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OVERZICHTSLIJST POLITIERAAD POLITIEZONE 5389 HAGELA ND 
 

Zitting van27 februari 2019 
 
Aanwezig 
De voorzitter van het politiecollege – voorzitter : Hans Vandenberg 
De leden van het politiecollege – raadsleden : Jo Roggen, Peter Reekmans, Stefaan Devos, Rudi 
Beeken 
De raadsleden : Luc Janssens, Mia Peeters, Birthe Lux, Rita Soetaerts, Bart Vlayen, Katrien 
Ceuleers, Simon Vandermeulen, Paul Francen, Guy Vandebergh, Koen Veulemans, Patrick Vlayen, 
GerryCaluwaerts, Jessica Cobbaert, Tamara Vande Reyde, Annelore Wuyts 
De korpschef: Liboton Luc 
De secretaris: Appeltants Marion 
 
Verontschuldigd/afwezig 
De raadsleden :RafVanmeensel, Alfons Lemmens 
 
Openbare zitting 
 
1. Kennisname van de geldigverklaring van de verkiezingen van de effectieve leden en de 
opvolgers van de politieraad 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Glabbeek van 2 januari 2019 inzake de 
verkiezing van de effectieve leden en de opvolgers van de politieraad; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Tielt-Winge van 2 januari 2019 inzake de 
verkiezing van de effectieve leden en de opvolgers van de politieraad; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Bekkevoort van 7 januari 2019 inzake de 
verkiezing van de effectieve leden en de opvolgers van de politieraad; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Geetbets van 22 januari 2019 inzake de 
verkiezing van de effectieve leden en de opvolgers van de politieraad; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Kortenaken van 25 januari 2019 inzake de 
verkiezing van de effectieve leden en de opvolgers van de politieraad; 
Gelet op de mededeling aan de politieraad door de deputatie van Vlaams-Brabant van 8 februari 2019 
waarbij het besluit van de gemeenteraad van Bekkevoort door de bestendige deputatie geldig werd 
verklaard op 7 februari 2019;  
Gelet op de mededeling aan de politieraad door de deputatie van Vlaams-Brabant van 8 februari 2019 
waarbij het besluit van de gemeenteraad van Geetbets door de bestendige deputatie geldig werd 
verklaard op 7 februari 2019;  
Gelet op de mededeling aan de politieraad door de deputatie van Vlaams-Brabant van 8 februari 2019 
waarbij het besluit van de gemeenteraad van Glabbeek door de bestendige deputatie geldig werd 
verklaard op 7 februari 2019;  
Gelet op de mededeling aan de politieraad door de deputatie van Vlaams-Brabant van 8 februari 2019 
waarbij het besluit van de gemeenteraad van Kortenaken door de bestendige deputatie geldig werd 
verklaard op 7 februari 2019;  
Gelet op de mededeling aan de politieraad door de deputatie van Vlaams-Brabant van 8 februari 2019 
waarbij het besluit van de gemeenteraad van Tielt-Winge door de bestendige deputatie geldig werd 
verklaard op 7 februari 2019;  

BESLUIT  
Er wordt akte genomen dat voor de gemeente Bekkevoort de volgende personen verkozen werden tot 
effectief lid en opvolger(s) voor de politieraad 

Verkozen zijn tot effectief lid van de 
politieraad 

Van rechtswege verkozen zijn tot opvolger(s) 
voor elk hiernaast vermeld verkozen effectief lid 
1. Lemmens Tom Janssens Luc 
2. Lenaerts Wouter 
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1. Laenens Trees Peeters Mia 
2. Lenaerts Wouter 
1. Heusdens Tommy VanmeenselRaf 
2. Putseys Nathalie 

Er wordt akte genomen dat voor de gemeente Geetbets de volgende personen verkozen werden tot 
effectief lid en opvolger(s) voor de politieraad 

Verkozen zijn tot effectief lid van de 
politieraad 

Van rechtswege verkozen zijn tot opvolger(s) 
voor elk hiernaast vermeld verkozen effectief lid 

Lux Birthe 1. Vandezande Germain 

Soetaerts Rita 
 

1. Doms Stijn 
 

Vlayen Bart  
 

Er wordt akte genomen dat voor de gemeente Glabbeek de volgende personen verkozen werden tot 
effectief lid en opvolger(s) voor de politieraad 

Verkozen zijn tot effectief lid van de 
politieraad 

Van rechtswege verkozen zijn tot opvolger(s) 
voor elk hiernaast vermeld verkozen effectief lid 
1. Holsbeeks Hilde Ceuleers Katrien 
2. Vergeylen Ronny 
1. Vanwinkelen Kris Vandermeulen Simon 
2. Vangroenendael Jonas 

Er wordt akte genomen dat voor de gemeente Kortenaken de volgende personen verkozen werden tot 
effectief lid en opvolger(s) voor de politieraad 

Verkozen zijn tot effectief lid van de 
politieraad 

Van rechtswege verkozen zijn tot opvolger(s) 
voor elk hiernaast vermeld verkozen effectief lid 

Francen Paul 1. VanlaerJosette 

Vandebergh Guy 1. Hermans Benjamin 
 

Veulemans Koen  

Vlayen Patrick 1. GeysenbergsBernadette 
 

Er wordt akte genomen dat voor de gemeente Tielt-Winge de volgende personen verkozen werden tot 
effectief lid en opvolger(s) voor de politieraad 

Verkozen zijn tot effectief lid van de 
politieraad 

Van rechtswege verkozen zijn tot opvolger(s) 
voor elk hiernaast vermeld verkozen effectief lid 
1. Cornelissen Kris CaluwaertsGerry 
2. Van de Gaer Agnes 

Cobbaert Jessica 1. Werner Tom 

1. Broos Filip Lemmens Alfons 
2. Meeus Rudi 
1. Vervoort Manuela Vande Reyde Tamara 
2. Van denstorme Gert 
1. Cornelissen Kris Wuyts Annelore 
2. Van de Gaer Agnes 

Er wordt akte genomen dat bovenstaande verkozen effectieve leden, van rechtswege opgevolgd 
worden door hun opvolger. 
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2. Installatie politieraadsleden en eedaflegging 
Gelet op de rechtsgeldige installatie van de verkozen politieraadsleden als gemeenteraadslid in de 
gemeenten die behoren tot de politiezone 5389 Hageland en het onderzoek van de geloofsbrieven dat 
daaraan vooraf ging; 
Overwegende dat de verkozen politieraadsleden tot op heden deel uitmaken van de gemeenteraad van 
één van de gemeenten die behoren tot de politiezone 5389 Hageland; 
Overwegende dat er geen bezwaar bestaat tot geldigverklaring van de geloofsbrieven van de 
verkozen raadsleden en van de verkozen opvolgers en dat de verkozen raadsleden kunnen toegelaten 
worden tot de eedaflegging, op de wijze bepaald bij de wet van 1 juli 1860; 
Overwegende dat de politieraad van de politiezone 5389 Hageland uit 17 leden bestaat en evenredig 
is samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die samen de 
meergemeentepolitiezone vormen; 
Overwegende dat de burgemeesters van de meergemeentepolitiezone van rechtswege lid van de 
politieraad zijn en niet worden meegerekend in het voornoemde aantal politieraadsleden; 
Overwegende dat de burgemeester-voorzitter van het politiecollege de vergaderingen van de 
politieraad voorzit; 
Overwegende dat Hans Vandenberg, burgemeester van de gemeente Bekkevoort, door het 
politiecollege werd aangesteld als voorzitter van het politiecollege voor de termijn van de eerste drie 
jaar van deze legislatuur en dit met ingang van zijn eedaflegging als burgemeester en tot en met 
31december 2021; 
Overwegende dat Rudi Beeken, burgemeester van de gemeente Tielt-Winge, door het politiecollege 
werd aangesteld als voorzitter van het politiecollege voor de termijn van de laatste drie jaar van deze 
legislatuur zijnde vanaf 1 januari 2022 tot de installatie van het nieuwe politiecollege in 2025; 
Overwegende dat bij verhindering of afwezigheid van de voorzitter, gedurende de eerste drie jaar van 
deze legislatuur,Rudi Beekenwerd aangesteld als vervangende voorzitter; 
Overwegende dat bij verhindering of afwezigheid van de voorzitter gedurende de laatste drie jaar van 
deze legislatuur, Hans Vandenbergwerd aangesteld als vervangende voorzitter aangesteld; 
Overwegende dat de politieraadsleden werden gekozen in openbare vergadering van de 
gemeenteraden van 2 januari 2019 van de gemeenten Glabbeek en Tielt-Winge, de gemeenteraad van 
7 januari 2019 van de gemeente Bekkevoort, de gemeenteraad van 22 januari 2019 van de gemeente 
Geetbets en de gemeenteraad van 25 januari 2019 van de gemeente Kortenaken ; 
Overwegende dat bij besluitenvan de deputatie van Vlaams-Brabant van 7 februari 2019 de 
verkiezingen van de leden de politieraad te Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek Kortenaken en Tielt-
Winge werden geldig verklaard; 
Overwegende dat bij deze verkiezingen de hiernavolgende gemeenteraadsleden tot effectief lid of 
opvolger van de politieraad zijn uitgeroepen; 
Overwegende dat het mandaat van de politieraadsleden een aanvang neemt op 27februari 2019; 

Voor de gemeente BEKKEVOORT 
Lid Opvolger 

Janssens Luc Lemmens Tom 
Lenaerts Wouter 

Peeters Mia Laenens Trees 
Lenaerts Wouter 

VanmeenselRaf Heusdens Tommy 
Putseys Nathalie 

Voor de gemeente GEETBETS 
Lid Opvolger 

Lux Birthe Vandezande Germain 
Soetaerts Rita Doms Stijn 
Vlayen Bart  

Voor de gemeente GLABBEEK 
Lid Opvolger 
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Ceuleers Katrien Holsbeeks Hilde 
Vergeylen Ronny 

Vandermeulen Simon Vanwinkelen Kris 
Vangroenendael Jonas 

Voor de gemeente KORTENAKEN 
Lid Opvolger 

Francen Paul VanlaerJosette 
Vandebergh Guy Hermans Benjamin 
Veulemans Koen  
Vlayen Patrick GeysenbergsBernadette 

Voor de gemeente TIELT-WINGE 
Lid Opvolger 

CaluwaertsGerry Cornelissen Kris 
Van de Gaer Agnes 

Cobbaert Jessica Werner Tom 
Lemmens Alfons Broos Filip 

Meeus Rudi 
Vande Reyde Tamara Vervoort Manuela 

Van denstorme Gert 
Wuyts Annelore Cornelissen Kris 

Van de Gaer Agnes 
Gelet op het feit dat de voorzitter van de politieraad de verkozen effectieve politieraadsleden heeft 
uitgenodigd om de eed af te leggen, op de wijze voorgeschreven bij de wet van 1 juli 1860; 
Gelet op het feit datRafVanmeensel op 26 februari mondeling aan de politiesecretaris heeft laten 
weten niet aanwezig te kunnen zijn op deze installatievergadering;  
Gelet op het feit dat Alfons Lemmens op 28 februari telefonisch aan de korpschef heeft laten weten 
niet aanwezig te kunnen zijn op deze installatievergadering; 
Gelet op het feit dat ter uitvoering van voormelde wet de voorgedragen aanwezige raadsleden in 
handen van de voorzitter de volgende eed afleggen : “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, 
gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische Volk”; 
De voorzitter wijst op de regels van onverenigbaarheden en vraagt aan de raadsleden om iedere 
onverenigbaarheid aan te geven; 
Geen enkele onverenigbaarheid wordt aangegeven; 

BESLUIT 
Er wordt akte genomen van de geldigverklaring van de geloofsbrieven van de verkozen 
politieraadsleden en van de verkozen opvolgers. 
Birthe Lux, Rita Soetaerts, Bart Vlayen, Katrien Ceuleers, Simon Vandermeulen, Paul Francen, Guy 
Vandebergh, Koen Veulemans, Patrick Vlayen, GerryCaluwaerts, Jessica Cobbaert, Tamara Vande 
Reyde en Annelore Wuyts. 
Van het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijk en individueel proces-verbaal 
opgesteld. 
Bovenvermelde aanwezige raadsleden worden aangesteld verklaard in hun ambt van politieraadslid.  
De raadsledendie zich lieten verontschuldigen zullen tijdens de eerstvolgende vergadering van de 
politieraad worden uitgenodigd om de eed af te leggen. 
 
3. Kennisname van eventuele betekeningen van afstand van mandaat 
Geen enkel raadslid doet afstand van zijn/haar mandaat. 
 
4. Installatie van eventuele opvolgers 
Gelet op punt 3 hierboven waarbij geen enkel raadslid afstand deed van zijn/haar mandaat volgt er 
geen installatie van opvolger(s). 
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5. Goedkeuring huishoudelijk reglement politieraad 
Het bestaande huishoudelijk reglement (goedgekeurd in de politieraadszitting van 2 april 2001 en 
aangepast/gewijzigd in de politieraadszittingen van 4 juni en 25 juni 2002 en 1 maart 2007 en 1 
februari 2013) wordt behouden mits aanpassing aan de actualiteit en aanpassing van het voorgestelde 
ontwerp door VVSG(plaats van vergaderen – bedrag in euro – verzenden vorige notulen – …). 
Het volledig aangepast en aangevuld huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan 
de leden van de politieraad. 
Het huishoudelijk reglement van de politieraad wordt vervat in een apart document. 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus; 
Gelet op de wet van 31 mei 2017 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van 
een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 
Overwegende dat de politieraad verplicht is een reglement van orde of een huishoudelijk reglement 
aan te nemen; 
Op voorstel van het politiecollege; 
Na beraadslaging; 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

BESLUIT 
Het huishoudelijk reglement van de politieraad wordt goedgekeurd. 
 
6. Berekening van het stemgewicht in het politiecollege en de politieraad 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus; 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de berekening van het aantal 
stemmen waarover een burgemeester beschikt in het Politiecollege; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 6 van 19 maart 2001 betreffende de berekeningswijze van 
het aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het Politiecollege; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 43 van 12 oktober 2007 betreffende de onderrichtingen 
voor het opstellen van de politiebegroting voor 2008 ten behoeve van de politiezones; 
Gelet op alle latere wijzigingen en aanvullingen op voormelde wetten en besluiten;  
Overwegende dat sinds 1 januari 2005 de verdeling van de stemmen binnen het politiecollege moet 
worden herzien tijdens de eerste politieraad van elk jaar en deze zich moet baseren op de bijdrage van 
elk van de gemeenten zoals bepaald in de goedgekeurde zonale rekeningen; 
Overwegende dat de stemmenverdeling een weerspiegeling dient te zijn van de financiële bijdrage 
die elke gemeente reëel investeert ten gunste van de politiezone (vandaar de verwijzing naar de 
zonale rekeningen); 
Overwegende dat het stemmenaantal jaarlijks moet worden aangepast om rekening te houden met een 
eventuele wijziging in de financiële bijdrage van de verschillende gemeenten van een 
meergemeentezone; 
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie, jaarrekening 2017, van de gemeente Bekkevoort 432.191 
euro bedraagt; 
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie, jaarrekening 2017, van de gemeente Geetbets  
414.198 euro bedraagt; 
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie, jaarrekening 2017 van de gemeente Glabbeek 357.106 
euro bedraagt; 
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie, jaarrekening 2017, van de gemeente Kortenaken 492.220 
euro bedraagt; 
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie, jaarrekening 2017, van de gemeente Tielt-Winge 677.003 
euro bedraagt; 
Op voorstel van het politiecollege; 
Na beraadslaging; 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

BESLUIT 
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Artikel 1 
Het stemgewicht in het politiecollege en de politieraad blijft, na berekening, ongewijzigd :  
Gemeente Bekkevoort Geetbets Glabbeek Kortenaken Tielt-Winge 
Stemgewicht burgemeesters 
in politiecollege 

18 17 15 21 29 

Aantal raadsleden (inclusief 
burgemeesters) 

4 4 3 5 6 

Stemgewicht 
raadsleden/burgemeesters in 
politieraad 

4,5 4,25 5 4,2 4,833333333 

 
7. Toekenning van de presentiegelden 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie, gestructureerd op 
twee niveaus; 
Gelet op het huishoudelijk reglement van de politieraad, zoals goedgekeurd in punt 5 hierboven; 
Gelet op het feit dat, conform artikel 20 ter WGP het presentiegeld, na verhogingscoëfficiënt van 1 
oktober 2018, minimaal 63,46 euro en maximaal 208,16 euro bedraagt; 
Gelet op het feit dat, conform artikel 22 WGP een politieraadslid zich mag laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon, volgens dezelfde spelregels als in de gemeenteraad, en deze 
vertrouwenspersoon recht kan hebben op een presentiegeld; 
Op voorstel van het politiecollege; 
Na beraadslaging; 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

BESLUIT 
Artikel 1 
De politieraadsleden ontvangen een presentiegeld als zij deelnemen aan de vergaderingen van de 
politieraad.  Dit presentiegeld wordt hen toegekend overeenkomstig de regeling uit artikel 31 van het 
huishoudelijk reglement van de politieraad. 
Artikel 2 
Het bedrag van het presentiegeld wordt vastgesteld op 150 euro en wordt niet gekoppeld aan de 
index. 
Artikel 3 
Dit besluit kent rechtsingang op 27 februari 2019. 
Artikel 4 
De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 
 
8. Berekening van de presentiegelden door het SSGPI 
Gelet op art. 12, 20ter en 22 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politie, gestructureerd op twee niveaus; 
Gelet op art. 11 en 19 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op art. 22 van bijlage III van het wetboek van inkomstenbelastingen 1992; 
Gelet op het schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken – Secretariaat van de Geïntegreerde 
Politie (SSGPI) met referentie SSGPI-RIO/2018/1147 van 30 november 2018; 
Op voorstel van het politiecollege; 
Na beraadslaging; 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

BESLUIT 
Artikel 1 
De politiezone 5389 Hageland verzoekt de berekening van de presentiegelden over te laten aan het 
SSGPI. 
Artikel 2 
Dit besluit treedt in werking vanaf 27 februari 2019. 
Artikel 3 
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Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan : 
- de betrokken raadsleden, 
- de korpschef, 
- de bijzondere rekenplichtige, 
- het SSGPI (t.a.v. de bevoegde satelliet). 

Artikel 4 
De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 
 
9. Samenstelling begrotingscommissie 
Gelet op artikel 34 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst gestructureerd op twee niveaus; 
Gelet op artikel 11 van het koninklijk besluit van 5 september 2001 inzake het Algemeen Reglement 
op de Politionele Comptabiliteit; 
Op voorstel van het politiecollege; 
Na beraadslaging; 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

BESLUIT 
Artikel 1 
De begrotingscommissie geeft advies aan het politiecollege over het begrotingsontwerp.  Het advies 
slaat uitsluitend op de wettelijkheid en de verwachte financiële weerslag.  
Artikel 2 
In de begrotingscommissie zetelen volgende vaste leden : 

- de burgemeester-voorzitter van het politiecollege en de politieraad of de waarnemend 
burgemeester-voorzitter; 

- de korpschef of de waarnemend korpschef; 
- de bijzondere rekenplichtige of de vervangend bijzondere rekenplichtige.  

 
10. Goedkeuring huishoudelijk reglement begrotingscommissie 
Het bestaande huishoudelijk reglement (goedgekeurd in de politieraadszitting van 6 november 2001 
en aangepast/gewijzigd in de politieraadszitting van 1 maart 2007) wordt behouden, mits aanpassing 
aan de actualiteit. 
Het volledig aangepast en aangevuld huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan 
de leden van de politieraad. 
Het huishoudelijk reglement van de begrotingscommissie wordt vervat in een apart document. 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus; 
Op voorstel van het politiecollege; 
Na beraadslaging; 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

BESLUIT 
Het huishoudelijk reglement van de begrotingscommissie wordt goedgekeurd. 
 
11. Kennisname van de goedkeuring door de provinciegouverneur van de begroting 2019 
Brief van Provincie Vlaams-Brabant – Afdeling Federale Overheid / Algemene Zaken – de 
Gouverneur –Leuven van 22 januari 2018. 
Besluit van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant van 6 februari 2019. 

… 
U vindt hierbij een eensluidend verklaard afschrift van mijn besluit van 05 februari 2019 
waarbij de begroting 2019 van de politiezone Hageland wordt goedgekeurd. 
… 
 
… 
· Het wachtgeld toegekend aan de personeelsleden in de periode van non-activiteit 
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voorafgaand aan de pensionering is ingeschreven als volgt : 111-10/00.  Dit moet volgens de 
PLP 56 worden ingeschreven onder de economische code 111-10. 
De politiezone dient daarom bij de eerstvolgende begrotingswijziging het wachtgeld in te 
schrijven onder de economische code die de PLP 56 oplegt; 
BESLUIT : 
Artikel 1 
De begroting 2019 van de politiezone Hageland wordt goedgekeurd, rekening houdend met 
de opmerking. 
… 

BESLUIT 
De politieraad neemt kennis van de goedkeuring door de provinciegouverneur van de begroting 2019 
van de politiezone 5389 Hageland. 
 
12. Verlenging licenties en onderhoudscontract firewall (met gemeente Bekkevoort) (2019-
2021) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunning : bekrachtiging politiecollegebeslissing 
Dossiernummer 2018/034  
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 11 en 33, betreffende de 
bevoegdheden van het politiecollege; 
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 de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de 
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet), 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 het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten, 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 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; 
Gelet op de politiecollegebeslissing van 20 juni 2012 : Deelname aankoop firewall (met gemeente 
Bekkevoort) : goedkeuring gunning; 
Gelet op de politiecollegebeslissing van 9 maart 2015 : Verlenging licenties en onderhoudscontract 
firewall (met gemeente Bekkevoort) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunning, 
Gelet op het voorstel van de gemeente Bekkevoort tot verlenging van het contract (verlenging van de 
licenties, het onderhoudscontract en het beheerscontract); 
Overwegende dat de kosten nog steeds worden omgeslagen overeenkomstig volgende verdeelsleutel : 
- 10% voor het OCMW Bekkevoort 
- 40% voor het gemeentehuis en bibliotheek Bekkevoort 
- 50% voor de politiezone Hageland; 
Gelet op de nieuwe offerte waarbij de service-level agreement (SLA) (serviceniveau-overeenkomst) 
beter is (in de eerste offerte ging die over een SLA NBD (next business day) i.p.v. de SLA 4 uur 
(zoals deze beschreven staat in het raamcontract van VERA); 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Bekkevoort van 
27 december 2018 waarin wordt voorgesteld om in te gaan op de nieuwe offerte; 
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht “Verlenging licenties en onderhoudscontract firewall 
(met gemeente Bekkevoort)”voor drie jaar werd geraamd op € 7.716,37 excl. btw of € 9.336,81 incl. 
21% btw (50 % aandeel hiervan is voor de politiezone); 
Overwegende dat de nieuwe uitgave voor de opdracht “Verlenging licenties en onderhoudscontract 
firewall (met gemeente Bekkevoort)”voor drie jaar wordt geraamd op € 8.491,67 excl. btw of 
€ 10.274;93 incl. 21% btw (50 % aandeel hiervan is voor de politiezone); 
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Overwegende dat de Dienst Personeel en Logistiek voorstelt om, rekening houdende met het 
voorgaande, deze opdracht te gunnen voor drie jaar (50 % aandeel hiervan is voor de politie); 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019, op artikel 
330/123-13 van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren; 
Het politiecollege verzoekt de politieraad om de beslissing van het politiecollege van 14 januari 2019 
te bekrachtigen; 
Op voorstel van het politiecollege; 
Na beraadslaging; 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

BESLUIT 
De politieraad bekrachtigt de politiecollegebeslissing van 14 januari 2019 tot verlenging van de 
licenties en het onderhoudscontract van de firewall met de gemeente Bekkevoort :  
Artikel 1 
De gunning van de firewall van 26 november 2018 wordt vervangen door onderstaande gunning. 
Artikel 2 
Goedkeuring wordt verleend aan het aangevulde dossier met nr. 2018/034 en de raming voor de 
opdracht “Verlenging licenties en onderhoudscontract firewall (met gemeente Bekkevoort)”. De 
raming voor drie jaar bedraagt € 8.491,67 excl. btw of € 10.274,93 incl. 21% btw (50 % aandeel 
hiervan is voor de politie). 
Artikel 3 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 4 
Deze opdracht wordt gegund tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag voor drie jaar van € 8.491,67 
excl. btw of € 10.274,93 incl. 21% btw (50 % aandeel hiervan is voor de politie). 
Artikel 5 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het aangevulde 
dossier met nr. 2018/034. 
Artikel 6 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget van 2019, op artikel 330/123-13 
van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren. 
 
13. Aankoop brandstoffen voor voertuigen (2019-2022) : goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 
Dossiernummer 2019/001 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 11 en 33, betreffende de 
bevoegdheden van de politieraad; 
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 de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de 
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet) en artikel 43; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten, 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 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; 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 14 januari 2019 betreffende de principiële goedkeuring 
van de opdracht “Aankoop brandstoffen voor voertuigen (2019-2022)” tegen een maandelijks initieel 
geraamd bedrag van € 3.000,00 incl. btw; 
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Overwegende dat in het kader van deze opdracht een dossier met nr. 2019/001 werd opgesteld door 
de Dienst Personeel en Logistiek; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op maandelijks € 2.479,34 excl. btw 
of € 3.000,00 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 2019, op artikel 
330/127-03 van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren; 
Op voorstel van het politiecollege; 
Na beraadslaging; 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

BESLUIT 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het dossier met nr. 2019/001 en de raming voor de opdracht 
“Aankoop brandstoffen voor voertuigen (2019-2022)”, opgesteld door de Dienst Personeel en 
Logistiek. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het dossier en zoals opgenomen 
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt maandelijks 
€ 2.479,34 excl. btw of € 3.000,00 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 2019, op artikel 330/127-03 van de 
gewone dienst en in het budget van de volgende jaren. 
Artikel 4 
De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 
 
14. Aankoop kogelwerende vesten (7) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Dossiernummer 2019/002 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 11 en 33, betreffende de 
bevoegdheden van de politieraad; 
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 de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° d iii 
(de opdracht kan slechts door één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om redenen van: 
bescherming van exclusieve rechten); 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, 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 nieuwe interventieleden nood hebben aan een individueel kogelwerend vest; 
Overwegende dat de huidige vesten zijn aangekocht bij ambassador arms via een raamcontract; 
Overwegende dat er  conformiteit moet zijn in de uitrusting van het personeel; 
Overwegende dat er overeenstemming moet zijn wat betreft het kogelwerend materiaal voor 
zwaardere munitie en dat deze platen ook in de nieuwe vesten moeten passen; 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 11 februari 2019 betreffende de principiële 
goedkeuring van de opdracht “Aankoop kogelwerende vesten (7)” tegen een initieel geraamd bedrag 
van € 5.000,00 incl. btw; 
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Overwegende dat in het kader van deze opdracht een dossier met nr. 2019/002 werd opgesteld door 
de Dienst Personeel en Logistiek; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 3.993,58 excl. btw of 
€ 4.832,23 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 2019, op artikel 
330/744-51 van de buitengewone dienst; 
Op voorstel van het politiecollege; 
Na beraadslaging; 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

BESLUIT 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het dossier met nr. 2019/002 en de raming voor de opdracht 
“Aankoop kogelwerende vesten (7)”, opgesteld door de Dienst Personeel en Logistiek. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het dossier en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 3.993,58 excl. btw of 
€ 4.832,23 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 2019, op artikel 330/744-51 van de 
buitengewone dienst. 
Artikel 4 
De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 
 
15. Aankoop fietsen (2) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Dossiernummer 2019/004 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 11 en 33, betreffende de 
bevoegdheden van de politieraad; 
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 de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de 
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet); 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten, 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 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; 
Gelet op de noodzaak aan twee fietsen voor de begeleiding van de kinderen bij het afleggen van het 
fietsexamen; 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 11 februari 2019 betreffende de principiële 
goedkeuring van de opdracht “Aankoop fietsen (2)” tegen een initieel geraamd bedrag van € 1.500,00 
incl. btw; 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een dossier met nr. 2019/004 werd opgesteld door 
de Dienst Personeel en Logistiek; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.239,67 excl. btw of 
€ 1.500,00 incl. 21% btw; 
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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 2019, op artikel 
330/744-51 van de buitengewone dienst; 
Op voorstel van het politiecollege; 
Na beraadslaging; 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

BESLUIT 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het dossier met nr. 2019/004 en de raming voor de opdracht 
“Aankoop fietsen (2)”, opgesteld door de Dienst Personeel en Logistiek. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het dossier en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 1.239,67 excl. btw of € 1.500,00 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 2019, op artikel 330/744-51 van de 
buitengewone dienst. 
Artikel 4 
De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 
 
16. Vacantverklaring betrekking administratief medewerker onthaal en financiën : 
bekrachtiging politiecollegebeslissing 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus;  
Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de 
politiediensten;  
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten;  
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het 
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie; 
Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 
personeelsleden van lokale politie;  
Gelet op de omzendbrief PLP 5bis (gepubliceerd op 15 mei 2007) betreffende de verwerking van de 
informatie van gerechtelijke en bestuurlijke politie – functioneel en technisch beheer in de 
politiezones; 
Gelet op de politieraadsbeslissing van 29 april 2015 houdende de aanpassing van de 
personeelsformatie, goedgekeurd door de Provinciegouverneur bij besluit van 22 mei 2015; 
Gelet op de politieraadsbeslissing van 29 april 2015 houdende de functieprofielen en organogram 
2015; 
Gelet op de nakende oppensioenstellling van de administratief medewerker onthaal en financiën; 
Gelet op een onvoorziene langdurige afwezigheid wegens ziekte van de administratief medewerker 
onthaal en financiën; 
Gelet op de hoogdringendheid tot aanwerving van een administratief medewerker onthaal en 
financiën;  
Overwegende dat de vacature zal bekendgemaakt worden via de jobservice van de VDAB;  
Overwegende dat de volgens de functieprofielen vermelde criteria zullen worden geëist; 
Het politiecollege verzoekt de politieraad om de beslissing van het politiecollege van 28 januari 2019 
te bekrachtigen; 
Gelet op de hoogdringendheid; 
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Op voorstel van het politiecollege; 
Na beraadslaging; 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

BESLUIT 
De politieraad bekrachtigt de politiecollegebeslissing van 28 januari 2019 betreffende de 
vacantverklaring van een betrekking van administratief medewerker :  
Artikel 1 
Er zal een vacature worden gepubliceerd op de jobservice van de VDABvoor een deeltijdse 
betrekking (30,4 uur/week) betrekking medewerker onthaal en financiën, niveau C met een contract 
van bepaalde duur met aangepaste loonschaal CC1. 
Artikel 2 
Na een gunstige evaluatie van de bepaalde periode van 6 maanden kan het contract worden omgezet 
naar onbepaalde duur. 
 
17. Delegatie van de aanwervingsbevoegdheid en benoemingsbevoegdheid voor personeelsleden 
van de lokale politie (uitgezonderd voor korpschef, hogere officieren en officieren) aan het 
politiecollege voor de lopende legislatuur 
Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op 2 niveaus; 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het minimaal effectief van het 
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie; 
Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van organisatie- en 
werkingsnormen van de lokale politie ten einde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de 
bevolking te verzekeren; 
Gelet op de omzendbrief PLP 10 van 09 oktober 2001 inzake de organisatie- en werkingsnormen van 
de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening aan 
de bevolking; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie 
en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten; 
Gelet op het voorstel van de korpschef van de lokale politiezone 5389 Hageland om gebruik te 
maken van de delegatiemogelijkheid van de aanwervings- en benoemingsbevoegdheid voor 
personeelsleden van de lokale politie aan het politiecollege; 
Overwegende dat het voor een soepele en efficiënte werking van de politiezone vereist is dat er 
sneller na de selectie tot effectieve benoeming of aanwerving kan overgegaan worden, hetgeen 
inhoudt dat kandidaten sneller aangeworven of benoemd kunnen worden in de eigen zone; 
Overwegende dat het vanuit het oogpunt van een soepel en efficiënt personeelsbeleid vereist is dat 
bepaalde bevoegdheden van de politieraad worden overgedragen aan het politiecollege; 
Op voorstel van het politiecollege; 
Na beraadslaging; 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

BESLUIT 
Artikel 1 
Het politiecollege verzoekt de politieraad om delegatie voor de lopende legislatuur voor de 
aanwervings- en benoemingsbevoegdheid voor personeelsleden van de lokale politie (uitgezonderd 
voor korpschef, hogere officieren en officieren). 
Artikel 2 
Wanneer het politiecollege de bedoeling heeft om af te wijken van de rangorde opgesteld door de 
selectiecommissie blijft de politieraad bevoegd. 
Artikel 3 
De aanwervings- en benoemingsbesluiten van het politiecollege zullen ter kennis worden gebracht 
aan de politieraad. 
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Artikel 4 
De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 
 
18. Goedkeuring notulen vorige vergadering 
Het verslag van de vergadering van 12 december 2018 werd aan de raadsleden toegestuurd. 
Na beraadslaging; 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

BESLUIT 
Het verslag van de vergadering 12 december 2018 wordt goedgekeurd. 
 
Besloten zitting 
 
19. Interleuven : aanduiden vertegenwoordiger bijzondere algemene vergadering 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 
Gelet op het lidmaatschap van de politiezone 5389 Hageland bij Interleuven; 
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven zoals het laatst gewijzigd bij beslissing van 19 
december 2018 van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven; 
Gelet op de uitnodiging van 24 januari 2019 voor de bijzondere algemene vergadering van 
Interleuven op woensdag 27 maart 2019 om 19.00uur met bijhorende agenda; 
Overwegende dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 
bepaalt dat de bijzondere algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de 
deelnemers en deze voor de politiezones rechtstreeks worden aangewezen door de politieraden uit 
hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering; 
Overwegende dat derhalve voor de bijzondere algemene vergadering van 27 maart 2019 een 
vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden 
vastgelegd; 
Overwegende dat de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven volgende 
punten bevat: 
1. Samenstelling van het bureau. 
2. Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering d.d. 19.12.2018. 
3. Benoeming bestuurders cfr. artikel 18 van de statuten. 

Benoeming deelnemers met raadgevende stem cfr. artikel 21 van de statuten. 
4. Project Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) – Researchpark Haasrode en 

Ambachtenzone – oprichting bedrijventerreinvereniging vzw en goedkeuring ontwerpstatuten.  
Overwegende dat de politieraad deze agendapunten dient te bespreken en standpunten dient in te 
nemen; 
Overwegende dat het politiecollege de politieraad verzoekt Hans Vandenberg aan te duiden als 
vertegenwoordiger op de bijzondere algemene vergadering van Interleuven van 27 maart 2019; 
Op voorstel van het politiecollege; 
Na beraadslaging; 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

BESLUIT 
Artikel 1: 
Hans Vandenberg aan te duiden als vertegenwoordiger op de bijzondere algemene vergadering van 
Interleuven van 27 maart 2019  
Artikel 2: 
Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de bijzondere algemene vergadering 
van 27 maart 2019 Interleuven als volgt vast te stellen: 
- Goedkeuring van alle agendapunten van de bijzondere algemene vergadering. 

Artikel 3 
De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 
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20. Interleuven : aanduiden vertegenwoordiger beheerscomité van de gemeenschappelijke 
dienst voor preventie en bescherming op het werk (GD-PBW) 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 
Gelet op het lidmaatschap van de politiezone53589 Hageland bij Interleuven; 
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven zoals het laatst gewijzigd bij beslissing van 19 
december 2018 van de bijzonder algemene vergadering van Interleuven; 
Overwegende dat Interleuven een dienstverlenende vereniging is; 
Overwegende dat deze gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk (GD-
PBW) wordt beheerd door Interleuven; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 3 maart 1999 en latere wijzigingen met betrekking tot de 
oprichting van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werkwaarbij de 
politiezone 5389 Hageland is aangesloten; 
Gelet op artikel 2.4. van de voorwaarden over de organisatie van het beheerscomité van de 
gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk; 
Overwegende dat in het Beheerscomité GD-PBW personen zetelen belast met het dagelijks beheer 
van de aangesloten besturen, werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de Federale 
Overheidsdienst – Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD – WASO); 
Overwegende dat er vanuit de politiezone een vertegenwoordiger in het Beheerscomité GD-PBW 
moet aangeduid worden; 
Overwegende dat het politiecollege de politieraad verzoekt Hans Vandenberg aan te duiden om de 
politiezone te vertegenwoordigen in het Beheerscomité van de gemeenschappelijke dienst voor 
preventie en bescherming op het werk (GD-PBW) van Interleuven voor de volledige legislatuur; 
Op voorstel van het politiecollege; 
Na beraadslaging; 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

BESLUIT 
Artikel 1 
Hans Vandenberg, voorzitter van het politiecollege aan te duiden om de politiezone te 
vertegenwoordigen in het Beheerscomité van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en 
bescherming op het werk (GD-PBW) van Interleuven voor de volledige legislatuur. 
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit over te maken aan Interleuven, beheerscomité GD-PBW en aan de 
vertegenwoordiger van de politiezone. 
Artikel 3 
De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 
 
21. Aanvraag tot non-activiteit voorafgaand aan de pensionering 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus (WGP); 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van de 
politiediensten (RPPol); 
Gelet op het koninklijk besluit van 9 november 2015 houdende bepalingen inzake het 
eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 85 van 22 februari 2016 betreffende het 
eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie; 
Overwegende dat voornoemd koninklijk besluit van 9 november 2015 een deel XIIbis invoegt in de 
RPPol, luidende “De non-activiteit voorafgaande aan de pensionering”, waardoor bepaalde 
personeelsleden van het operationeel kader het recht hebben op een non-activiteit voorafgaande aan 
de pensionering voor zover ze voldoen aan de in dat deel bepaalde voorwaarden;  
Gelet op het verzoek van 17 december 2018 van de inspecteur om met non-activiteit voorafgaand van 
de pensionering gesteld te worden met ingang van 1 juni 2019; 
Overwegende dat uit een controle van de personeelsdienst blijkt dat betrokkene voldoet aan de 
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voorwaarden om op 1 juni 2019 te kunnen genieten van een non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering tot de datum van zijn vervroegd pensioen, in dit geval tot 1 juni 2021; 
Gelet op de bijkomende motivatie :  

- hij genoot voor 10 juli 2014 van een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 58 jaar, 
- hij is geboren op 5 mei 1961 en wordt dus op 5 mei 2019 58 jaar, 
- uit de gegevens van PDOS blijkt dat hij op 1 juni 2021 – minder dan 4 jaar na aanvang 

NAVAP – met vervroegd pensioen kan gaan; 
Overwegende dat het politiecollege de politieraad verzoekt de inspecteur van politietoe te staan om te 
genieten van het stelsel van non-activiteit voorafgaand aan de pensionering van 1 juni 2019 tot en 
met 31 mei 2021. 
Op voorstel van het politiecollege; 
Na beraadslaging; 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

BESLUIT 
Artikel 1 
De politieraad staat de inspecteur van politie toe om te genieten van het stelsel van non-activiteit 
voorafgaand aan de pensionering van 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2021. 
Artikel 2 
Deze beslissing zal worden meegedeeld aan het SSGPI en de bijzondere rekenplichtige. 
Artikel 3 
De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 
 
22. Toekenning blijvende arbeidsongeschiktheid 
Dossiernummer : 2631>ST1386945317< 
Gelet op de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de 
overheidssector; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten; 
Gelet op de besluiten van de bevoegde medische dienst tot toekenning van een blijvende 
arbeidsongeschiktheid voor de gevolgen van het arbeidsongeval van 26 september 2017; 

BESLUIT 
De politieraad neemt kennis van :  
Artikel 1  
Ingevolge het arbeidsongeval van 26 september 2017 wordt er aan de heer een blijvende 
arbeidsongeschiktheid toegekend. 
Artikel 2 
Voor de berekeningen worden volgende gegevens in aanmerking genomen : 
a. basisloon tegen index 138,01 andere professionele voordelen en vakantiegeld inbegrepen 
35.088,74 euro, beperkt tot 24.332,08 euro; 
b. letsels :  
sequellen binnenoor trauma rechts door lawaai; 
c. graad van globale blijvende arbeidsongeschiktheid; 1,00 %, zoals vastgesteld door de bevoegde 
medische dienst; 
d. consolidatiedatum : 23 augustus 2018; 
e. uitwerking van de rente : 1 augustus 2018.. 
Artikel 3 
De heer heeft recht op een jaarrente, die niet aan de schommelingen van de verbruikersindex wordt 
aangepast. 
Die rente beloopt tegen zijn niet-geïndexeerde waarde, dus tegen 100 % aan index 138,01 : 24.332,08 
euro x 1,00/100 = 243,32 euro. 
In toepassing van artikel 4 § 3 van de wet van 3 juli 1967, wordt deze rente teruggebracht van 243,32 
euro x 50,00/100 = 121,66 euro. 
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Deze rente is jaarlijks betaalbaar op het einde van de maand december. 
Artikel 4 
Ethias nv, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt, verbindt zich, in het kader van de door de 
politiezone 5389 Hageland  afgesloten polis, tot de volledige uitvoering van de regeling zoals 
voorzien in onze beraadslaging. 
 
23. Aanstelling hoofdinspecteur 
Gelet op de Wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus; 
Gelet op 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 van 24 januari 2001 betreffende de toepassing van de 
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus ten behoeve van de lokale 
verantwoordelijke overheden in de politiezones; 
Gelet op de politieraadsbeslissingen van 5 september 2001, 19 december 2001, 12 februari 2002, 30 
december 2003, 27 april 2012, 20 juni 2012, 29 april 2015 en 22 februari 2017 houdende de 
personeelsformatie; 
Gelet op de politieraadsbeslissingen van 17 juni 2003, 1 juli 2009, 15 juni 2011, 29 april 2015 en 22 
februari 2017 houdende de functieprofielen; 
Gelet op de politiecollegebeslissing van 3 april 2017 houdende de vacantverklaring van een 
betrekking van hoofdinspecteur; 
Gelet op de politieraadsbeslissing van 17 mei 2017 houdende de vacantverklaring van een betrekking 
van hoofdinspecteur; 
Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor mobiliteit bij mobiliteitscyclus 2018-05 erratum 
reeksnummer 1612; 
Gelet op de politieraadsbeslissing van 30 juni 2010 houdende samenstelling van de 
selectiecommissie; 
Gelet op de politiecollegebeslissing van 14 januari 2019 houdende samenstelling van de 
selectiecommissie; 
Overwegende dat kandidaten zich hebben ingeschreven voor de vacature vermeld in de 
mobiliteit 2018-05 erratum met reeksnummer 1612; 
Overwegende dat de selectiecommissie een selectieprocedureheeft uitgevoerd op 6 februari 2019 :  
De kandidaat dient minstens 50 % van de punten te behalen; 
Overwegende dat de selectiecommissie de aspirant-hoofdinspecteur als geschikt heeft gerangschikt; 
Overwegende dat volgens de selectiecommissie de aspirant-hoofdinspecteur voldoende 
overeenstemming met het competentieprofiel vertoont; 
Overwegende dat volgens de selectiecommissie de aspirant-hoofdinspecteur een goed persoonlijk 
voorkomen heeft en een goede houding aangepast aan de situatie; 
Overwegende dat volgens de selectiecommissie de aspirant-hoofdinspecteur blijk geeft van 
assertiviteit; 
Na kennisname van het advies van 6 februari 2019 van de selectiecommissie houdende de 
aanwerving bij wijze van mobiliteit van een hoofdinspecteur; 
Op voorstel van het politiecollege; 
Na beraadslaging; 
De politieraad gaat over tot de geheime stemming; 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming waaruit blijkt dat de aspirant-hoofdinspecteur20 ja 
stemmen bekomt op de 20 aanwezige en stemgerechtigde raadsleden. 

BESLUIT 
Artikel 1  
Op grond van de voormelde uitslag van de stemming wordt de aspirant-hoofdinspectgeur aangesteld 
als hoofdinspecteur in de politiezone 5389 Hageland. 
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Artikel 2  
De indienstneming heeft uitwerking op de dag dat het ambt daadwerkelijk wordt opgenomen.  Deze 
wordt niet vroeger ingesteld dan 1 juli 2019 daar het opportuun is dit te laten samenvallen met het 
begin van een nieuwe referentieperiode. 
Artikel 3 
De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 
 
24. Aanstelling inspecteur wijkdienst 
Gelet op de Wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus; 
Gelet op 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 van 24 januari 2001 betreffende de toepassing van de 
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus ten behoeve van de lokale 
verantwoordelijke overheden in de politiezones; 
Gelet op de politieraadsbeslissingen van 5 september 2001, 19 december 2001, 12 februari 2002, 30 
december 2003, 27 april 2012, 20 juni 2012, 29 april 2015 en 22 februari 2017 houdende de 
personeelsformatie; 
Gelet op de politieraadsbeslissingen van 17 juni 2003, 1 juli 2009, 15 juni 2011, 29 april 2015 en 22 
februari 2017 houdende de functieprofielen; 
Gelet op de politiecollegebeslissing van 9 juli 2018 houdende de vacantverklaring van een betrekking 
van inspecteur; 
Gelet op de politieraadsbeslissing van 3 oktober 2018 houdende de vacantverklaring van een 
betrekking van inspecteur; 
Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor mobiliteit bij mobiliteitscyclus 2018-05 reeksnummer 
2859; 
Gelet op de politieraadsbeslissing van 30 juni 2010 houdende samenstelling van de 
selectiecommissie; 
Gelet op de politiecollegebeslissing van 14 januari 2019 2018 houdende samenstelling van de 
selectiecommissie; 
Overwegende dat kandidaten zich hebben ingeschreven voor de vacature vermeld in de 
mobiliteit 2018-05 met reeksnummer 2859; 
Overwegende dat de selectiecommissie een selectieprocedure heeft uitgevoerd op 6 februari 2019 
waarbij de kandidaten gerangschikt werden volgens de behaalde punten :  
De kandidaten dienen minstens 50 % van de punten te behalen; 
Overwegende dat de selectiecommissie de inspecteur als eerste heeft gerangschikt; 
Overwegende dat volgens de selectiecommissie de inspecteur geschikt is; 
Overwegende dat volgens de selectiecommissie de inspecteur voldoende overeenstemming met het 
competentieprofiel vertoont; 
Overwegende dat volgens de selectiecommissie de inspecteur beschikt over de nodige 
communicatievaardigheden; 
Overwegende dat volgens de selectiecommissie de inspecteur de nodige aanspreekbaarheid en 
luisterbereidheid bezit; 
Na kennisname van het advies van 6 februari 2019 van de selectiecommissie houdende de 
aanwerving bij wijze van mobiliteit van een inspecteur; 
Op voorstel van het politiecollege; 
Na beraadslaging; 
De politieraad gaat over tot de geheime stemming; 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming waaruit blijkt dat de inspecteur 20 ja stemmenbekomt 
op de20 aanwezige en stemgerechtigde raadsleden. 

BESLUIT 
Artikel 1  
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Op grond van de voormelde uitslag van de stemming wordt de inspecteur aangesteld als inspecteur 
interventie/wijkdienst in de zone 5389 Hageland. 
Artikel 2  
De indienstneming heeft uitwerking op de dag dat het ambt daadwerkelijk wordt opgenomen.  Deze 
wordt niet vroeger ingesteld dan 1 mei 2019 daar het opportuun is dit te laten samenvallen met het 
begin van een nieuwe referentieperiode. 
Artikel 3 
De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 
 
25. Aanstelling inspecteur wijkdienst 
Gelet op de Wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus; 
Gelet op 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 van 24 januari 2001 betreffende de toepassing van de 
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus ten behoeve van de lokale 
verantwoordelijke overheden in de politiezones; 
Gelet op de politieraadsbeslissingen van 5 september 2001, 19 december 2001, 12 februari 2002, 30 
december 2003, 27 april 2012, 20 juni 2012, 29 april 2015 en 22 februari 2017 houdende de 
personeelsformatie; 
Gelet op de politieraadsbeslissingen van 17 juni 2003, 1 juli 2009, 15 juni 2011, 29 april 2015 en 22 
februari 2017 houdende de functieprofielen; 
Gelet op de politiecollegebeslissing van 9 juli 2018 houdende de vacantverklaring van een betrekking 
van inspecteur; 
Gelet op de politieraadsbeslissing van 3 oktober 2018 houdende de vacantverklaring van een 
betrekking van inspecteur; 
Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor mobiliteit bij mobiliteitscyclus 2018-05 reeksnummer 
2859; 
Gelet op de politieraadsbeslissing van 30 juni 2010 houdende samenstelling van de 
selectiecommissie; 
Gelet op de politiecollegebeslissing van 14 januari 2019 2018 houdende samenstelling van de 
selectiecommissie; 
Overwegende dat kandidaten zich hebben ingeschreven voor de vacature vermeld in de 
mobiliteit 2018-05 met reeksnummer 2859; 
Overwegende dat de selectiecommissie een selectieprocedure heeft uitgevoerd op 6 februari 2019 
waarbij de kandidaten gerangschikt werden volgens de behaalde punten :  
De kandidaten dienen minstens 50 % van de punten te behalen; 
Overwegende dat de selectiecommissie de inspecteur als eerste heeft gerangschikt; 
Overwegende dat de selectiecommissie de inspecteur als tweede heeft gerangschikt; 
Overwegende dat de inspecteur wordt voorgedragen als inspecteur (zie punt hierboven); 
Overwegende dat volgens de selectiecommissie de inspecteur geschikt is; 
Overwegende dat volgens de selectiecommissie de inspecteur voldoende overeenstemming met het 
competentieprofiel vertoont; 
Overwegende dat volgens de selectiecommissie de inspecteur bijzondere belangstelling vertoont in 
onze organisatie en doordrongen is van de missie, visie en doelstellingen van onze organisatie; 
Overwegende dat volgens de selectiecommissie de inspecteur beschikt over het nodige 
inlevingsvermogen; 
Na kennisname van het advies van 6 februari 2019 van de selectiecommissie houdende de 
aanwerving bij wijze van mobiliteit van een inspecteur; 
Op voorstel van het politiecollege; 
Na beraadslaging; 
De politieraad gaat over tot de geheime stemming; 
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Gelet op de uitslag van de geheime stemming waaruit blijkt dat de inspecteur 20 ja stemmen bekomt 
op de 20 aanwezige en stemgerechtigde raadsleden. 

BESLUIT 
Artikel 1  
Op grond van de voormelde uitslag van de stemming wordt de inspecteur aangesteld als inspecteur 
interventie/wijkdienst in de zone 5389 Hageland. 
Artikel 2  
De indienstneming heeft uitwerking op de dag dat het ambt daadwerkelijk wordt opgenomen.  Deze 
wordt niet vroeger ingesteld dan 1 mei 2019 daar het opportuun is dit te laten samenvallen met het 
begin van een nieuwe referentieperiode. 
Artikel 3 
De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 
 
26. Aanstelling administratief medewerker onthaal en financiën  
Gelet op de Wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus; 
Gelet op 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 van 24 januari 2001 betreffende de toepassing van de 
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus ten behoeve van de lokale 
verantwoordelijke overheden in de politiezones; 
Gelet op de politieraadsbeslissingen van 5 september 2001, 19 december 2001, 12 februari 2002, 30 
december 2003, 27 april 2012, 20 juni 2012, 29 april 2015 en 22 februari 2017 houdende de 
personeelsformatie; 
Gelet op de politieraadsbeslissingen van 17 juni 2003, 1 juli 2009, 15 juni 2011, 29 april 2015 en 22 
februari 2017 houdende de functieprofielen; 
Gelet op de politiecollegebeslissing van 28 januari 2019 houdende de vacantverklaring van een 
betrekking van administratief medewerker onthaal en financiën; 
Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 februari 2019 houdende de vacantverklaring van een 
betrekking van administratief medewerker onthaal en financiën; 
Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor de externe werving van een administratief medewerker 
onthaal en financiën via de VDAB; 
Gelet op de politieraadsbeslissing van 30 juni 2010 houdende samenstelling van de 
selectiecommissie; 
Gelet op de politiecollegebeslissing van 14 januari 2019 houdende samenstelling van de 
selectiecommissie; 
Overwegende dat kandidaten zich hebben ingeschreven voor de vacature administratief medewerker 
onthaal en financiën gepubliceerd op CDAB – Publicatie van 16 januari 2019 t.e.m. 25 januari 2019 
– vacaturenummer 58888476 :  
Overwegende dat de kandidaten werd gevraagd hun deelname / niet deelname aan de selectieproeven 
te bevestigen;  
Overwegende dat de selectiecommissie een schriftelijke proef heeft uitgevoerd op 6 februari 2019 
waarbij de kandidaten gerangschikt werden volgens de behaalde punten :  
De vijf eerst gerangschikte kandidaten worden toegelaten tot de mondelinge proeven;  
Voor het schriftelijke gedeelte en het mondelinge gedeelte dienen de kandidaten minstens 50 % van 
de punten te behalen; 
Overwegende dat de selectiecommissie een mondelinge proef heeft uitgevoerd op 6 februari 2019 
waarbij de kandidaten gerangschikt werden volgens de behaalde punten :  
Gelet op de rangschikking van de kandidaten :  
Overwegende dat de selectiecommissie de kandidaat als eerste heeft gerangschikt; 
Overwegende dat volgens de selectiecommissie de kandidaat geschikt is; 
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Overwegende dat volgens de selectiecommissie de kandidaat voldoende overeenstemming met het 
competentieprofiel vertoont; 
Overwegende dat volgens de selectiecommissie de kandidaat een goed persoonlijk voorkomen heeft 
en een goede houding aangepast aan de situatie; 
Overwegende dat volgens de selectiecommissie de kandidaat bijzondere belangstelling vertoont in 
onze organisatie; 
Overwegende dat volgens de selectiecommissie de kandidaat een goede functionele en technische 
kennis heeft; 
Na kennisname van het advies van 6 februari 2019 van de selectiecommissie houdende de 
aanwerving van een administratief medewerker onthaal en financiën; 
Op voorstel van het politiecollege; 
Na beraadslaging; 
De politieraad gaat over tot de geheime stemming; 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming waaruit blijkt dat de kandidaat19 ja stemmen bekomt 
op de 20 aanwezige en stemgerechtigde raadsleden. 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming waaruit blijkt dat de kandidaat1 ja stem bekomt op de 
20 aanwezige en stemgerechtigde raadsleden. 

BESLUIT 
Artikel 1  
Op grond van de voormelde uitslag van de stemming wordt de kandidaat aangesteld als 
administratief medewerker onthaal en financiënin de politiezone 5389 Hageland. 
Artikel 2 
Het betreft een deeltijdse betrekking (30,4 uur/week) betrekking medewerker onthaal en financiën, 
niveau C met een contract van bepaalde duur met aangepaste loonschaal CC1. 
Artikel 3 
Na een gunstige evaluatie van de bepaalde periode van 6 maanden kan het contract worden omgezet 
naar onbepaalde duur. 
Artikel 4 
De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 


