
 
 
 

Aanwezig: Astrid Pollers, burgemeester-voorzitter – Alexandra Thienpont, burgemeester – Walter Endels, 

korpschef – Leen Symons, secretaris. 
 
 

***BESLOTEN VERGADERING*** 
 

Huishoudelijk reglement van het politiecollege: besluit 

 

Het politiecollege, 

 Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus, meer bepaald Titel II de lokale politie; 

 Gelet op de omzendbrief ZPZ 11 d.d. 21 december 2000, betreffende de instelling van de lokale 

politie, bestuurlijke aspecten; 

 Gelet op het besluit van het politiecollege van 3 januari 2013 houdende het reglement van orde van 

het politiecollege; 

 Gelet op het besluit van het politiecollege van 3 januari 2019 houdende de installatie, 

samenstelling en voorzitterschap van het politiecollege; 

Besluit: 

Artikel 1: Het hiernavolgend huishoudelijk reglement goed te keuren ter vervanging van het reglement 

van orde dat werd goedgekeurd op 3 januari 2013: 

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET POLITIECOLLEGE 

VAN DE POLITIEZONE HERENT-KORTENBERG 

 

BIJEENROEPING EN PLAATS 

Artikel 1: Het politiecollege vergadert minstens om de twee weken op donderdag om 13 uur te 

Herent. Het politiecollege vergadert zo dikwijls als de zaken die tot de bevoegdheid van het 

politiecollege behoren het vereisen. 

Artikel 2: Het politiecollege wordt bijeengeroepen door de voorzitter van het politiecollege. De 

agenda en de ontwerpnotulen worden twee werkdagen vóór de dag van de vergadering door de 

secretaris per mail verstuurd naar de leden van het politiecollege. De oproeping voor de buitengewone 

vergaderingen geschiedt per mail ten minste twee vrije dagen voor de dag van de vergadering. In 

spoedeisende gevallen kan de voorzitter van het politiecollege hiervan afwijken.  

Artikel 3: Het politiecollege kan besluiten op elektronische wijze te vergaderen. Dit houdt in dat de 

leden op afstand deelnemen aan de vergadering.  

 

 

WIJZE VAN VERGADERING 

Artikel 4: De vergaderingen van het politiecollege zijn niet openbaar. Evenwel kan het politiecollege 

ten allen tijde deskundigen oproepen. 

Artikel 5: De voorzitter zit de vergadering voor, opent en sluit de vergadering. 

Artikel 6: Om geldig te kunnen beraadslagen moet de meerderheid van de stemmen bedoeld in artikel 

24 WGP vertegenwoordigd zijn. Het aanwezigheidsquorum is bereikt zodra de aanwezige 

burgemeesters minstens 51 stemmen kunnen uitoefenen. 

Artikel 7: Indien een half uur na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te 

kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan, de agenda wordt 

uitgesteld tot de volgende vergadering. 
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Artikel 8: De voorzitter geeft kennis van de tot het politiecollege gerichte verzoeken en doet alle 

mededelingen die het politiecollege aanbelangen. 

Artikel 9: Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag in bespreking gebracht worden, mits 

akkoord van de aanwezige leden van het politiecollege. In spoedeisende gevallen kan altijd een punt 

ter behandeling voorgelegd worden. 

Artikel 10: Het lid van het politiecollege dat afwezig of verhinderd is, wordt vervangen 

overeenkomstig de bepalingen van artikel 14 NGW. Bij afwezigheid of vervanging van de 

burgemeester-voorzitter door één van haar schepenen, wordt het voorzitterschap waargenomen door 

de andere burgemeester. 

Artikel 11: De korpschef van de politiezone is belast met de voorbereiding van de zaken die aan het 

politiecollege worden voorgelegd en woont de vergaderingen van het college bij.  

 

WIJZE VAN STEMMEN EN BESLUITVORMING 

Artikel 12: De leden van het politiecollege stemmen mondeling. Het politiecollege kan enkel 

beraadslagen en besluiten als de meerderheid van de stemmen bedoeld in artikel 24 WGP 

vertegenwoordigd is. De besluiten van het politiecollege worden bij meerderheid van stemmen 

bedoeld in vorige lid genomen. Bij staking van stemmen verdaagt het politiecollege de zaak tot een 

volgende vergadering. Indien bij meerderheid van stemmen in het politiecollege de behandeling van 

de zaak vooraf spoedeisend is verklaard, of wanneer de zaak in een vorige vergadering na staking van 

stemmen werd verdaagd, is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter beslissend. 

 

NOTULEN EN BRIEFWISSELING 

Artikel 13: Overeenkomstig artikel 29 WGP stelt de secretaris de notulen op. De overgeschreven 

notulen worden ondertekend door de voorzitter van het politiecollege en de secretaris. De notulen 

vermelden alle besproken onderwerpen alsook het gevolg dat werd gegeven aan die punten 

waaromtrent geen beslissing werd genomen. Zij maken eveneens duidelijk melding van alle 

beslissingen. Elk lid heeft het recht om tijdens de vergadering bezwaren tegen het verslag van de 

vorige vergadering uit te brengen. Worden de bezwaren gegrond bevonden, dan is de secretaris 

verantwoordelijk gehouden uiterlijk in de eerstvolgende vergadering een nieuwe redactie voor te 

leggen, die in overeenstemming is met de beslissing van het politiecollege. Indien geen bezwaren 

worden ingebracht voor het einde van de vergadering, is het verslag goedgekeurd. 

Artikel 14: De notulen van de vergaderingen van het politiecollege worden ter beschikking gesteld 

van de politieraadsleden (met uitzondering van de delen die betrekking hebben op tuchtdossiers). 

Artikel 15: De briefwisseling uitgaande van het politiecollege wordt door de voorzitter van het 

politiecollege ondertekend en door de korpschef of waarnemend korpschef mede ondertekend tenzij 

daarvoor delegatie wordt verleend. (cf artikel 29 WGP) 

 

 

VERGOEDING EN ONVERENIGBAARHEDEN 

 

Artikel 16. De leden van het politiecollege mogen geen bijkomende verdiensten genieten ten laste 

van de gemeente of politiezone. 

 

Artikel 17. Het is de leden van het politiecollege verboden: 

- aanwezig of vertegenwoordigd te zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij zij een 

rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als gelastigde, voor of na haar verkiezing, of 

waarbij haar bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks 

belang hebben. Inzake voordrachten van kandidaten, benoemingen en tuchtvervolgingen geldt dit 

verbod slechts ten aanzien van bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad; 

- rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan enige dienst, heffing van rechten, levering of 

aanbesteding ten behoeve van de politiezone; 



- als advocaat, notaris of zaakwaarnemer werkzaam te zijn in rechtsgedingen, tegen de politiezone 

ingesteld. Het is haar verboden in dezelfde hoedanigheid ten behoeve van de politiezone te pleiten, 

raad te geven of op te treden in enige betwiste zaak; 

- op te treden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken 

 

Gedaan te Herent, op 17 januari 2019 

 

 

Astrid Pollers Alexandra Thienpont 

Burgemeester Herent Burgemeester Kortenberg 

Voorzitter politiecollege Lid politiecollege 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  
 

Secretaris  burgemeester-voorzitter 
(get.) Leen Symons  (get.) Astrid Pollers 

 
Voor eensluidend verklaard afschrift: 

Herent, 29 januari 2019 

 

 

 

 

Leen Symons  Astrid Pollers 

Secretaris  burgemeester-voorzitter 


