
POLITIEZONE BERINGEN-HAM-TESSENDERLO 
 

Politieraad van 28 oktober 2020 
 

Lijst van de behandelde punten met een beknopte omschrijving. 
 
In uitvoering van artikel 85 van de Wet op de geïntegreerde politie, wordt ter kennis gebracht dat de 
politieraad in zitting van 28 oktober 2020 volgende beslissingen heeft goedgekeurd. Eenieder kan 
inzage krijgen in deze besluiten op het secretariaat van de politiezone, Mijnschoolstraat 84, 3580 
Beringen. 
 
Openbare zitting. 
 
01 Kennisgeving van de goedkeuring van de jaarrekening 2019 door het federaal toezicht. 
De politieraad neemt kennis van de beslissing van de gouverneur van 19 augustus 2020 om in het kader 
van het federaal toezicht de jaarrekening 2019 zonder bijzondere opmerkingen goed te keuren. 

 
02 Begrotingswijziging 01-gewone dienst en 02-buitengewone dienst voor dienstjaar 

2020. 
De politieraad keurt de begrotingswijzigingen 01-gewone dienst en 02-buitengewone dienst goed van 
de begroting van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo over dienstjaar 2020. 

 
03 Begroting voor dienstjaar 2021. 
De politieraad keurt de begroting 2021 voor de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo goed. 

 
04 Aankoop van een voertuig voor de gebiedsgebonden werking  via kaderovereenkomst 

van de federale politie  - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
De politieraad gaat over tot de aankoop van een anoniem dienstvoertuig Audi A4 via de 
kaderovereenkomst van de Federale Politie, – Algemene Directie van de ondersteuning en het beheer 
– Directie van de Aankopen: 2016 R3 010 D’IETEREN- perceel 22. De raming bedraagt € 45.454,55 
excl. btw of € 55.000,00 incl. 21% btw. 

 
05 AANVAARDE FACTUUR (OVERHEIDSOPDRACHT VAN BEPERKTE WAARDE) voor 

Aankoop van brandstof CNG voor de dienstvoertuigen door middel van magnetische 
kaarten  - via raamovereenkomst - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning. 

De politiezone beschikt binnenkort over één voertuig dat rijdt op CNG. In de toekomst komt hier nog 
een tweede bij. In dit kader gunt de politieraad de opdracht tot aankoop van brandstof CNG aan Dats24 
NV, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle, door afname van een raamovereenkomst voor de aankoop 
van brandstoffen afgesloten door de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Facilitair Beheer, op basis 
van bestek nr 2019/HFB/OP/57064,  waarbij zij  optreedt als aankoopcentrale. De afname zal ingaan 
op 1 januari 2021 en zal uiterlijk op 30 april 2023 een einde nemen, met een mogelijke verlenging tot 
30 april 2024. De raming bedraagt € 3.500 incl. btw voor de maximale looptijd. 

 
06 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING voor 

Aankoop individuele en collectieve kogelwerende vesten en accessoires - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De politiezone wenste al langer over te gaan tot de aankoop van nieuwe individuele en collectieve 
kogelwerende vesten. Het Onderhandelingscomité 480 voor de politiediensten van 4 maart 2020 heeft 
eindelijk de nieuwe minimale norm vastgelegd voor deze vesten. De politieraad wenst dan ook over te 
gaan tot de aankoop van nieuwe kogelwerende vesten voor de interventiedienst en de aankoop van 27 
collectieve kogelwerende vesten voor het korps. De politieraad keurt daarom het bestek goed met nr. 
2020/018-van “Aankoop individuele en collectieve kogelwerende vesten en accessoires”. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt €41.046,00 excl. btw of €49.665,66 
incl. 21% btw. 

 
  



 
07 AANVAARDE FACTUUR (OVERHEIDSOPDRACHT VAN BEPERKTE WAARDE) voor de 

aanschaf van business software voor de opsporingsdienst - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De politiezone wenst in de toekomst meer in te zetten op de bestrijding van economische en financiële 
criminaliteit. Waaronder het onderzoek naar fictieve vennootschappen. Hiervoor hebben de speurders 
nood aan een effectieve tool die actuele gegevens over bedrijven aanreikt als aanvulling op de 
beschikbare gegevens in de politionele databanken. Deze tool zal toelaten om bijkomende opzoekingen 
te doen, en dit ook voor buitenlandse firma’s, wat belangrijk is omdat deze vorm van criminaliteit zich 
vaak vertakt naar buitenlandse vennootschappen. De tool laat ook toe de onderlinge verbanden tussen 
vennootschappen en personen te onderzoeken. De politieraad keurt de voorwaarden goed voor de 
aanschaf van de nodige software voor een periode van 3 jaar, en dit onder de vorm van een 
overheidsopdracht van beperkte waarde. De geraamde kost is 3.600 EUR exclusief btw of 4.356 EUR 
inclusief 21% btw. Deze kost is voorzien in de begroting. 

 
08 Toetreding tot de interzonale samenwerkingsovereenkomst voor het ontwikkelen van 

een digitale tool voor woonstcontrole - goedkeuring financieel protocol. 
De politiezone is gestart met het gebruik van het Focus software platform. Dit platform omhelst een 
aantal politionele toepassingen voor mobiel gebruik op smartphone en tablet. De bedoeling is om dit 
platform stelselmatig uit te breiden met nieuwe toepassingen. Een basispakket van toepassingen binnen 
dit platform is door de federale politie in beheer genomen en zij staan in voor de implementatie hiervan 
binnen de lokale politiezones. In het kader van deze samenwerking werd een financieel protocol 
afgesloten tussen de federale politie en de politiezone Antwerpen, die optreden als respectievelijk 
beheerder en ontwikkelaar van nieuwe toepassingen binnen het Focus-platform. Een eerste bijkomende 
toepassing die nuttig is voor onze politiemensen, is de tool voor woonstcontrole. Hierdoor kan de 
woonstcontrole door de wijkagent op digitale wijze verlopen en verloopt ook de gegevensuitwisseling 
met de gemeentelijke diensten volledig digitaal. De tool wordt geïntegreerd met de toepassing van de 
dienst bevolking zodat de gegevens hier naadloos in worden verwerkt. Dit heeft ook grote voordelen 
voor de werking van de dienst bevolking. De kosten van ontwikkeling en onderhoud van deze 
bijkomende toepassing worden verdeeld onder de deelnemende politiezones volgens de bepalingen 
van het financieel protocol. Aangezien het aantal deelnemende politiezones nog niet gekend is, worden 
de kosten geraamd op basis van het bestaande deelnemersveld. De kost van ontwikkeling bedraagt 
2.729 EUR, en de jaarlijkse onderhoudskost bedraagt 191 EUR. In totaal bedragen de kosten op vijf 
jaar 3.684 EUR. De politieraad keurt in dit kader het financieel protocol goed dat in december 2018 
afgesloten werd tussen de politiezone Antwerpen en de federale politie in het kader van de uitbouw van 
het Focus software platform. Verder wordt ook goedkeuring gegeven aan het voorstel om deel te nemen 
in de kosten voor het gebruik van de module woonstcontrole. 

 
09 Kennisname en goedkeuring van de agendapunten van de buitengewone algemene 

vergadering van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (TMVS). 
De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo maakt gebruikt van de diensten van de Tussengemeentelijke 
Maatschappij voor Services (TMVS) die optreedt als aankoopcentrale voor lokale besturen. Op 8 
december 2020 vindt er een buitengewone algemene vergadering plaats. Aan de leden van TMS wordt 
om de goedkeuring gevraagd van de voorziene agendapunten. De politieraad keurt de agendapunten 
van de buitengewone algemene vergadering van 8 december 2020 goed. Deze omhelzen een aantal 
punten waaronder de belangrijkste zijn: 
- Toetreding van nieuwe leden; 
- evaluatieverslag 2020 en voorstelling strategie 2021; 
- voorlegging begroting 2021. 
De voorgelegde punten hebben geen geldelijke of andere impact op de politiezone in haar hoedanigheid 
van deelnemer. 

 
10 Openstelling van 1 bijkomende plaats van inspecteur interventie via de 

aspirantenmobiliteit 2020-A1. 
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 1 bijkomende plaats van 
inspecteur interventie in de aspirantenmobiliteit 2020-A1. Dit brengt het totaal in deze 
aspirantenmobiliteit op 4 inspecteurs. 

 



11 Openstelling van 2 plaatsen van inspecteur interventie mobiliteitscyclus 2020-04 - 
bekrachtiging voorafgaande beslissing politiecollege. 

De politieraad neemt kennis en bekrachtigt de beslissing van het politiecollege van 21 augustus 2020 
om over te gaan tot de openstelling van 2 plaatsen van inspecteur interventie in de mobiliteitscyclus 
2020-04. 

 
12 Openstelling van 1 plaats van wijkinspecteur mobiliteitscyclus 2020-05. 
De politieraad gaat over tot de openstelling van 1 plaats van wijkinspecteur in de mobiliteitscyclus 2020-
05. 

 
13 Samenstelling lokale selectiecommissie voor de functie van wijkinspecteur en 

aanduiding van plaatsvervangers. 
De politieraad stelt de lokale selectiecommissie voor wijkinspecteur samen. 

 
14 Openstelling van 1 plaats van inspecteur onthaal en klachtenbehandeling 

mobiliteitscyclus 2020-05. 
De politieraad gaat over tot de openstelling van 1 plaats van inspecteur onthaal en klachtenbehandeling 
in de mobiliteitscyclus 2020-05. 

 
15 Openstelling 1 plaats van hoofdinspecteur eerstelijnspolitie. 
De politieraad neemt kennis van en bekrachtigt de beslissing van het politiecollege van 21 augustus 
2020 om over te gaan tot de openstelling van één plaats van hoofdinspecteur eerstelijnspolitie in de 
mobiliteitscyclus 2020-04. 

 
16 Openstelling van 1 plaats van commissaris eerstelijnspolitie mobiliteitscyclus 2020-04 

- bekrachtiging voorafgaande beslissing politiecollege. 
Aangezien de enige kandidaat niet ingaat op de opengestelde plaats van commissaris eerstelijnspolitie, 
wenst de politiezone deze functie opnieuw zo snel als mogelijk in te vullen. De politieraad neemt in dit 
kader kennis van en bekrachtigt de beslissing van het politiecollege van 31 juli 2021 om over te gaan 
tot de openstelling van 1 plaats van commissaris eerstelijnspolitie in de mobiliteitscyclus 2020-04. 

 
17 Openstelling 1 plaats assistent ICT, niveau C via mobiliteit en externe werving - 

bekrachtiging voorafgaande beslissing politiecollege. 
De assistent ICT verlaat het korps via mobiliteit. De politiezone wenst deze functie zo snel als mogelijk 
opnieuw in te vullen. De politieraad neemt in dit kader kennis van en bekrachtigt de beslissing van het 
politiecollege van 16 oktober 2020 om over te gaan tot de openstelling van de functie van assistent ICT, 
CALog niveau C, via de mobiliteitsprocedure erratum 2020-04 en gelijktijdig via dringende externe 
werving. 

 
18 Openstelling van de plaats van 1 vakman, CALog niveau D MC2020-04 - bekrachtiging 

voorafgaande beslissing politiecollege. 
Gelet op de pensioenaanvraag van de vakman neemt de politieraad kennis van en bekrachtigt het de 
beslissing van het politiecollege van 4 september 2020 om over te gaan tot de openstelling van 1 plaats 
van vakman in de mobiliteitscyclus 2020-04. 

 
19 Intentieverklaring Politiefusie Noordwest-Limburg: Iedereen op één lijn. 
De politieraad beslist om, rekening houdende met de resultaten van de haalbaarheidsstudie d.d. januari 
2020 naar de mogelijke fusie van de politiezones BHT, HANO, Kempenland en Lommel, de 
intentieverklaring ‘Iedereen op één lijn’ goed te keuren. De intentieverklaring formuleert de wil om de 
voorliggende fusie van de politiekorpsen van HANO, Kempenland, Lommel en BHT nader te 
onderzoeken, vertrekkende vanuit een gezamenlijke visie en ambitie, namelijk: de slagkracht te 
verhogen, een volwaardige basispolitiezorg te waarborgen, ruimte te creëren voor specialisatie en 
projectwerking én een antwoord bieden op de beschreven nieuwe uitdagingen. De uitgangspunten zijn: 
het waarborgen van de lokale verankering en het handhaven van het democratisch bestuursmodel 
waarbij de zeggenschap van de burgemeester over de bestuurlijke politie verzekerd blijft. 
Om dit verder vorm te geven zullen drie werkgroepen worden opgericht onder leiding van de vier 
voorzitters van de respectievelijke politiecolleges. 

 
  



 
Geheime zitting 
 
20 Toekenning rente naar aanleiding van een arbeidsongeval. 
Ingevolge het arbeidsongeval van 7 mei 2019 wordt er aan een inspecteur een blijvende 
arbeidsongeschiktheid toegekend. 

 


