
POLITIEZONE BERINGEN-HAM-TESSENDERLO 
 

Politieraad van 20 december 2019 
 

Lijst van de behandelde punten met een beknopte omschrijving. 
 
In uitvoering van artikel 112 van de nieuwe gemeentewet, wordt ter kennis gebracht dat de politieraad 
in zitting van 20 december 2019 volgende beslissingen heeft goedgekeurd. Eenieder kan inzage krijgen 
in deze besluiten op het secretariaat van de politiezone, Mijnschoolstraat 84, 3580 Beringen. 
 
Openbare zitting. 
 
01 P.V. van kasnazicht van het 3e kwartaal 2019. 
De politieraad neemt kennis, overeenkomstig artikel 131 van de nieuwe gemeentewet, van het proces-
verbaal van kasnazicht van het 3e kwartaal 2019. Het te verantwoorden en het verantwoorde vermogen 
bedraagt 4.815.828,38 euro. 

 
02 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING voor 

de huur en onderhoud van 7 multifunctionele apparaten voor beveiligd afdrukken, 
scannen en fotokopiëren van documenten - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

De politieraad wenst een huur- en onderhoudscontract aan te gaan voor 7 fotokopiemachines via 
raamovereenkomst van de Federale Overheidsdienst BOSA. De raming bedraagt €8470 inclusief btw 
per jaar. De overeenkomst loopt voor een periode van 60 maanden, aanvangend op 1/3/2020. 

 
03 OPENBARE PROCEDURE voor de aankoop van verschillende brandstoffen voor de 

dienstvoertuigen door middel van magnetische kaarten  - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Aangezien de huidige raamovereenkomst voor de levering van motorbrandstoffen die georganiseerd 
werd door PROCLIM afloopt op 30 april 2020 wenst de politieraad voor de levering over te gaan tot het 
afsluiten van een nieuwe overeenkomst voor een periode van vier jaar. De uitgave voor deze opdracht 
wordt geraamd op €242.000,00 incl. btw. De politieraad wenst hierbij opnieuw gebruik te maken van 
een raamovereenkomst. Momenteel werd door de Vlaamse Gemeenschap een procedure tot 
vernieuwing opgestart. Ook de aankoopcentrale CREAT heeft een vergelijkbare raamovereenkomst 
openstelt voor de deelnemende leden van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Diensten. De 
politiezone kan beroep doen op beide raamovereenkomsten. Op dit ogenblik zijn evenwel de 
voorwaarden van deze raamovereenkomsten onvoldoende duidelijk om te kunnen beslissen welke 
overeenkomst voor de politiezone het meest voordelige zal zijn. Vandaar dat de politieraad het 
politiecollege de opdracht geeft deze voorwaarden verder na te gaan en de politiezone aan te sluiten 
bij de raamovereenkomst die voor de politiezone het meest gunstige is op basis van de volgende criteria: 
de toegestane korting op de dagprijs, de nabijheid van afnamepunten en het aanbod aan brandstof, 
meer bepaald de beschikbaarheid van diesel, benzine en CNG. 

 
04 Deelname in de kosten voor bovenlokale aankoop van software voor het uitlezen van 

mobiele toestellen. 
De politieraad wenst in te stappen in een gezamenlijk project van de federale politie en de Limburgse 
politiezones om de nodige software aan te kopen voor het kunnen uitlezen van vergrendelde iphones. 
De verschillende politiezones kunnen hierbij gebruikmaken van de diensten van de federale politie voor 
het uitlezen van de smartphones, terwijl de politiezones volgens een afgesproken verdeelsleutel 
bijdragen in de kosten voor het gebruik van de software. Het aandeel in de verdeelsleutel voor de 
politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo bedraagt 7,75 indien al de Limburgse politiezones deelnemen 
in het project. De globale jaarlijkse investeringskost van de software is afhankelijk van de wisselkoers 
met de Amerikaanse dollar en wordt geraamd op €22.500 inclusief btw. Op deze wijze wordt het aandeel 
van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo in de jaarlijkse kostprijs geraamd op €1.350 inclusief btw. 
In het Arrondissementeel overleg wordt jaarlijks de evaluatie gemaakt of het nog zinvol is om de licentie 
te verlengen gezien de technologie steeds snel wijzigt en er een afweging moet zijn of men (nog) 
voldoende toestellen kan uitlezen en/of er geen beter alternatief is op de markt. Het politiecollege wordt 
belast met de verdere uitvoering van deze beslissing. 

 
  



 
05 Goedkeuring statutenwijziging Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services. 
De politieraad bekrachtigt het besluit van het politiecollege van 6 december 2019 houdende 
goedkeuring van de statutenwijziging van TMVS die ter stemming werd voorgelegd op de buitengewone 
algemene vergadering van 10 december 2019. De notulen van deze vergadering worden in bijlage 
toegevoegd aan het besluit. 

 
06 Goedkeuring van de personeelsformatie - december 2019. 
De politieraad stelt de formatie van het operationeel personeel van het lokale politiekorps met 112 
voltijdse statutaire equivalenten als volgt vast: 

- 1 korpschef - hoofdcommissaris van politie 
- 4 commissarissen van politie 
- 21 hoofdinspecteurs, waarvan:  

- 3 hoofdinspecteurs opsporingsdienst 
- 2 hoofdinspecteurs politieassistent 
- 1 hoofdinspecteur motard 
- 15 hoofdinspecteurs (niet-gespecialiseerd) 

- 86 inspecteurs, waarvan: 
- 20 inspecteurs – wijkpolitie 
- 1 inspecteur-hondengeleider – patrouille 
- 1 inspecteur-hondengeleider - drugs 
- 9 inspecteurs – opsporingsdienst 
- 2 inspecteurs – motard 
- 53 inspecteurs (niet-gespecialiseerd) 

 
De formatie van het administratief en logistiek personeel van het lokale politiekorps blijft, zoals hieronder 
opgesomd, vastgesteld met 21 voltijdse statutaire equivalenten: 

- 2 adviseurs niveau A, waarvan: 
- 1 adviseur politiesecretaris – klasse 2 
- 1 adviseur facilitair beheer – klasse 2 

- 7 consulenten niveau B, waarvan: 
- 1 consulent – bijzondere graad ICT-consulent 
- 1 consulent – bijzondere graad boekhouder 
- 1 consulent – bijzondere graad communicatieconsulent 
- 1 consulent – bijzondere graad directiesecretaris 
- 3 consulenten zonder bijzondere graad 

- 10 assistenten niveau C, waarvan: 
- 1 assistent – bijzondere graad ICT-assistent 
- 9 assistenten zonder bijzondere graad 

- 1 bediende niveau D 
- 1 vakman niveau D 

 
07 Openstelling van 1 plaats van hoofdinspecteur opsporingsdienst mobiliteitscyclus 

2020-01. 
De politieraad gaat over tot de openstelling van 1 plaats van hoofdinspecteur opsporingsdienst in de 
mobiliteitscyclus 2020-01. 

 
08 Openstelling van 1 plaats van inspecteur opsporingsdienst mobiliteitscyclus 2019-05. 
De politieraad gaat over tot de openstelling van 1 plaats van inspecteur opsporingsdienst in de 
mobiliteitscyclus 2019-05. 

 
09 Openstelling van 1 plaats van inspecteur onthaal en klachtenbehandeling 

mobiliteitscyclus 2019-05. 
De politieraad gaat over tot de openstelling van 1 plaats van inspecteur onthaal en klachtenbehandeling 
in de mobiliteitscyclus 2019-05. 

 
10 Openstelling van 1 plaats van inspecteur interventie mobiliteitscyclus 2019-05. 
De politieraad gaat over tot de openstelling van 1 plaats van inspecteur interventie in de mobiliteitscyclus 
2019-05. 

 



11 Openstelling van 2 plaatsen van inspecteur interventie via de aspirantenmobiliteit. 
De politieraad doet beroep op de mobiliteitscyclus voorbehouden aan de aspiranten-inspecteurs en de 
navolgende ambtshalve aanwijzing om over te gaan tot de openstelling van 2 plaatsen van inspecteur 
interventie in de aspirantenmobiliteit van februari 2020. 

 
12 Samenstelling lokale selectiecommissie voor de functie van hoofdinspecteur 

opsporingsdienst en aanduiding van plaatsvervangers. 
De politieraad gaat over tot de samenstelling van de lokale selectiecommissie voor de functie van 
hoofdinspecteur opsporingsdienst en de aanduiding van plaatsvervangers. 

 
13 Samenstelling lokale selectiecommissie voor de functie van inspecteur 

opsporingsdienst en aanduiding van plaatsvervangers. 
De politieraad gaat over tot de samenstelling van de lokale selectiecommissie voor de functie van 
inspecteur opsporingsdienst en de aanduiding van plaatsvervangers. 

 
14 Samenstelling lokale selectiecommissie voor de functie van assistent administratie, 

CALog niveau C, en aanduiding van plaatsvervangers. 
De politieraad gaat over tot de samenstelling van de lokale selectiecommissie voor de functie van 
assistent administratie, CALog niveau C, en de aanduiding van plaatsvervangers. 
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