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TOELICHTING POLITIERAAD POLITIEZONE 5389 HAGELAND 
 
 

Zitting van 8 december 2021 
 
 
Openbare zitting 
 
 
 
1. Begroting 2022 : goedkeuring  
 
Zie politiecollegebeslissingen van 8 november 2021 en 22 november 2021 
 
 
Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie;  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 mei 2002 tot regeling van de meerkost die betrekking 
heeft op het gedeelte van de sociale zekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en 
vergoedingen van de personeelsleden van de politiezones;  
 
Gelet op de omzendbrief PLP 32 van 15 oktober 2003 betreffende de werking van de politieraad 
en het politiecollege; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/3 van 15 maart 2013 betreffende wijzigingen aan het 
bestuurlijk toezicht op de beslissingen van de politiezones van het Vlaamse Gewest door het 
decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op alle latere wijzigingen en aanvullingen op voormelde wetten en besluiten;  
 
Gelet op het verslag van de begrotingscommissie van 8 november 2021; 
 
 
Voorstel van beslissing  
 
 
Artikel 1 
De begroting 2022 – gewone en buitengewone dienst – wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2 
De begroting 2022 wordt als volgt vastgesteld (bedragen in €) : 
 

* gewone ontvangsten 5.602.124,00 
* gewone uitgaven 6.316.436,00 
  
Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 
Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 
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Ontvangsten overboekingen (van reservefonds) 849.312,00 
Uitgaven overboekingen (naar reservefonds + buitengewone 
dienst) 

135.000,00 

  
Geraamd resultaat van het dienstjaar 0,00 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig dienstjaar 0,00 
  
Geraamd algemeen budgetresultaat gewone dienst 0,00 
  
* buitengewone ontvangsten 0,00 
* buitengewone uitgaven 135.000,00 
  
Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 
Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 
  
Ontvangsten overboekingen (van gewone dienst) 0,00 
Uitgaven overboekingen 135.000,00 
  
Geraamd resultaat van het dienstjaar 0,00 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige dienstjaar 0,00 
  
Geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst 0,00 
  

 
Artikel 3 
De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 
 
 
 
2. Gezamenlijke aankoop elektriciteit en aardgas via het Vlaams Energiebedrijf (VEB) : 
goedkeuring  
 
Zie politiecollegebeslissing van 8 november 2021 
 
 
Gelet op het besluit van het schepencollege van de gemeente Tielt-Winge van 25 mei 2021 :  
 

Goedkeuring principe energielevering via het Vlaams Energiebedrijf (VEB) 
Feiten en context 
De huidige leveringscontracten voor elektriciteit en aardgas lopen op 31 december 2021 
ten einde. 
Als lokaal bestuur hebben we voor de levering van elektriciteit en aardgas keuze tussen 2 
opties: 

1. Eigen aanbesteding, eigen consultatie vrije markt. 
2. Instappen in het aanbod van energielevering van het Vlaams Energiebedrijf (VEB). 

In het kader van de aanbestedingsprocedure voor aankoop van gas en elektriciteit moet 
een technisch zeer gespecialiseerd lastenboek opgemaakt worden. Hiervoor beschikken we 
intern niet over dergelijke gespecialiseerde technische kennis, waardoor een eigen 
aanbestedingsprocedure voeren geen geschikte optie is. 
Het VEB: 
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• Is een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) naar privaat recht, opgericht als 
naamloze vennootschap 

• Staat onder toezicht van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme Zuhal Demir 

• Werkt als aankoopcentrale - groothandelaar en aankoopcentrale - bemiddelaar 
• Beschikt over vergunningen om energie (elektriciteit en aardgas) te leveren in de 3 

gewesten 
• Is 100% overheidsbedrijf, met als doelgroep de brede Vlaamse overheid 
Juridische gronden 
• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
• De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de informatie 

inzake rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. 

• De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36 en artikel 
43. 

• Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

• Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

Adviezen 
Geen adviezen. 
Argumentatie 
Instappen bij het aanbod van energielevering van het VEB biedt verschillende voordelen: 
Ontzorging aanbesteding: 
Volledige ontzorging van het aanbestedingstraject: het VEB werkt als aankoopcentrale die 
de energie zelf eerst aankoopt en instaat voor de achterliggende aanbestedingen. Hierdoor 
mogen lokale besturen een energiecontract aangaan met het VEB als vergunde 
energieleverancier zonder een eigen aanbesteding te moeten doen. 
Het VEB wordt energieleverancier van zowel elektriciteit als aardgas. 
Groene stroom: 
100% groene stroom die CO2 neutraal is. 
Kosten: 
Het VEB werkt met een kostendekkende vergoeding:  
• Het VEB maakt geen winst 
• Geen bijkomende kosten 
• Schaalvoordeel: de kostendekkende vergoeding daalt naarmate het aantal klanten en 

het volume van het VEB toeneemt. 
Contract en looptijd: 
• Contract met stilzwijgende verlenging. Achterliggend organiseert het VEB de nodige 

periodieke aanbestedingen. 
• Flexibiliteit in looptijd: minimum looptijd is 1 jaar. Het lokaal bestuur kan kiezen voor 

hoelang de overeenkomst aangegaan wordt. 
Politiezone en kerkfabriek: 
Kunnen:  
• Ofwel mee instappen in het contract van het lokaal bestuur 
• Ofwel zelf een overeenkomst aangaan met het VEB 
Tariefformule energiecomponent: 
Het VEB hanteert een flexibele aankoopstrategie. De klant kan kiezen voor de aankoop op 
de korte- of de langetermijnmarkt.  
Uit een studie van het VEB blijkt dat over een periode van 2008-2020 de kortetermijnmakt 
gemiddeld goedkoper was. Het VEB raadt lokale besturen aan om de energie aan te kopen 
op de kortetermijnmarkt: 
• Uurprijzen voor elektriciteit 
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• Dagprijzen voor aardgas 
De budgetten worden opgemaakt op basis van de prijzen op de termijnmarkt. 
Facturatie: 
Standaard elektronische facturatie. De betaaltermijn bedraagt 30 dagen. 
Ondersteuning bij de vermindering van het aantal facturen door het bundelen van het 
afnamepunten per 'cluster' of kostenplaats (in overleg met de dienst Financiën). 
Ondersteuning bij budgetopmaak: 
Budgetopmaak (2x per jaar) ter beschikking op maat van het lokaal bestuur.  
Het college wil nog een aantal extra voorwaarden koppelen aan deze toetreding: 
• Energie afkomstig uit Vlaanderen 
• Bijkomend aandeel groene energie 
• Beperkt tot 1 jaar 
Financiële gevolgen 
Verder te onderzoeken. 
Bijlagen 
• VEB als partner voor energie 
• Prestentatie energielevering Tielt-Winge 
• Model overeenkomst 
Besluit: 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om toe te treden bij 
de energielevering van elektriciteit en aardgas van het Vlaams Energiebedrijf, maar wil 
nog een aantal extra voorwaarden koppelen aan deze toetreding: 
• Energie afkomstig uit Vlaanderen 
• Bijkomend aandeel groene energie 
• Beperkt tot 1 jaar 
Artikel 2 
De nodige stappen worden ondernomen. 
Artikel 3 
Het dossier wordt geagendeerd op de gemeenteraad van juni 
 
 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Tielt-Winge van 17 juni 2021 :  
 

Goedkeuring principe energielevering via het Vlaams Energiebedrijf (VEB) 
Feiten en context 
De huidige leveringscontracten voor elektriciteit en aardgas lopen op 31 december 2021 
ten einde. 
Het college van burgemeester en schepenen is in zitting van 25 mei 2021 akkoord gegaan 
om in te stappen in het aanbod van energielevering van het Vlaams Energiebedrijf (VEB). 
In het kader van de aanbestedingsprocedure voor aankoop van gas en elektriciteit moet 
een technisch zeer gespecialiseerd lastenboek opgemaakt worden. Hiervoor beschikken we 
intern niet over dergelijke gespecialiseerde technische kennis, waardoor een eigen 
aanbestedingsprocedure voeren geen geschikte optie is. 
Het VEB: 
• Is een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) naar privaat recht, opgericht als 

naamloze vennootschap 
• Staat onder toezicht van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, 

Energie en Toerisme Zuhal Demir 
• Werkt als aankoopcentrale - groothandelaar en aankoopcentrale - bemiddelaar 
• Beschikt over vergunningen om energie (elektriciteit en aardgas) te leveren in de 3 

gewesten 
• Is 100% overheidsbedrijf, met als doelgroep de brede Vlaamse overheid 
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Juridische gronden 
• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
• De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de informatie 

inzake rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. 

• De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36 en artikel 
43. 

• Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

• Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

• Collegebeslissing van 25 mei 2021. 
Adviezen 
Geen adviezen. 
Argumentatie 
Toetreding tot de aankoopcentrale van het VEB gebeurt alleen onder de voorwaarde dat 
voor het effectief afsluiten van de leveringscontracten er voldoende duidelijkheid is over 
o.a. het financiële model, de herkomst van de groene energie en het aanbod van zowel 
middenspanning als laagspanning. Aan het VEB zal gevraagd worden om de 
aankoopcentrale voldoende flexibel te organiseren zodat er maximaal tegemoet gekomen 
wordt aan de grote diversiteit binnen de lokale besturen. 
Het VEB heeft bevestigd dat de toetreding tot de aankoopcentrale niet de verplichting 
meebrengt om effectief af te nemen. 
Instappen bij het aanbod van energielevering van het VEB biedt verschillende voordelen: 
Ontzorging aanbesteding: 
Volledige ontzorging van het aanbestedingstraject: het VEB werkt als aankoopcentrale die 
de energie zelf eerst aankoopt en instaat voor de achterliggende aanbestedingen. Hierdoor 
mogen lokale besturen een energiecontract aangaan met het VEB als vergunde 
energieleverancier zonder een eigen aanbesteding te moeten doen. 
Het VEB wordt energieleverancier van zowel elektriciteit als aardgas. 
Groene stroom: 
100% groene stroom die CO2 neutraal is. 
Kosten: 
Het VEB werkt met een kostendekkende vergoeding:  
• Het VEB maakt geen winst 
• Geen bijkomende kosten 
• Schaalvoordeel: de kostendekkende vergoeding daalt naarmate het aantal klanten en 

het volume van het VEB toeneemt. 
Contract en looptijd: 
• Contract met stilzwijgende verlenging. Achterliggend organiseert het VEB de nodige 

periodieke aanbestedingen. 
• Flexibiliteit in looptijd: minimum looptijd is 1 jaar. Het lokaal bestuur kan kiezen voor 

hoelang de overeenkomst aangegaan wordt. 
Politiezone en kerkfabriek: 
Kunnen:  
• Ofwel mee instappen in het contract van het lokaal bestuur 
• Ofwel zelf een overeenkomst aangaan met het VEB 
Tariefformule energiecomponent: 
Het VEB hanteert een flexibele aankoopstrategie. De klant kan kiezen voor de aankoop op 
de korte- of de langetermijnmarkt.  
Uit een studie van het VEB blijkt dat over een periode van 2008-2020 de kortetermijnmarkt 
gemiddeld goedkoper was. Het VEB raadt lokale besturen aan om de energie aan te kopen 
op de kortetermijnmarkt: 
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• Uurprijzen voor elektriciteit 
• Dagprijzen voor aardgas 
De budgetten worden opgemaakt op basis van de prijzen op de termijnmarkt. 
Facturatie: 
Standaard elektronische facturatie. De betaaltermijn bedraagt 30 dagen. 
Ondersteuning bij de vermindering van het aantal facturen door het bundelen van het 
afnamepunten per 'cluster' of kostenplaats (in overleg met de dienst Financiën). 
Ondersteuning bij budgetopmaak: 
Budgetopmaak (2x per jaar) ter beschikking op maat van het lokaal bestuur.  
Volgende extra voorwaarden worden aan deze toetreding gekoppeld: 

• energie afkomstig uit Vlaanderen 
• bijkomend aandeel groene energie 
• beperkt tot 1 jaar 

Financiële gevolgen 
De nodige middelen werden voorzien in het meerjarenplan. 
Bijlagen  
• VEB als partner voor energie 
• Presentatie energielevering Tielt-Winge 
• Model overeenkomst 
• Overeenkomsten TW elektriciteit en gas 
Besluit: 
eenparig aangenomen. 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de voorwaardelijke toetreding tot de aankoopcentrale van het VEB 
(Vlaams Energiebedrijf) goed m.b.t. de opdracht "Aankoop van groene elektriciteit en 
aardgas.” 
Artikel 2 
Het contract zal starten op 1 januari 2022 en eindigt op 31 december 2022. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze 
beslissing. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan VEB. 
Artikel 5 
Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht, zoals geregeld door de 
bepalingen van het Decreet over het lokaal bestuur. 
 

 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen;  
 
Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt; 
 
Gelet de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de informatie 
inzake rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
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Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36 en artikel 
43. 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 
 
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; 
 
Overwegende dag de huidige leveringscontracten voor elektriciteit en aardgas op 31 december 
2021 ten einde lopen; 
 
Gelet op het besluit van het schepencollege van de gemeente Tielt-Winge van 25 mei 2021; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Tielt-Winge van 17 juni 2021; 
 
Overwegende dat de politiezone kan mee instappen in het contract van het lokaal bestuur; 
 
 
Voorstel van beslissing  
 
 
Artikel 1 
De politieraad gaat principieel akkoord om toe te treden in het contract van het lokaal bestuur 
(energielevering van elektriciteit en aardgas van het Vlaams Energiebedrijf). 
 
Artikel 2 
Het contract zal starten op 1 januari 2022 en eindigen op 31 december 2022. 
 
Artikel 3 
De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 
 
 
 
3. Software digitale snelheidsmeter onderhoud en licentie (2022-2030) : goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
 
Zie politiecollegebeslissing van 22 november 2021 
 
 
Dossiernummer 2021/030 
 
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; 
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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; 
 
Overwegende dat de licentiekost en het onderhoud van de module jaarlijks terugkerende kosten 
zijn; 
 
Gelet op het besluit van het Politiecollege van 22 november 2021 betreffende de principiële 
goedkeuring van de opdracht “Software digitale snelheidsmeter: onderhoud en licentie (2022-
2030)” tegen een initieel geraamd bedrag van € 6.177,74 incl. btw op jaarbasis; 
 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een dossier met nr. 2021/030 werd opgesteld 
door Dienst Personeel en Logistiek; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 5.105,57 excl. btw of 
€ 6.177,74 incl. 21% btw op jaarbasis;  
 
Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor de periode 2022 – 2030;  
 
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 2021, op artikel 
330/123-13 van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren; 
 
 
Voorstel van beslissing  
 
 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2021/030 en de raming voor 
de opdracht “Software digitale snelheidsmeter: onderhoud en licentie (2022-2030)”. De raming 
bedraagt € 5.105,57 excl. btw of € 6.177,74 incl. 21% btw op jaarbasis;  
 
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 2021, op artikel 330/123-13 van de 
gewone dienst en in het budget van de volgende jaren. 
 
Artikel 4 
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De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 
 
 
 
4. Notulen vorige vergadering : goedkeuring 
 
Het verslag van de vergadering van 20 oktober 2021 werd aan de raadsleden toegestuurd. 
 
 
Voorstel van beslissing  
 
 
Het verslag van de vergadering 20 oktober 2021 wordt goedgekeurd. 
 
 
 
Besloten zitting 
 
 
 
5. Interleuven : aanduiden vertegenwoordiger bijzondere algemene vergadering : 
bekrachtiging 
 
Zie politiecollegebeslissing van 20 oktober 2021. 
 
 
Gelet op het lidmaatschap van de politiezone bij Interleuven; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 
 
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven; 
 
Gelet dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt 
dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en 
deze voor de gemeenten rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, 
en voor de overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of 
statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen; 
 
Gelet op het schrijven van 13 oktober 2021 van Interleuven voor de bijzondere algemene 
vergadering van 15 december 2021 om 19.00 uur met volgende agenda :  

1. Samenstelling van het bureau 
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 16 juni 2021 
3. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2022 
4. Begroting 2022 
5. Vervanging leden raad van bestuur 
6. Diversen; 

 
 
Het politiecollege verzoekt de politieraad om de beslissing van het politiecollege van 20 oktober 
2021 te bekrachtigen; 
 
 
Voorstel van beslissing  
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De politieraad bekrachtigt de politiecollegebeslissing van 20 oktober 2021 tot aanduiden van de 
vertegenwoordiger voor de bijzondere algemene vergadering van Interleuven:  
 
 
Artikel 1 
De voorzitter van het politiecollege aan te duiden als vertegenwoordiger op de bijzondere 
algemene vergadering van Interleuven van 15 december 2021. 
 
Artikel 2 
Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de bijzondere algemene 
vergadering van 15 december 2021 Interleuven als volgt vast te stellen : 
- Goedkeuring van alle agendapunten van de bijzondere algemene vergadering. 
 
 
 
6. Vervangingscontract calog medewerker onderhoud niveau D: kennisgeving 
 
Zie politiecollegebeslissing van 20 oktober 2021 
 
 
De Calog medewerker onderhoud niveau D zal begin november een operatie ondergaan en 
minstens 2 maanden in ziekteverlof zijn. 
Gezien de overblijvende medewerker onderhoud niveau D het onderhoud van de burelen al die 
tijd niet alleen aankan werd geopteerd om een medewerker onderhoud aan te werven met een 
tijdelijk vervangingscontract van minstens 2 maanden. 
 
 
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 permanente nota DGS/DSJ-P-2014/25992 van 17 juli 2014 “koninklijk besluit van 
26 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 
2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de 
geldelijke anciënniteit; 
 
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; 
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Gelet op de politieraadsbeslissingen van 17 juni 2003, 1 juli 2009, 15 juni 2011, 29 april 2015 en 
22 februari 2017 houdende de functieprofielen; 
 
Overwegende dat er dringend nood is aan een werknemer voor het onderhoud wegens de 
nakende afwezigheid van een personeelslid van de onderhoudsdienst; 
 
Overwegende dat het een voorlopig tijdelijk vervangingsbetrekking betreft; 
 
Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor de externe werving van een calog medewerker 
onderhoud niveau D via de VDAB vacaturenummer 63189801; 
 
Overwegende dat volgende criteria werden geformuleerd :  

Naast het algemeen profiel van arbeider zijn volgende specifieke competenties gewenst : 
- zin voor orde en netheid  
- principes van hygiënisch werken kennen en toepassen  
- de werking kennen van de schoonmaakproducten en eventueel toxische eigenschappen 

herkennen 
- kennis hebben van de juiste til- en heftechnieken; 

 
Gelet op het advies van de korpschef; 
 
 
Voorstel van beslissing  
 
 
De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 20 oktober 2021 betreffende  
het vervangingscontract calog-medewerker onderhoud niveau D:  
 
Artikel 1 
Betreffende het vervangingscontract van de calog-medewerker onderhoud niveau D.  
De arbeider wordt in dienst genomen als calog medewerker niveau D voor een betrekking als 
arbeider onderhoud met volgende bepalingen:  

- deeltijds contract van 30 uur per week,  
- bepaalde periode van 2 maanden, 
- loonschaal DD1. 

 
Artikel 2 
De indiensttredingsdatum en de vaststelling van de arbeidsovereenkomst worden vastgesteld op 
1 november 2021. 
 
 
Bijkomende documenten 
Alle documenten liggen ter inzage bij de secretaris en kunnen elektronisch worden aangevraagd 
en elektronisch verstuurd. 
Voor inzageneming ter plaatse gelieve eerst telefonisch contact op te nemen. 

Politiezone Hageland 
Secretaris, Marion Appeltants 

Eugeen Coolsstraat 11 A – 3460 Bekkevoort 
tel. : 013/350.368 

e-mail : marion.appeltants@police.belgium.eu 
Mogen wij u vriendelijk verzoeken uw eventuele vragen/opmerkingen op voorhand kenbaar te 
maken. 


