
 
 

 

 

 

 

POLITIERAAD  
 

 VERGADERING VAN  18/03/21 

 

 
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op de vergadering van de  politieraad van donderdag 18 
maart 2021 om 18.00 uur via teams. 
 
Indien u het openbaar gedeelte van de raad wil bijwonen kan u een verzoek indienen om de vergaderlink te 
bekomen via inge.vandebeek@police.belgium.eu. 

 
De secretaris        de  burgemeester-voorzitter 
get. I. Vandebeek       get. W. Dries 
 

 

AGENDA MET TOELICHTING 

 
 

 
OPENBARE ZITTING 

 
 

Beleid 

 

1.  Goedkeuring notulen politieraad 17.12.2020 

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

 
De heer Valentin Geelissen nam ontslag als lid van de gemeenteraad.  Het ontslag als lid van de 
gemeenteraad leidt van rechtswege tot het verval van mandaat van politieraadslid en bijgevolg dient 
hij vervangen te worden.   
De heer Jeff Ceyssens werd bij beslissing van de gemeenteraad gemeente Bree dd. 07.01.2019 
verkozen als plaatsvervanger en dient vervolgens uitgenodigd te worden om het mandaat van werkend 
politieraadslid op te nemen. 
De burgemeester-voorzitter verzoekt voornoemd verkozen effectief lid vervolgens de eed voor hem af 
te leggen, waaraan hij voldoet in volgende termen : 
 
“ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het 
Belgische volk”
 
 
 

Provincie Limburg 

Politiezone Carma (5909) 



3.  Gemeentelijke dotaties PZ CARMA - Goedkeuring van de verdeelsleutel en basisprincipes 

Sinds 1 januari 2005 moet de verdeling van de stemmen binnen het politiecollege worden herzien 
tijdens de eerste politieraad van elk jaar en moet deze zich baseren op de bijdrage van elk van de 
gemeenten zoals bepaald in de zonale rekeningen die werden goedgekeurd door de toezichthoudende 
overheid.   

 
De gemeentelijke dotaties en de gemeentelijke verdeelsleutel PZ CARMA goed te keuren

 

Financiën 

 

4.  Kennisgeving van de goedkeuring door de gouverneur van de  begroting 2021 voor de 
meergemeentepolitiezone PZ CARMA  

Kennis te nemen van het besluit van de gouverneur, handelend voor de federale overheid dd. 
28.01.2021 houdende de goedkeuring van begroting dienstjaar 2021.
 

5.  Goedkeuring van de begrotingswijziging nrs. 1 & 2 
 

 

2. Begrotingswijziging buitengewone dienst 

               Buitengewone ontvangsten eigen dienstjaar: 
- Verhoging                                                                                                                              80.499,00 
- Verlaging                                                                                                                                         0,00 

                Buitengewone uitgaven eigen dienstjaar : 
- Verhoging                                                                                                                               80.499,00 
- Verlaging                                                                                                                                          0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat BD                                                                                          0,00 

 
Kennis te nemen van de begrotingswijziging nrs. 1 en 2 en deze goed te keuren.

 

Logistiek 

 

6.  Erratum - Goedkeuring van het lastenboek en de gunningsmodaliteiten tot levering van 
diensten voor het onderhoud van de politiekantoren via openbare procedure met Europese 
bekendmaking (in voorbereiding) 

STAD/GEMEENTE 
BIJDRAGE GEWONE 

DIENST 2021 
Totaal aantal stemmen Stemmen per politieraadslid 

(incl. burgemeester) 

Genk € 11 165 930 55,57 5,052 

Houthalen-Helchteren € 3 236 661 16,11 3,22 

Oudsbergen € 1 592 349 7,92 1,98 

Bree € 1 164 529 5,80 1,93 

As € 764 987 3,81 1,91 

Zutendaal € 735 171 3,66 1,83 

Bocholt € 756 180 3,76 1,25 

Kinrooi € 677 178 3,37 1,12 

Totaal  € 20 092 985    



De politieraad heeft in haar zitting dd. 22.10.2020 het lastenboek en de gunningsmodaliteiten tot 
levering van diensten voor het onderhoud van de politiekantoren via vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor een periode van 1 jaar, goedgekeurd. Gelet op 
het marktonderzoek en de complexiteit van de aanbesteding opteert de politiezone echter om de 
opdracht uit te schrijven voor een periode van 4 jaar.   Het lastenboek en de gunningsmodaliteiten tot 
levering van diensten voor het onderhoud van de politiegebouwen via de openbare procedure met 
Europese bekendmaking, goed te keuren. 
 

7.  Goedkeuring van het lastenboek en de gunningsmodaliteiten houdende de aanstelling van 
een studiebureau voor het onderhoud en / of exploitatie van de technische installaties in 
diverse gebouwen van de politiezone CARMA 

Om een vlotte overgang te garanderen opteert de politiezone ervoor om een marktvraag uit te 
schrijven voor ‘de opdracht tot het opstellen van een bestek voor het uitvoeren van het onderhoud en 
/ of exploitatie van de technische installaties in diverse gebouwen van politiezone CARMA’.  De 
opdracht wordt geraamd op € 36.300 incl. btw. Het lastenboek en de gunningsmodaliteiten tot levering 
van diensten voor het onderhoud en / of exploitatie van de technische installaties in diverse gebouwen 
van de politiezone CARMA, goed te keuren. 
 

8.  Goedkeuring van het lastenboek en de gunningsmodaliteiten voor de aankoop van 5 quads 

De politiezone kocht voor het eerst quads aan in 2015. De zone beschikt momenteel over 6 quads 
waarvan de inzet in het verleden reeds meermaals positief werd geëvalueerd. Met het oog op een 
optimalisering van de operationele inzet binnen de zone en een performantere roulatie van de quads 
is het aangewezen om over te gaan tot aankoop van 5 bijkomende quads. Het lastenboek en de 
gunningsmodaliteiten houdende de aankoop van 5 bijkomende quads, via de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, goed te keuren voor een geraamde 
kostprijs van € 60.499,00 incl. btw. 

9.  Goedkeuring van de aankoop van een mobiel flitstoestel via raamovereenkomst 

De politieraad heeft in haar zitting dd. 17.12.2020 de aankoop van twee mobiele toestellen via de 
raamovereenkomst goedgekeurd. Begin 2021 werd er slechts één mobiel toestel (type RT-4) 
afgeroepen. Na een gebruikersevaluatie van dit toestel en productverkenning via de 
raamovereenkomst 2016 R3 228, afgesloten door de Federale Politie is het aangewezen om voor de 
aankoop van het tweede toestel te opteren voor een ander model van Flitstoestel (type NK7). De 
aankoop van 1 mobiel flitstoestel via raamovereenkomst bij de firma SECUROAD NV, met zetel te 
Nijverheidslaan 32 te 8540 Deerlijk voor de totale kostprijs van € 54.882,22 incl. btw, goed te keuren.

10.  Kennisgeving van de aankoop van ballistische schouderstukken, tactische bi-color hoezen, T-
shirt hoezen en losse opbergzakjes via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking. 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 05.02.2021 houdende de gunning van de 
aankoop van ballistische schouderstukken, tactische bi-color hoezen, T-shirt hoezen en losse 
opbergzakjes aan de firma Seyntex NV met zetel te Seyntexlaan 1 te 8700 Tielt op basis van de beste 
prijs-kwaliteitsverhouding voor de totale kostprijs van € 105.149,00 incl. btw. 
 

11.  Kennisgeving van de aankoop van 5 vestiairekasten via raamovereenkomst 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 05.02.2021 houdende de goedkeuring van 
de aankoop van 5 vestiairekasten voor het nieuw wijkkantoor te Kinrooi via raamovereenkomst 
FORCMS-MM-105 bij de firma Pami, met zetel te Industrielaan 20, Nolimpark 1408, 3900 Pelt voor de 
totale kostprijs van € 2.856,99 incl. btw. 
 



12.  Kennisgeving van de aankoop van meubilair nieuw wijkkantoor Kinrooi via 
raamovereenkomst 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 05.03.2021 houdende de gunning van de 
opdracht tot de aankoop van meubilair nieuw wijkkantoor Kinrooi via de raamovereenkomsten 
FORCMS-MM-105 en FORCMS-ZIT-106 aan de firma Robberechts NV met zetel te Slachthuisstraat 21, 
2300 Turnhout voor de totale kostprijs van € 9.949,77 incl. btw. 
 

13.  Kennisgeving van de aankoop van ballistische platen klasse IV via aanvaarde factuur 

In elk operationeel politievoertuig dient de zone 2 sets harde ballistische platen te voorzien voor 
collectief gebruik in geval calamiteiten of acties. Harde ballistische platen klasse IV zijn bedoeld als 
bescherming tegen oorlogsmunitie zoals o.a. staalkernkogels uit de Kalasjnikov, FAL en M16 
aanvalsgeweren. Deze platen worden in combinatie met een zacht kogelwerend vest gebruikt om de 
vooropgestelde beschermingswaarde te bieden. Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege 
dd. 05.03.2021 houdende de gunning van de opdracht tot het leveren van ballistische platen klasse IV 
aan de firma Seyntex NV met zetel te Seyntexlaan 1 8700 Tielt voor de totale kostprijs van € 31.750,40 
incl. btw. 
 

14.  Kennisgeving van de aankoop van 1 wapenlocker via aanvaarde factuur 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 05.02.2021 houdende de gunning van de  
opdracht tot het leveren van 1 wapenlocker via aanvaarde factuur  aan de firma Keytechnik, met zetel 
te Dikberd 34 2C, 2200 Herentals voor de totale kostprijs van € 8.657,55 incl. btw. 
 

15.  Kennisgeving van de aankoop van 2 elektrische fietsen via aanvaarde factuur 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd.  05.02.2021 houdende de gunning van de 
opdracht tot het leveren van 2 elektrische fietsen via aanvaarde factuur aan de firma Martens Gerard 
met zetel te Guldensporenlaan 52, 3530 Houthalen – Helchteren op basis van de meest economische 
aanbieder voor de totale kostprijs van € 5.530,00 incl. btw. 
 

16.  Kennisgeving van de verkoop van afgeschreven en uit dienst genomen voertuigen 

In de politiezone CARMA worden de voertuigen die zijn afgeschreven of buiten gebruik gesteld wegens 
het aantal kilometers en te hoge herstellings- en onderhoudskosten te koop aangeboden. Ze worden 
in 2 loten aangeboden. Daarnaast wordt ook het  RHIB- vaartuig afgeschreven. Kennis te nemen van 
het besluit van politiecollege dd. 05.02.2021 houdende de goedkeuring van de verkoop van het 
afgeschreven en niet meer bruikbaar rollend en varend materieel volgens vooropgestelde 
modaliteiten

ICT 

 

17.  Goedkeuring van het globaal aankoopdossier Mobile Device Policy via raamovereenkomst 

In 2020 heeft politiezone CARMA een mobile device policy opgesteld. Het doel van de policy is  de 
verdeling, het gebruik en beheer van de mobiele bedrijfstoestellen te omschrijven binnen PZ CARMA. 
De policy is van toepassing voor elke gebruiker en elk mobile device dat door PZ CARMA ter beschikking 
wordt gesteld. Het basisprincipe is dat aan bepaalde medewerkers van de politiezone op basis van hun 
functie een bedrijfstoestel en bedrijfsabonnement ter beschikking worden gesteld, dat ook privé mag 
worden gebruikt.  Aan andere bepaalde functies wordt een diensttoestel  (gedurende de diensturen) 
ter beschikking gesteld. De aankoop van de smartphones, accessoires (Otterbox, Walletcases, 
protection glasses) ikv de Mobile Device Policy via raamovereenkomst FORCMS-GSM-112-01 bij de 
firma Vandenabeele NV met zetel te Kortrijkstraat 174 te 8770 Ingelmunster  voor een geraamd bedrag 
van € 120.600,00 incl. btw goed te keuren (periode 2021 -2024).  



De aankoop van de CYOD en de End User Service Desk via raamovereenkomst FORCMS-GSM-112 bij 
de firma Vandenabeele NV, met zetel te Kortrijkstraat 174 te 8770 Ingelmunster voor de totale 
kostprijs van € 11.132,00 incl. btw voor een periode van 4 jaar, goed te keuren. 
 

18.  Goedkeuring van de aankoop van IT-materialen  in het kader van mobiel werken 

In het kader van deze policy heeft de politiezone ook een grondige studie gedaan van de reeds 
aanwezige bedrijfs- en dienstlaptops en de behoeften aan bijkomende devices in het kader van mobiel 
werken. 
Goedkeuring van de aankoop IT-materialen  in het kader van mobiel werken; 
- 17 bedrijfslaptops via raamovereenkomst 
- 25 diensttablets via raamovereenkomst 
- 22 dienstlaptops via aanvaarde factuur  
Voor een totale kostprijs van € 57.643,53 incl. btw.
 

19.  Kennisgeving van de uitbreiding van de toegangscontrole GET - PKT via aanvaarde factuur. 

De politiezone maakt inzake de toegangscontrole van de verschillende gebouwen gebruik van het 
systeem van de firma van GET.  In 2 commissariaten is een aanpassing noodzakelijk: commissariaat 
GENK en het nieuwe wijkkantoor te KINROOI. Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege 
houdende de gunning van de opdracht tot de uitbreiding van de toegangscontrole via aanvaarde 
factuur, aan de firma GET nv met zetel te Antwerpsesteenweg 107 te 2390 Malle voor de totale 
kostprijs van € 18.672,81 incl. btw. 
 

20.  Kennisgeving van de aankoop IT materiaal voor 2 nieuwe combi's via aanvaarde factuur. 

Om de politiewerking te vergemakkelijken worden de politiecombi’s (type bestelwagen) sinds kort 
uitgerust met een mobile office van het type ‘Dell’.  De robuustheid en mobiliteit van deze installatie 
aan boord van het voertuig heeft zijn efficiëntie en effectiviteit bewezen.  
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 05.03.2021 houdende de goedkeuring van 
de opdracht tot het leveren van: 

- 2 dell laptops + dockingstations via aanvaarde factuur bij de firma Dell NV met zetel te Z.3 
Doornveld 130 te 1731 Zellik voor de totale kostprijs van € 6.404,89 incl. btw. 

- 2 mobiele printers via aanvaarde factuur bij de firma VBC met zetel te Boneputstraat 2 te 
3960 Bree voor de totale kostprijs van € 518,00 incl. btw. 

 

21.  Kennisgeving van de aankoop van ICT materialen via aanvaarde factuur 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 05.02.2021 houdende gunning van de 
opdracht tot het leveren van : 

- 10 laptops via aanvaarde factuur aan de firma Eurosys, met zetel te Centrum Zuid 1527, bus A, 
3530 Houthalen-Helchteren, op basis van de meest economische aanbieder voor de totale 
kostprijs van € 9.760,61 incl. btw. 

- 4 PC’s met bijhorende schermen via aanvaarde factuur aan de firma Priminfo met zetel te Rue 
du Grand Champ 8 te 5380 Noville-les-Bois, op basis van de meest economische aanbieder, 
voor de totale kostprijs van € 3.364,91 incl. btw. 

22.  Kennisgeving van de aankoop van switchen via aanvaarde factuur 

In oktober 2020 werd er een IT netwerkaudit uitgevoerd in PZ CARMA Genk, Houthalen en Bree.   Op 
basis van deze audit werd er een voorstel voor netwerkverbetering gedaan door Lebon IT.  Kennis te 
nemen van het besluit van het politiecollege dd. 08.01.2021 houdende de gunning van de opdracht tot 
het leveren van switchen via aanvaarde factuur, aan de firma Lebon IT met zetel te Roeselarestraat 
205A te 8840 Oostnieuwkerke voor de totale kostprijs van € 17.862,02 incl. btw.

 



Beleid & Communicatie 

 

23.  Kennisgeving van de aankoop van sofware inzake het beheer van sociale media via aanvaarde 
factuur

Met het oog op een optimaal en efficiënt beheer van de sociale media binnen de politiezone CARMA 
door de dienst communicatie werd er een marktonderzoek gevoerd naar een gebruiksvriendelijke tool. 
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 05.02.2021 houdende de goedkeuring van 
de aankoop van software voor het beheer van sociale media voor de totale kostprijs van € 4.431,00 
incl. btw bij de Firma Coosto,  Kennedyplein 101, 5611 ZS Eindhoven, Nederland. 
 

HRM 

 

24.  Vacantverklaring van 2 commissarissen van politie binnen PZ CARMA 

De vacantverklaring van 2 commissarissen van politie, de voorgestelde selectiemodaliteiten en de 
samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren. 
 

25.  Vacantverklaring van 2 HINP's algemeen binnen PZ CARMA 

De vacantverklaring van 2 hoofdinspecteurs algemeen, de voorgestelde selectiemodaliteiten en de 
samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren. 
 

26.  Vacantverklaring van 1 HINP DDB binnen PZ CARMA 

De vacantverklaring van 1 hoofdinspecteur dienst dossierbeheer (DDB), de voorgestelde 
selectiemodaliteiten  en de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren. 
 

27.  Vacantverklaring van 10 INP's interventie binnen PZ CARMA 

De vacantverklaring van 10 inspecteurs van polite – interventie, de voorgestelde selectiemodaliteiten 
en de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren. 
 

28.  Vacantverklaring van 4 INP's opsporingen binnen PZ CARMA 

De vacantverklaring van 4 inspecteurs van politie – opsporingen, de voorgestelde selectiemodaliteiten 
en de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren. 
 

29.  Vacantverklaring 1 consulent DPO binnen PZ CARMA 

De vacantverklaring van 1 consulent DPO / beleid (niveau B), de voorgestelde selectiemodaliteiten en 
de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren. 

 
 

BESLOTEN ZITTING 
 

HRM 

 

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

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

 

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



 

33.  Kennisgeving uitdiensttreding  

 

34.  Kennisgeving uitdiensttreding  

 

35.  Kennisgeving uitdiensttreding 

36.  Kennisgeving uitdiensttreding  

 

37.  Kennisgeving uitdiensttreding 

 

38.  Kennisgeving uitdiensttreding 

 

39.  Kennisgeving uitdiensttreding  

 

40.  Kennisgeving uitdiensttreding 

 

41.  Kennisgeving aanwerving van 1 hoofdinspecteur van politie - algemeen in de mobiliteit 
2020/05. 

 

42.  Kennisgeving aanwerving van 1 hoofdinspecteurs van politie - opsporingen ecofin in de 
mobiliteit 2020/05  

 

43.  Kennisgeving aanwerving van 1 hoofdinspecteurs van politie - opsporingen in de mobiliteit 
2020/05  

 

44.  Kennisgeving aanwerving van 1 hoofdinspecteurs van politie - functioneel beheer in de 
mobiliteit 2020/05  

 

45.  Kennisgeving aanwerving van 6 inspecteurs van politie - interventie  mobiliteit 2020/05  

 

46.  Kennisgeving aanwerving van 3 inspecteurs van politie - opsporingen in de mobiliteit 2020/05  

47.  Kennisgeving aanwerving van 1 INP virtueel loket via mobiliteit - geen kandidaten  

.

48.  Kennisgeving aanwerving van  1 juridisch adviseur - niveau A 

 

49.  Kennisgeving aanwerving van 1 consulent beleid - niveau B 

 

50.  Kennisgeving aanwerving van 1 consulent communicatie - niveau B 

 

51.  Kennisgeving aanwerving van 1 consulent logistiek - niveau B 

 

52.  Kennisgeving aanwerving van 1 consulent verkeer - niveau B - geen geslaagden 

53.  Kennisgeving aanwerving van 1 consulent HRM - niveau B via mobiliteit - geen geslaagden 

 



54.  Kennisgeving aanwerving van 1 consulent HRM - niveau B 

 

55.  Kennisgeving van de aanwerving van 1 consulent IT via externe werving - geen kandidaten 
meer via werfreserve

56.  Kennisgeving aanwerving van 1 consulent Lick/Opsco - niveau B 

57.  Goedkeuring van de indiensthouding na de leeftijd van 65 jaar:  

58.  Goedkeuring van de indiensthouding na de leeftijd van 65 jaar:  

59.  Arbeidsongeval : toekenning rente 

 


