecalculeerd.  Nogmaals  benadrukt  de  bijzondere  rekenplichtige  dat  de  gemeentelijke
bijdrage  in  2018  ongewijzigd  blijft  en  dat  het  pensioenfonds  zoals  afgesproken  verder  wordt
opgebouwd.  Voor  de financiering van de investeringen  merkt  de bijzondere rekenplichtige op dat
volgend  jaar  1,5  miljoen  euro  weer  vrij  komt  van  de  belegging  van  3  miljoen,  waardoor  de
investeringsuitgaven 2018 kunnen gefinancierd worden met dit kapitaal en het resterende saldo kan
overgeboekt worden naar het buitengewoon reservefonds voor toekomstige investeringen. Voor 2018
overloopt de bijzondere rekenplichtige de investeringsprojecten voorzien voor in totaal 804.700 euro.
Belangrijk hierbij is natuurlijk de investering in vaste ANPR-camera's.

Raadslid Schoofs stelt zich vragen bij de impact van de verschillende financiële bewegingen. Hij ziet
de inkomsten dalen en de schulden omhoog gaan. Hij mist dan ook een meerjarenbegroting om de
verwachte impact op de gemeentelijke dotaties te kunnen nagaan.

De bijzondere rekenplichtige merkt op dat er wel een meerjarenplannig is tot 2021. In deze planning
wordt er van uit gegaan dat de gemeentelijke bijdrage jaarlijks met 2% zullen stijgen. De moeilijkheid
zit eerder in het correct kunnen inschatten van de federale bijdrages. De bijzondere rekenplichtige ziet
deze bijdrages in de toekomst wel niet dalen maar eerder status quo blijven.

Raadslid Schoofs vraagt of het mogelijk is om als raadslid inzage te krijgen in de meerjarenbegroting.
Dit wordt bevestigend beantwoord.

Burgemeester  De  Vis  benadrukt  dat  de  personeelskost  nu  eenmaal  de  grootste  post  is  in  de



begroting. Als men 'meer blauw op straat' wil, zal dit zich natuurlijk vertalen in deze personeelskost.

Raadslid Schoofs reageert hierop door te stellen dat volgens hem andere politiezones er beter in
slagen om relatief gezien 'meer blauw op straat te krijgen'. Hij geeft aan dat hij dit momenteel aan het
onderzoeken is en hiermee ten gepaste tijde mee naar voren zal komen.

De drie burgemeesters en de waarnemend korpschef merken op dat men bij eventuele berekeningen
rekening moet houden met de grote  verschillen in de toegekende federale dotaties.  Zo speelt  de
zogenaamde 'KUL-norm' onze politiezone duidelijk parten. Andere politiezone krijgen beduidend meer
federale middelen.

De bijzondere rekenplichtige wijst voor de discussie ook op andere financiële situaties die men in
rekening  moet  brengen.  Zo  heeft  men bij  de  opstart  van  de  politiezone  geïnvesteerd  in  nieuwe
gebouwen. Deze leningen beginnen te vervallen. Verder wordt er tot 2020 geïnvesteerd in de opbouw
van een pensioenfonds. Deze kostprijs houdt eigenlijk een risicodekking in voor de toekomst. Andere
politiezones hebben dit niet en zullen dit risico op een andere manier moeten aanpakken.

DE POLITIERAAD,
Gelet op artikel 40 van de wet op de geïntegreerde politie (WGP) van 7 december 1998 dat bepaalt
dat de politieraad de begroting van de meergemeentezone moet goedkeuren binnen de vastgestelde
minimale begrotingsnormen;
Gelet op het K.B. van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van
de lokale politie, in het bijzonder artikel 11 inzake het advies van de commissie;
Gelet op het advies over de begroting van 2018 door de begrotingscommissie van de politiezone,
ingevolge artikel 11 van het K.B. van 5 september 2001;
Gelet op de omzendbrief PLP nr. 55 van 08 december 2016 betreffende de onderrichtingen voor het
opstellen van de politiebegroting voor 2017 ten behoeve van de politiezones.

De uitslag van de begroting 2018 voor de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo is als volgt:

1. Gewone dienst 
Ontvangsten eigen dienstjaar €  10.863.879,00
Uitgaven eigen dienstjaar €  11.412.155,00

----------------------
Negatief resultaat eigen dienstjaar €     - 548.276,00
Saldo vorige dienstjaren €       - 84.710,00
    ----------------------
Saldo voor de overboekingen €     - 632.986,00
(eigen en vorige dienstjaren)
Saldo van de overboekingen €       308.000,00

----------------------
Geraamd resultaat van het dienstjaar €     - 324.986,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat €       325.611,59
van het vorige jaar

----------------------
Geraamd algemeen begrotingsresultaat €              625,59

2. Buitengewone dienst:
Ontvangsten eigen dienstjaar €  1.500.000,00
Uitgaven eigen dienstjaar €     804.700,00

--------------------
Tekort eigen dienstjaar €     695.300,00
Saldo vorige dienstjaren €                0,00

--------------------
Saldo voor de overboekingen €     695.300,00
(eigen en vorige dienstjaren)
Saldo van de overboekingen €   - 695.000,00

--------------------
Geraamd resultaat van het dienstjaar €            300,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat €            404,96
van het vorige jaar



--------------------
Geraamd algemeen begrotingsresultaat €            704,96

BESLUIT, met 72,5835 aan stemgewicht voor en 22,5832 aan stemonthouding:

Enig artikel.-  De begroting 2018 voor de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo wordt goedgekeurd.

06. Belegging van tijdelijke geldoverschotten in het product PCB Note Capital 
Repayment Floored Floater van Belfius.

In  navolging  van  de  begrotingsbespreking  verduidelijkt  de  bijzondere  rekenplichtige  het
beleggingsvoorstel. Hij geeft aan dat de interesten op de rekening vandaag weinig opbrengen. Hier
staat tegenover dat er meer en meer signalen zijn dat er een vorm van taks komt op bedragen op
rekeningen boven een bepaalde waarde. De politiezone wil in de toekomst eventueel ook met eigen
middelen het stuk van het gebouw aankopen dat vrij komt na verhuis van de stad Beringen uit het
Administratief Centrum. In deze omstandigheden is het interessanter om de financiële reserves van de
politiezone niet zomaar op de rekening te laten staan, maar tijdelijk te beleggen in een veilig product.
Het politiecollege wenst in te gaan op dit voorstel van de bank.

Op de vraag van raadslid Schoofs of het hierbij gaat om een risicodragende belegging verduidelijkt de
bijzondere rekenplichtige dat dit niet het geval is. Ook de ander raadsleden willen hier duidelijkheid
rond. De bijzondere rekenplichtige geeft aan dat we als overheid geen risicovolle beleggingen mogen
doen. Het gaat in dit geval dan ook om een belegging met kapitaalsgarantie. De interesten zullen dan
ook wel lager liggen, maar alleszins hoger dan die op de gewone rekening.

Burgemeester De Vis merkt op dat we dit meer en meer zullen zien als er voor grote bedragen op de
rekening verhoogde taksen moeten worden betaald.

Raadslid Schoofs stelt zich wel vragen bij het ethisch karakter van de situatie. De banken werden
eerst gered met belastingsgeld en doen nu het nodige om te vermijden dat hun klanten taksen moeten
betalen.  Uiteindelijk  zullen de burgers de factuur  toch moeten betalen.  Hij  begrijpt  echter  dat  het
bestuur zo doelmatig mogelijk wil omgaan met de financiële middelen.

DE POLITIERAAD,
Gelet  op  artikels  123  en  136  van  de  Nieuwe  Gemeentewet  (zoals  gewijzigd)  betreffende  de
bevoegdheden  van  respectievelijk  politiecollege  en  bijzonder  rekenplichtige,  waaruit  blijkt  dat  het
politiecollege bevoegd is voor het beheer van de inkomsten en beleggen van thesauriemiddelen op
andere dan korte termijn;
Gelet op artikel 1 van het Algemeen Reglement op de Boekhouding van de Politiezone waaruit blijkt
dat beleggingen op meer dan één jaar deel uitmaken van verrichtingen van de buitengewone dienst
van de begroting waarvoor de politieraad bevoegd is;
Gelet op hoofdstuk 3 van het Algemeen Reglement op de Boekhouding van de Politiezone houdende
de bepalingen inzake  thesaurie  en beleggingen en de regels  voor  het  politiecollege en bijzonder
rekenplichtige ter zake;
Gelet op de beslissing van het politiecollege van van 25 augustus 2017 houdende de belegging van 3
miljoen euro bij Belfius in het product “PCB Note Capital Repayment Floored Floater”;
BESLUIT, unaniem:

Enig artikel.- De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege van 25 augustus 2017
houdende de belegging van 3 miljoen euro bij Belfius in het product “PCB Note Capital Repayment
Floored  Floater”  met  kapitaalgarantie,  gekoppeld  aan  de  euribor  3  maanden  met  een
minimumrendement van 0,10% en een terugbetalingsritme van 1,5 miljoen na één jaar en 750.000
euro na respectievelijk 2 en 3 jaar.

07. Participatie in de kosten voor de aanstelling van een gemeenschappelijke 
deskundige informatieveiligheid en privacy.

De politiesecretaris geeft toelichting bij dit punt. De wetgeving verplicht de politiezones (en ook andere
besturen en werkgevers) om een consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer aan te duiden. Deze persoon (het gaat hier om een functie) moet de nodige adviezen



opstellen en controles uitvoeren rond de bescherming van de privacy en het correcte beheer van
allerlei  gegevens.  Aangezien  er  in  de  maatschappij  steeds  meer  digitale  toepassingen  worden
gebruikt, is het belangrijk dat er een controle is op het gebruik van deze middelen volgens de normen
van de privacyregelgeving. Europese wetgeving verplicht de lidstaten tot het organiseren van deze
controles. Ook binnen de politiezones moet een dergelijke persoon worden aangesteld. Om dit op een
geloofwaardige manier te kunnen organiseren, is er binnen Limburg afgesproken dat de verschillende
politiezones  samen  een  gemeenschappelijk  deskundige  informatieveiligheid  en  privacy  zouden
aanstellen die de lokale -in de afzonderlijke politiezones actieve- consulent voor de veiligheid en de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan ondersteunen. De deskundige zal zich specialiseren
in de wetgeving en regelgeving, meehelpen om de nodige analyses uit te voeren en lokale controles
mee  helpen  ondersteunen.  De  lokale  consulent  voor  de  veiligheid  en  de  bescherming  van  de
persoonlijke levenssfeer  kan dan met behulp  van deze ondersteuning op correcte wijze controles
uitvoeren en voor het bestuur bindende adviezen opstellen. Om dit mogelijke te maken moet er wel
eerst  een  financiële  regeling  worden  afgesproken.  Het  voorstel  is  om  dit  te  doen  volgens  de
verdeelsleutel opgenomen in het dossier.

Raadslid Cuypers vraagt zich af wat er gebeurt als een aantal politiezones niet mee willen doen; zeker
als  het  gaat  om  grote  politiezones.  Op  dat  moment  zal  de  kostprijs  voor  de  politiezone
Beringen/Ham/Tessenderlo zeker stijgen.

De waarnemend korpschef geeft aan dat dit ook besproken is op het overleg met de korpschefs van
de Limburgse politiezones. De grote politiezones gaven aan zeker mee te doen. De kans bestaat dat
er eventueel nog één kleinere politiezone afvalt.

Raadslid Schoofs vraagt zich af of het echt nodig is dat deze ondersteuning op permanente basis
wordt voorzien. 

De politiesecretaris geeft aan dat de voor deze materie belangrijke maatschappelijke omstandigheden
constant in evolutie zijn. De digitale wereld en mogelijke toepassingen staan immers niet stil. Er moet
met andere woorden constant worden ingespeeld op deze wijzigende situatie. De evolutie van de
regelgeving moet worden opgevolgd, de toepassing hiervan binnen politie moet worden bekeken en
bewaakt,  er  moeten  op  regelmatige  basis  audits  en  controles  worden  uitgevoerd,  enzovoort.  De
ondersteuning voor de politiezones zal met andere woorden feitelijk permanent nodig zijn.

Raadslid  Vangeel  wil  weten  of  dit  verplicht  binnen  de  politie  moet  worden  georganiseerd  of  dat
hiervoor  een  externe  firma  voor  kan  worden  ingeschakeld.  Ook  de  bedrijven  worden  hiermee
geconfronteerd. Zij kunnen evenwel een externe firma hiermee belasten.

De politiesecretaris geeft aan dat de Wet op het politieambt oplegt dat de consulent voor de veiligheid
en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer moet deel uitmaakt van de politiezone. Het geven
van ondersteuning of advies kan extern worden georganiseerd. De Limburgse politiezones kiezen er
echter voor om, gezien de specifieke materie en de vertrouwelijke gegevens binnen de politie, ook de
ondersteuning te laten uitvoeren door personeel van de politie. Deze persoon zou dan aangesteld
worden door één van de deelnemende politiezones en zijn kantoor hebben bij  de federale politie,
afdeling Hasselt. Hij zal dan als deskundige werken voor de deelnemende politiezones en de federale
politie van Hasselt.

DE POLITIERAAD,
Gelet op de wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus (WGP);
Gelet op de wet van 18 maart 2014 betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de
wet op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering;
Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 2015 betreffende de consulenten voor de veiligheid en
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het platform voor de veiligheid en de bescherming
van de gegevens gepubliceerd;
Gelet  op de aanvullende nota d.d.  25.09.2017 rond de aanwerving van een adviseur deskundige
informatiebeheer en privacy van het overleg Personeel en Organisatie Limburg (POLim);



Overwegende  dat  het  de  bedoeling  van  de  wetgever  is  om  zowel  de  doeltreffendheid  van  het
politionele informatiebeheer als de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de burgers te
verbeteren ten opzichte van de informatieverwerking door de politiediensten;
Overwegende dat  de wetgever in dit  kader voorziet  in de aanstelling van een consulent  voor  de
veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in elke politiezone;
Overwegende dat de functie van consulent mag gecumuleerd worden met andere functies, voor zover
betrokkene over de nodige tijd beschikt om zijn opdrachten uit te oefenen;
Overwegende  dat  de  consulent  zijn  taken  volledig  onafhankelijk  moet  kunnen  uitoefenen  en
rechtstreeks verslag uitbrengt aan de korpschef;
Overwegende dat de consulent onder meer in het bijzonder belast wordt met:
- Het verstrekken van deskundige adviezen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

en de beveiliging van persoonsgegevens en informatie en inzake hun verwerking;
- het  opstellen,  het  toepassen,  het  bijwerken  en  het  controleren  van  een  beleid  inzake  de

beveiliging en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
- de uitvoering van de andere opdrachten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

en  de  beveiliging  die  door  de  Koning  worden  bepaald  of  die  hem  respectievelijk  door  zijn
korpschef worden toevertrouwd;

- de contacten met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
Overwegende dat dit resulteert in volgende toegekende taken (artikel 9 van het koninklijk besluit):

1. Beheert de documentatie die nodig is voor de informatieveiligheid en de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer;

2. zorgt  voor  de  sensibilisering  van  de  gebruikers  op  het  vlak  van  bescherming  van  de
persoonsgegevens en werkt in het bijzonder samen met het personeel dat belast is met de
procedures, de opleiding en het advies inzake veiligheid en verwerking van de gegevens;

3. bevordert risico-evaluatieactiviteiten;
4. zorgt  voor  de  interne  toepassing  van  de  bepalingen  van  de  wet  op  het  politieambt,  de

privacywet en de uitvoeringsbesluiten ervan, waaronder de toepassing van artikel 17 van de
privacywet en van artikel 44/5 van de wet op het politieambt, onderzoekt de overeenstemming
van de gegevensverwerking (met inbegrip van het  vastleggen) met de bepalingen van de
privacywet, de uitvoeringsbesluiten ervan en het veiligheidsbeleid en gaat de voorwaarden
voor de rechtmatigheid van de verwerking na;

5. neemt deel aan het platform voor de veiligheid en de bescherming van de gegevens;
6. is de contactpersoon voor de uitoefening van de rechten van het individu ten aanzien van de

controleoverheden;
7. ondersteund het opstellen van een meerjarenplan en maakt een jaarverslag betreffende de

materie;
8. gaat in op de verzoeken van het Controleorgaan en van de Commissie en in het bijzonder de

verzoeken bedoeld in artikel 13 van de privacywet, en werkt binnen zijn bevoegdheidsdomein
samen met de toezichthoudende autoriteiten;

Overwegende  dat  de  zeer  diepgaande  en  uitgebreide  bevoegdheid  van  de  consulent
informatieveiligheid en privacy een goede know how van de organisatie vereist waarvoor de consulent
optreedt;
Overwegende dat deze know how van de organisatie des te belangrijker is aangezien de adviezen
van de consulent voor de organisatie bindend zijn;
Overwegende dat de aanpak van informatieveiligheid en privacy binnen de politiezones een specifieke
expertise vergt;
Overwegende dat de regels op het vlak van informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke
levenssfeer steeds complexer worden;
Overwegende dat de wetgever het mogelijk maakt dat de consulenten informatieveiligheid en privacy
in de politiezones zich mogen laten adviseren door externen;
Overwegende dat het bijgevolg mogelijk is dat de consulent informatieveiligheid en privacy voor de
noodzakelijke  know  how  betreffende  de  materie  en  de  aanpak  beroep  doet  om  een  externe
deskundige;
Overwegende  dat  op  het  Arrondissementeel  Overleg  van  de  korpschefs  van  Limburg
overeengekomen  werd  om  voor  de  Limburgse  politiezones  en  de  federale  politie  van  Limburg
(CSD/FGP Limburg) te voorzien in een gemeenschappelijke ondersteuning van de lokale consulenten
informatieveiligheid  en  bescherming  van  de  persoonlijke  levenssfeer  door  de  gezamenlijke
aanwerving van een adviseur niveau A – deskundige informatiebeheer en privacy;
Overwegende dat op deze wijze de lokale consulenten informatieveiligheid en privacy bij het opstellen
van bindende adviezen ondersteund worden in de uniforme juridische, praktische en administratieve



uitbouw van de controle en adviesbevoegdheid op het vlak van de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer en de opvolging van de reglementaire bepalingen binnen de Limburgse politiezones;
Overwegende dat de gezamenlijke adviseur deskundige informatiebeheer en privacy door één van de
Limburgse politiezones buiten kader zal worden aangeworven, ten behoeve van alle politiezones en
de federale politie van Limburg (CSD/FGP Limburg);
Overwegende dat de federale politie van Limburg (CSD/FGP Limburg) zal instaan voor de huisvesting
van de adviseur deskundige informatiebeheer en privacy;
Overwegende  dat  voor  de  kostenverdeling  van  de  werking  van  de  adviseur  deskundige
informatiebeheer en privacy als verdeelsleutel het gemiddelde gehanteerd wordt tussen enerzijds het
aantal  inwoners  per  politiezone en anderzijds de financiële  KUL-norm die  gebruikt  wordt  voor  de
verdeling van de federale dotaties;
Overwegende dat dit –op voorwaarde dat alle Limburgse politiezones deelnemen aan het initiatief-
volgende verdeelsleutel geeft:

5907 Limburg Regio hoofdstad 19.28
5371 Lommel 3.82 
5372 HANO 4.49 
5373 Beringen-Ham-Tessenderlo 7.75 
5375 Heusden-Zolder 3.55 
5376 St. Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken 6.55 
5377 Kempenland 5.18 
5379 Kanton Borgloon 4.67 
5380 Tongeren-Herstappe 4.20 
5381 Bilzen-Hoeselt-Riemst 6.35 
5382 Voeren 0.56 
5383 Maasland 5.08 
5909 CARMA 20.80
5853 LaMa 7.73 

Overwegende dat het voor de correcte voortgang van het initiatief noodzakelijk is dat elke politiezone
die  wenst  te  participeren  in  de  gezamenlijke  aanwerving  van  een  adviseur  deskundige
informatiebeheer  en  privacy  haar  engagement  bevestigt  door  middel  van  een  besluit  van  de
politieraad;
Overwegende  dat  het  politiecollege  via  zijn  beslissing  van  12  oktober  2017  het  initiatief  zoals
hierboven  beschreven  wenst  te  ondersteunen  en  ter  principiële  goedkeuring  voorlegt  aan  de
politieraad;
BESLUIT, unaniem:

Artikel 1.-  De politiezone neemt deel aan het initiatief om voor de Limburgse politiezones die ook
participeren en de federale politie van Limburg (CSD/FGP Limburg) te voorzien in de gezamenlijke
aanwerving van een adviseur (niveau A) deskundige informatiebeheer en privacy ter ondersteuning
van de lokale consulenten informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 2.-  De politieraad gaat akkoord om voor de kostenverdeling over de politiezones van deze
gezamenlijke  aanwerving  de  verdeelsleutel  te  hanteren  gebaseerd  op  het  gemiddelde  tussen
enerzijds het aantal inwoners per politiezone en anderzijds de financiële KUL-norm die gebruikt wordt
voor de verdeling van de federale dotaties.

Artikel 3.-  De politieraad vraagt dat in een protocolakkoord de engagementen worden opgenomen
tussen de adviseur  (niveau A) deskundige  informatiebeheer  en privacy en de lokale  consulenten
informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

08. ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING voor Aankoop van 
computers en randapparatuur via raamovereenkomst FOR-CMS - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze.

De politiesecretaris verduidelijkt dat het hier om het normale vervangingsprogramma gaat.

DE POLITIERAAD,
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1°



a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden), en inzonderheid artikels 2, 4° en 15 die de
aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren
wanneer ze een beroep doen op een aankoop- of opdrachtencentrale;
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 het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
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,
inzonderheid artikel 5, § 3;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 234
en 236 betreffende de bevoegdheden van de politieraad en het politiecollege;
Overwegende dat 18 desktop-PC's en randapparatuur (scherm, toetsenbord, muis) door veroudering
aan vervanging toe zijn;
Overwegende dat het wenselijk is een aantal toetsenborden en computermuizen in reserve aan te
kopen om defecte exemplaren snel te kunnen vervangen;
Overwegende dat de Federale Overheidsdienst FOR-CMS voor de aankoop van desktop-computers
een kaderovereenkomst heeft afgesloten op basis van het bestek FORCMS-PC-093-1;
Overwegende dat vermelde overeenkomst tot 30 april 2018 loopt en toegankelijk is voor aankopen
door de lokale politie;
Overwegende dat de Federale Overheidsdienst FOR-CMS voor de aankoop van computerschermen
een kaderovereenkomst heeft afgesloten op basis van het bestek FORCMS-AIT-091-1;
Overwegende dat vermelde overeenkomst tot 19 maart 2020 loopt en toegankelijk is voor aankopen
door de lokale politie;
Overwegende dat de Federale Overheidsdienst FOR-CMS voor de aankoop van toetsenborden en
muizen een kaderovereenkomst heeft afgesloten op basis van het bestek FORCMS-AIT-091-2;
Overwegende dat vermelde overeenkomst tot 20 maart 2018 loopt en toegankelijk is voor aankopen
door de lokale politie;
Overwegende dat  in  het  kader  van de opdracht  “Aankoop van computers  en randapparatuur  via
raamovereenkomst  FOR-CMS”  een  dossier  met  nr.  2017/012-cje  werd  samengesteld  door  de
Steundienst;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
- Perceel 1 (Levering van desktopcomputers), raming: € 14.676,66 excl.  btw of € 17.758,76 incl.

21% btw;
- Perceel 2 (Levering van computerschermen), raming: € 2.630,50 excl. btw of € 3.182,91 incl. 21%

btw;
- Perceel 3 (Levering van toetsenborden en muizen), raming: € 371,00 excl. btw of € 448,91 incl.

21% btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 17.678,16 excl. btw of
€ 21.390,58 incl. 21% btw;
Overwegende  dat  voorgesteld  wordt  de  opdracht  te  gunnen  door  afname  van  voormelde
raamovereenkomsten;
Overwegende dat  de  uitgave  voor  deze  opdracht  voorzien  is  in  het  budget  van  2017,  op  artikel
330/742-53 van de buitengewone dienst;
BESLUIT, unaniem:

Artikel  1.-  Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht  “Aankoop van computers en printers  via
raamovereenkomst FOR-CMS”, met nr. 2017/012-cje, gebaseerd op de bestekken FORCMS-PC-093-
1,  FORCMS-AIT-091-1  en  FORCMS-AIT-091-2.  De  lastvoorwaarden  worden  vastgesteld  zoals
voorzien  in  genoemde bestekken  en zoals  opgenomen in  de algemene uitvoeringsregels  van  de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 17.678,16 excl. btw of € 21.390,58 incl. 21% btw.

Artikel 2.- Bovengenoemde opdracht wordt uitgevoerd door afname van de raamcontracten FORCMS.

Artikel 3.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, op artikel 330/742-53
van de buitengewone dienst.

Artikel 4.- Het politiecollege opdracht te geven tot uitvoering van dit besluit.

Artikel 5.- Afschrift van dit besluit bij de betalingsbevelen te voegen.



09. Aankoop van een personenauto door afname van een raamovereenkomst - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

De waarnemend korpschef verwijst naar de tussenkomst waarbij ten gevolge van een interventie een
voertuig van de politiezone beschadigd geraakte. Het was de bedoeling dat dit voertuig zou worden
doorgeschoven  naar  de  lokale  recherche  op  het  moment  dat  het  nieuwe  voertuig  voor  de
gebiedsgebonden ploegen zou worden geleverd. Het voertuig is nu echter niet langer bruikbaar. Het is
dan ook belangrijk dat het wagenpark op peil  wordt gehouden door voor de lokale recherche een
ander voertuig aan te schaffen. Dit  voertuig zal ook worden uitgerust om als anoniem voertuig bij
andere acties gebruikt te kunnen worden.

Raadslid Cuypers wil weten of de verzekering al een beslissing heeft genomen.

De voorzitter meldt dat de beslissing nog moet worden afgewacht. De waarnemend korpschef stelt dat
een  ander  politiezone  de  vaststellingen  heeft  gedaan  en  het  onderzoek  verder  moet  worden
afgewacht.

DE POLITIERAAD,
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet
van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt), en inzonderheid artikels 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende
overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze
een beroep doen op een aankoopcentrale;
Gelet  op de wet van 17 juni  2013 betreffende de motivering,  de informatie en de rechtsmiddelen
inzake  overheidsopdrachten,  bepaalde  opdrachten  voor  werken,  leveringen  en  diensten  en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 234
en 236 betreffende de bevoegdheden van de politieraad en het politiecollege;
Overwegende dat  de  Federale  Politie  een  overheidsopdracht  uitschreef  op basis  van  het  bestek
“Procurement 2016 R3 007 van 13 juni 2016;
Overwegende  dat  die  overheidsopdracht  geleid  heeft  tot  de  raamovereenkomst  2016  R3  005  –
TOYOTA voor  levering  van  voertuigen  in  de  categorie  “Middenklasse  –  Stationwegen  –  Lang”
waarbinnen een Toyota Avensis Touring Sport Active aangeboden wordt;
Overwegende dat  genoemde raamovereenkomst  opengesteld werd voor aankopen door de lokale
politie en loopt tot 30/06/2021;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen door afname van de raamovereenkomst
2016 R3 005;
Overwegende  dat  de  uitgave  voor  deze  opdracht  wordt  geraamd  op  € 29.919,53  excl.  btw  of
€ 36.202,63 incl. 21% btw;
Overwegende dat  de  uitgave  voor  deze  opdracht  voorzien  is  in  het  budget  van  2017,  op  artikel
330/743-52 van de buitengewone dienst;
BESLUIT, unaniem:

Artikel  1.-  Over te gaan tot aankoop van een personenwagen via kaderovereenkomst.  De raming
bedraagt € 29.919,53 excl. btw of € 36.202,63 incl. 21% btw.

Artikel 2.- De aankoop zal gebeuren door afname van raamovereenkomst 2016 R3 005 TOYOTA van
de federale politie.

Artikel 3.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, op artikel 330/743-52
van de buitengewone dienst.

Artikel 4.- Het politiecollege opdracht te geven tot uitvoering van dit besluit.

Artikel 5.- Afschrift van dit besluit bij de betalingsbevelen te voegen.



10. ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING 
voor Ontwerpen, drukken, plooien, nieten, samenbinden en afleveren van 
politiekrantjes - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

De politiesecretaris haalt aan dat de politiezone tot driemaal per jaar een politiekrant in de bus van de
inwoners van de politiezone laat  verschijnen.  Ook in de toekomst is dit  de bedoeling.  De huidige
opdracht loopt nu ten einde. Het is dan ook nodig om een nieuwe opdracht op te starten.

Raadslid Schoofs vraagt of er ook firma's binnen de politiezone zullen worden aangeschreven.

De waarnemend korpschef verduidelijkt dat het politiecollege de aan te schrijven bedrijven zal kiezen.
Tot hiertoe zijn er voor deze opdracht steeds meerdere firma's binnen de politiezone aangeschreven.
Het huidig contract is ook gegund geweest aan een firma binnen de politiezone.

DE POLITIERAAD,
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet
van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet  op de wet van 17 juni  2013 betreffende de motivering,  de informatie en de rechtsmiddelen
inzake  overheidsopdrachten,  bepaalde  opdrachten  voor  werken,  leveringen  en  diensten  en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 234
en 236 betreffende de bevoegdheden van de politieraad en het politiecollege;
Overwegende dat de lopende overeenkomst eindigt op 31 december 2017;
Overwegende dat het afsluiten van een nieuwe overeenkomst aangewezen is om de bevolking te
blijven informeren over de werking van de politiediensten;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Ontwerpen, drukken, plooien, nieten, samenbinden
en  afleveren  van  politiekrantjes”  een  bestek  met  nr.  2017/038-GEL  werd  opgesteld  door  de
Steundienst;
Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:
- Basisopdracht  (Ontwerpen  en  drukken  van  politiekrant),  raming:  € 11.818,18  excl.  btw  of

€ 14.300,00 incl. 21% btw;
- Eerste verlenging (1jaar), raming: € 11.818,18 excl. btw of € 14.300,00 incl. 21% btw;
- Tweede verlenging (2jaar), raming: € 23.636,36 excl. btw of € 28.600,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 47.272,72 excl. btw of
€ 57.200,00 incl. 21% btw;
Overwegende  dat  voorgesteld  wordt  de  opdracht  te  gunnen  bij  wijze  van  de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat  de  uitgave  voor  deze  opdracht  voorzien  is  in  het  budget  van  2018,  op  artikel
330/123-06 van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren;
BESLUIT, unaniem:

Artikel 1.-  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/038-GEL en de raming voor de
opdracht  “Ontwerpen,  drukken,  plooien,  nieten,  samenbinden  en  afleveren  van  politiekrantjes”,
opgesteld door de Steundienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en  zoals  opgenomen  in  de  algemene uitvoeringsregels  van  de  overheidsopdrachten.  De  raming
bedraagt € 47.272,72 excl. btw of € 57.200,00 incl. 21% btw.

Artikel 2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3.-  De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2018, op artikel 330/123-06
van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren.

Artikel 4.- Het politiecollege opdracht te geven tot uitvoering van dit besluit.

Artikel 5.- Afschrift van dit besluit bij de betalingsbevelen te voegen.



11. Openstelling 1 plaats van hoofdinspecteur eerstelijnspolitie.

De waarnemend korpschef  verwijst  naar  de  bespreking  in  het  kader  van  de  vaststelling  van  de
begroting. Het budget werd voorzien om het kader invulling te geven. Met de twee volgende punten
willen we dit doen. Enerzijds wordt de aanwerving van een hoofdinspecteur eerstelijnspolitie voorzien.

DE POLITIERAAD,
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten;
Gelet op artikel VI.II.15, artikel VI.II.21 en artikel VI.II.27bis van het koninklijk besluit van 30 maart
2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gelet  op  de  omzendbrief  GPI  15  betreffende  de  toepassing  van  de  mobiliteitsregeling  in  de
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke
overheden in de politiezones;
Gelet  op  het  koninklijk  besluit  van  20  december  2005  tot  wijziging  van  verschillende  teksten
betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
Gelet op het politieraadsbesluit van 16 februari 2017 betreffende de vastlegging van de formatie;
Gelet  op  het  politieraadsbesluit  van  28  juni  2016  betreffende  de  samenstelling  van  de  lokale
selectiecommissie voor  personeelsleden van het  middenkader eerstelijnspolitie  en aanduiding van
plaatsvervangers;
Overwegende dat er omwille van een eerdere vervanging van een hoofdinspecteur die in NAVAP is de
mogelijkheid bestaat dat er een overtal aan hoofdinspecteurs plaatsvindt;
Overwegende  dat  het  organogram  de  mogelijkheid  biedt  om  een  bijkomende  plaats  van
hoofdinspecteur (niet-gespecialiseerd) open te stellen;
Overwegende  dat  om  die  reden  kan  overgegaan  worden  tot  de  openstelling  van  1  plaats  van
hoofdinspecteur eerstelijnspolitie;
Overwegende dat het nuttig is om naast het inwinnen van het advies van de selectiecommissie ook
praktische testen af te nemen van de kandidaten;
Overwegende  dat  de  plaats  van  hoofdinspecteur  eerstelijnspolitie  gepubliceerd  wordt  in  de
eerstvolgende  mobiliteitscyclus  waaraan  de  aspiranten-hoofdinspecteurs  sociale  promotie  2017
kunnen deelnemen;
Overwegende  dat  de  politiezone  actief  inspeelt  op  de  noden  en  hierbij  rekening  houdt  met  de
budgettaire grenzen opgenomen in het financiële meerjarenplan;
Overwegende  dat  de  mogelijkheid  bestaat  om  in  een  wervingsreserve  te  voorzien  voor  een
gelijkwaardige  functie  die  geldt  tot  de  datum  van  de  oproep  tot  de  kandidaten  van  de  tweede
navolgende mobiliteitscyclus;
Overwegende dat deze vacante plaats van hoofdinspecteur eerstelijnspolitie niet prioritair toegewezen
wordt aan personeelsleden van het operationeel  kader die ten minste 40 jaar is en gedurende te
minste  tien  jaar  is  aangewezen  voor  een  betrekking  op  het  grondgebied  van  het  Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en die een betrekking postuleert buiten dit Gewest;
Overwegende dat deze vacante plaats van hoofdinspecteur eerstelijnspolitie geen gespecialiseerde
betrekking is;
BESLUIT, unaniem:

Artikel 1.- De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo gaat over tot de openstelling van één plaats van
hoofdinspecteur  eerstelijnspolitie  in  de  eerstvolgende  mobiliteitscyclus  waaraan  de  aspiranten-
hoofdinspecteurs sociale promotie 2017 kunnen deelnemen.

Artikel  2.-  In  de  begroting  zijn  er  voldoende  kredieten  voorzien  voor  de  aanstelling  van  deze
hoofdinspecteur eerstelijnspolitie.

Artikel 3.- Er zal aan de hand van volgende selectiemodaliteiten geselecteerd worden:
- het organiseren van één of meer tests of geschiktheidsproeven. Deze zijn niet eliminerend;
- het inwinnen van het advies van de selectiecommissie;

Artikel 4.- De politieraad wenst over te gaan tot de aanleg van een wervingsreserve.



Artikel 5. – Een afschrift van dit besluit wordt voor publicatie verstuurd naar de directie mobiliteit en het
loopbaanbeheer van de federale politie.

12. Openstelling van 3 plaatsen van inspecteur interventie.

Om het personeelskader op peil te houden is het belangrijk dat snel ingespeeld wordt op de actuele
situatie, geef de waarnemend korpschef aan. Zo werd een interne kandidaat door het politiecollege
aangesteld om de binnen het nieuwe organogram opgenomen plaats van patrouillehondegeleider in te
vullen en heeft een inspecteur vrijwillig ontslag genomen. Ook zal een inspecteur vanaf volgend jaar
het stelsel van non-activiteit voorafgaand aan het pensioen opnemen en hierdoor het kader financieel
niet meer belasten. Dit alles geeft de ruimte om 3 plaatsen van inspecteur open te stellen. Bedoeling
is om deze plaatsen open te stellen voor de interventiedienst.

De politiesecretaris geeft aan dat in het kader van de mobiliteitscyclus 2017-03 één kandidaat werd
opgenomen in de wervingsreserve. Deze kan reeds één van de drie plaatsen invullen. Verder is het de
bedoeling om twee plaatsen open te stellen in het kader van de mobiliteitscyclus 2015-05.

DE POLITIERAAD,
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten;
Gelet op artikel VI.II.15, artikel VI.II.21 en artikel VI.II.27bis van het koninklijk besluit van 30 maart
2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gelet  op  de  omzendbrief  GPI  15  betreffende  de  toepassing  van  de  mobiliteitsregeling  in  de
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke
overheden in de politiezones;
Gelet  op  het  koninklijk  besluit  van  20  december  2005  tot  wijziging  van  verschillende  teksten
betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
Gelet op het politieraadsbesluit van 16 februari 2017, waarbij de formatie werd vastgesteld van het
operationeel-kader en het CALog-personeel;
Gelet  op de mail  van 13 juni  2016 van de Dienst  Toezicht  –  Provincie  Limburg betreffende  hun
standpunt dat het mogelijk is om in de personeelsformatie in overtal te gaan omwille van NAVAP;
Gelet  op  het  politieraadsbesluit  van  28  juni  2017  betreffende  de  openstelling  van  1  plaats  van
inspecteur interventie mobiliteitscyclus 2017-03;
Gelet op het besluit van het politiecollege van 12 oktober 2017 betreffende de aanstelling van een
inspecteur patrouillehondgeleider;
Overwegende dat er per 1 oktober 2017 een inspecteur van politie vrijwillig ontslag heeft genomen; 
Overwegende  dat  er  per  1  januari  2018  een  inspecteur  van  politie  het  stelsel  van  non-activiteit
voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) zal opnemen;
Overwegende  dat  naar  aanleiding  van  de  selecties  van  een  inspecteur  patrouillehondgeleider
mobiliteitscyclus 2017-03 een interne kandidaat werd aangesteld en er alzo een bijkomende plaats
van inspecteur interventie kan opengesteld worden;
Overwegende dat alzo een overtal aan inspecteurs in de personeelsformatie te verantwoorden is;
Overwegende dat artikel VI.II.27bis. van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de
rechtspositie van het personeel van de politiediensten toelaat om een wervingsreserve aan te leggen
tot  de datum van de oproep  tot  de kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus  voor
functies voor een gelijkwaardige functionaliteit;
Overwegende  dat  voor  de  invulling  van  deze  plaats  gebruik  kan  gemaakt  worden  van  de
wervingsreserve van de mobiliteitscyclus 2017-03;
Overwegende dat er slechts 1 geslaagde kandidaten werden opgenomen in deze wervingsreserve;
Overwegende dat de resterende 2 plaatsen zullen opengesteld worden in de mobiliteitscyclus 2017-
05;
Overwegende  dat  er  voldoende  financiële  ruimte  aanwezig  is  om  over  te  gaan  tot  vernoemde
openstellingen;
Overwegende dat deze vacante plaats van inspecteur interventie niet prioritair toegewezen wordt aan
personeelsleden van het operationeel kader die ten minste 40 jaar is en gedurende te minste tien jaar
is aangewezen voor een betrekking op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
die een betrekking postuleert buiten dit Gewest;
Overwegende dat de vacante plaats van inspecteur interventie geen gespecialiseerde betrekking is;



BESLUIT, unaniem:

Artikel 1.- De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo gaat over tot de openstelling van 1 bijkomende
plaats van inspecteur interventie en wenst voor de invulling gebruik te maken van de wervingsreserve,
mobiliteitscyclus 2017-03, aangelegd voor een functie van inspecteur interventie.

Artikel 2.- De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo gaat over tot de openstelling van 2 plaatsen van
inspecteur interventie in de mobiliteitscyclus 2017-05.

Artikel 3.- In de begroting zullen er voldoende kredieten voorzien worden voor de aanstelling van deze
inspecteur.

Artikel  4.  –  Een  afschrift  van  dit  besluit  wordt  verstuurd  naar  de  directie  mobiliteit  en  het
loopbaanbeheer van de federale politie.

Aangezien er geen opmerkingen worden gemaakt over de weergave van het verslag van de vorige
vergadering, wordt het geacht te zijn goedgekeurd. De vergadering wordt gesloten om 20u48.

De secretaris De voorzitter


