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

korpschef – Hugo Coomans, René De Becker, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Bart Michiels, 

Stefaan Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Machteld Vandevoorde, Bieke Vanhellemont, 

Kristof Van Roey, raadsleden – Leen Symons, secretaris. 

Verontschuldigd: Frie De Greef, Tom De Latte, Tom Denon, Griet Lissens, Hans Vanhoof, Maarten 

Willems, raadsleden. 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u03. 

 

*** OPENBARE VERGADERING *** 

 

1. Besluit van de provincie Vlaams-Brabant, dienst Algemene Zaken van de afdeling Federale 

Overheid betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2 van het dienstjaar 

2019: kennisgeving 

 

De politieraad neemt kennis van hierboven vermeld besluit d.d. 29 maart 2019 betreffende de goedkeuring 

van de begrotingswijziging nr. 1 en 2 van het dienstjaar 2019. 

 

 

2. Besluit van de provincie Vlaams-Brabant, dienst Algemene Zaken van de afdeling Federale 

Overheid betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 3 en 4 van het dienstjaar 

2019: kennisgeving 

 

De politieraad neemt kennis van hierboven vermeld besluit d.d. 14 november 2019 betreffende de 

goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 3 en 4 van het dienstjaar 2019. 

 

 

3. Wijziging personeelsformatie: besluit 

 

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 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 de lokale politie;  
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    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 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen van 

personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende 

maatregelen;  

    Gelet op de personeelsformatie van HerKo, zoals vastgesteld bij politieraadsbesluit van 24 oktober 2019, 

waarin het operationeel kader als volgt is samengesteld: vier officieren (= één hoofdcommissaris en drie 

commissarissen), 12 middenkaderleden en 39 basiskaderleden;  

    Overwegende dat naar aanleiding van de uitbreiding van de personeelsformatie in juni 2018 werd 

afgesproken dat wanneer de huidige financiële tegemoetkoming die voor De Grubbe wordt ontvangen, 

wegvalt, twee betrekkingen van interventie-inspecteur niet meer worden ingevuld bij een volgende 

mobiliteit, pensionering en/of verschuiving binnen de interventiedienst;  

 Overwegende dat de lokale recherche van de politiezone HerKo momenteel bestaat uit twee 

hoofdinspecteurs en vier inspecteurs; 

 Overwegende dat de werklast voor de lokale recherche de laatste jaren groter is geworden door de 

aandacht voor bepaalde fenomenen (terrorisme,…), door de toenemende complexiteit van dossiers door 

maatschappelijke en technologische evoluties (internet, smartphone, gps,…) en door nieuwe regelgeving 

(Salduz-wetgeving (uitbreiding rechten van de verdachten),…); 

 Overwegende dat de politiezone meer wenst te investeren in lokale criminaliteitsvormen en 

onderzoeken; 

 Overwegende dat een uitbreiding van de lokale recherche ook een ondersteuning zou betekenen van de 

wijkdiensten en de interventiedienst zoals bijvoorbeeld een goede opvolging van interventies en dossiers 

die een lokale opstart kennen en de deelname aan lokale acties; 

 Overwegende dat de politiezone het concept van recherchemanagement (waarbij de beschikbare 

recherchecapaciteit in het kader van de prioriteiten zo efficiënt en effectief mogelijk wordt ingezet) 

optimaal wenst in te voeren; 

 Overwegende dat voor een goed recherchemanagement het noodzakelijk is dat de hoofdinspecteurs op 

de recherchedienst zich een stuk kunnen loskoppelen van de onderzoeken en zich met deze overkoepelende 

taak kunnen bezighouden en meer kunnen investeren in een goede samenwerking met de interventiedienst 

en de wijkdiensten; 

 Overwegende dat de politiezone het aantal voorziene basiskaderleden (inspecteurs) in de 

personeelsformatie bijgevolg wenst uit te breiden met twee inspecteurs die zullen ingezet worden bij de 

recherche; 

 Overwegende dat tot voor kort twee operationele medewerkers (bovenop de 55 betrekkingen in het 

operationeel kader) structureel gedetacheerd waren naar de federale politie; 

 Overwegende dat één van deze medewerkers sinds 1 november op pensioen is en de andere medewerker 

vanaf 1 januari mobiliteit maakt naar de federale politie, waardoor de twee structurele detacheringen naar 

de federale politie beëindigd worden; 

    Overwegende dat de voorgestelde personeelsformatie voldoet aan de formatienormen van de 

personeelsleden van de lokale politie zoals vastgesteld door het Koninklijk Besluit van 7 december 2001 tot 

vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie;  

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

  - Stemmen voor: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, Hugo Coomans, René De Becker, Gabriëla 

Langmans, Kristin Lercangé, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia 

Vandervelde, Machteld Vandevoorde, Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 
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Besluit:  

Artikel 1: De beslissing van de politieraad d.d. 24 oktober 2019 houdende de personeelsformatie van de 

politiezone Herent-Kortenberg wordt gewijzigd.  

Artikel 2: De personeelsformatie van de lokale politie Herent-Kortenberg wordt vastgelegd als volgt:  

- 57 statutaire betrekkingen in het operationeel kader  

- 14 betrekkingen in het administratief en logistiek kader, waarvan 14 een statutair ambt betreffen + een 

medewerker Calog niveau A die gedetacheerd is bij de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant.  

Artikel 3: Het operationeel kader is samengesteld uit volgende statutaire betrekkingen:  

- vier officieren, te weten één hoofdcommissaris en drie commissarissen  

- 12 middenkaderleden  

- 41 basiskaderleden  

Artikel 4: Het administratief en logistiek kader is samengesteld uit volgende 14 statutaire betrekkingen:  

- twee Calog’s niveau A + een Calog niveau A die gedetacheerd is bij de provinciegouverneur van Vlaams-

Brabant.  

- vijf Calog’s niveau B 

- zes Calog’s niveau C 

- één Calog niveau D 

Artikel 5: De middelen zullen voorzien worden om de invulling van de nieuwe personeelsformatie 

financieel mogelijk te maken.  

Artikel 6: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Burgemeester-voorzitter Pollers licht toe dat de huidige personeelsformatie van de politiezone voor het 

operationeel kader vier officieren, 12 hoofdinspecteurs en 39 inspecteurs omvat. Om verschillende redenen 

omschreven in het besluit, wenst de politiezone in de personeelsformatie twee extra inspecteurs te voorzien 

die deel zullen uitmaken van de recherchedienst. 

 

4. Wijze van gunnen en vaststellen van de voorwaarden voor de aankoop van een 

interventievoertuig: besluit 

 

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 30 december 2001, waarbij de lokale politie Herent-Kortenberg 

werd ingesteld op 1 januari 2002; 

     Gelet op de Nieuwe Gemeentewet in het bijzonder artikel 234; 

     Gelet op de Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten; 

     Gelet op de Wet van 16 februari 2017 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

     Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten 

klassieke sectoren; 

     Gelet op het Koninklijk Besluit van 22 juni 2017 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 

     Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 

     Overwegende het aanbod van de federale politie, namelijk de Algemene Directie van de Ondersteuning 

en het Beheer, Directie van de Aankopen, die optreedt als opdrachtencentrale voor de aankoop van 

voertuigen; 

     Overwegende dat de politiezone HerKo één van haar interventievoertuigen dient te vervangen, namelijk 
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de Peugeot 508 break met nummerplaat 1-FQC-584 (in dienst sinds 20/9/2013, met ongeveer 170.000 

gereden kilometers); 

     Overwegende de overeenkomst DSA 2016 R3 007 van de Federale Politie, Algemene Directie van de 

Ondersteuning en het Beheer, Directie van de Aankopen die optreedt als opdrachtencentrale; 

     Overwegende dat de totale kostprijs voor de aankoop van het voertuig wordt geraamd op € 60.000 (incl. 

BTW); 

     Overwegende dat de kosten voor het afsluiten van een onderhouds- en herstelcontract op negen jaar 

en/of 180.000 kilometer zoals voorzien in het raamcontract worden geraamd op € 9.000 (incl. BTW); 

     Overwegende dat de nodige kredieten voor de aankoop van een dienstvoertuig voorzien zijn op artikel 

330/743-52 op de buitengewone dienst van de goedgekeurde begroting 2020; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

  - Stemmen voor: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, Hugo Coomans, René De Becker, Gabriëla 

Langmans, Kristin Lercangé, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia 

Vandervelde, Machteld Vandevoorde, Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 

Besluit: 

Artikel 1: over te gaan tot de aankoop van een interventievoertuig met bijhorend onderhouds- en 

herstelcontract en met volgende voorwaarden: 

- Personenwagen type break met zware motor 

- Benzine 

- Automatische versnellingsbak 

- GPS-systeem 

- Airconditioning 

- Mistlichten vooraan 

- Radio 

- Parkeersensoren 

- Politiestriping 

- Volledige lichtbalk politie 

- Extra 12V stekker 

- Extra batterij AGM 

- Sirene 

- Corner led lichten 

- Bepantsering van de voorportieren 

- Astrid-politieradio + toebehoren (uitbouw+inbouw) 

- 2 zaklampen + rode toortsen 

- 6kg poederbrandblusser 

- Leeslamp 

- Anti-inbraakfolie op de ruiten 

- Versterkte zetelhoezen 

- Afscherming binnenruimte en koffer 

- Veiligheidskoffer voor collectief wapen 

voor een geraamd bedrag van € 60.000 (incl. BTW) voor de aankoop van het voertuig. 

Artikel 2: Voor deze aankoop een beroep te doen op de kaderovereenkomst DSA 2016 R3 007 van de 

Federale Politie, Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer, Directie van de Aankopen die 

optreedt als opdrachtencentrale. 

Artikel 3: De uitgaven hieraan verbonden te verrekenen in de begroting 2020 op het artikelnummer 

330/743-52 van de buitengewone begroting voor de aankoop van een interventievoertuig. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  
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5. Buitendienststelling signalisatie-aanhangwagen: besluit 

De politieraad, 

     Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, meer bepaald artikel 33; 

     Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 december 2001, waarbij de lokale politie Herent-Kortenberg 

werd ingesteld op 1 januari 2002; 

 Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 

 Overwegende dat de politiezone HerKo beschikt over een signalisatie-aanhangwagen van het type ISIS 

500 van het bouwjaar 2010 die volledig afgeschreven is; 

 Overwegende dat deze signalisatie-aanhangwagen reeds lang niet meer gebruikt wordt wegens niet 

gebruiksvriendelijk, te oud en niet beschikkende over de nieuwste technologieën; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

  - Stemmen voor: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, Hugo Coomans, René De Becker, Gabriëla 

Langmans, Kristin Lercangé, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia 

Vandervelde, Machteld Vandevoorde, Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 

Besluit: 

Artikel 1: de signalisatie-aanhangwagen definitief buiten dienst  te stellen. 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

6. Buitendienststelling logistiek materiaal: besluit 

De politieraad, 

     Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, meer bepaald artikel 33; 

     Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 december 2001, waarbij de lokale politie Herent-Kortenberg 

werd ingesteld op 1 januari 2002; 

 Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 

 Overwegende dat de logistieke dienst naar aanleiding van de verhuis in 2020 naar het gebouw De 

Kouter bepaald logistiek materiaal (dat afgeschreven is) buiten dienst wenst te stellen; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

  - Stemmen voor: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, Hugo Coomans, René De Becker, Gabriëla 

Langmans, Kristin Lercangé, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia 

Vandervelde, Machteld Vandevoorde, Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 

Besluit: 

Artikel 1: volgend logistiek materiaal (dat afgeschreven is) buiten dienst te stellen: 

- Fototoestellen (o.a. Canon lxus 75.7, observator Cam A.01 camera): allen van 2007 

- Papierversnipperaars Fellowes, Intimus 

- 14 Meprolights electroflares (grote zaklampen) van 2003 

- UFED toestel 2013 (uitlezen gsm-toestellen recherche) 

- Sleutelbord Keymanager 

- Compressor airpress HL 425.100 van 2004 

- Oude boordradio’s van voertuigen 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  
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7. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 24 oktober 2019 

 

Het verslag van de politieraad van 24 oktober 2019 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Raadslid Vandenbroucke wenst een pluim te geven voor de kwaliteit van de verslaggeving. 

 

8. Varia 

 

Raadslid Langmans verwijst naar het trackingsysteem dat aanwezig is in de dienstvoertuigen van de 

politiezone en wil weten wat de verdeling is van de patrouilles tussen Kortenberg en Herent. KC Endels 

bevestigt dat er in ieder dienstvoertuig een Track & Trace-systeem is ingebouwd. In de online software kan 

bekeken worden welke routes werden afgelegd. Er zijn verschillende factoren die een impact hebben op de 

aanwezigheid op het grondgebied. De dienstvoertuigen vertrekken en komen bijvoorbeeld aan in Herent, 

wat een vertekend beeld geeft. De aanwezigheid hangt ook af van de interventies die binnenkomen. Uit het 

verleden is ook al gebleken dat de cijfers die gegenereerd worden door de Track & Trace-software niet 

altijd betrouwbaar zijn. De politiezone stuurt alleszins de aanwezigheid van de interventieploegen of de 

organisatie van acties op het grondgebied van beide gemeenten aan.   

Raadslid Ryckmans meldt dat de recente lichtstoet van tractoren in Kortenberg perfect begeleid werd en 

stelt voor dat er bij de volgende lichtstoet een dienstvoertuig van HerKo vooraan rijdt zodat aan de hand 

van het trackingsysteem aan de inwoners kan doorgegeven worden waar de lichtstoet zich bevindt. Voor de 

inwoners was het nu niet duidelijk wanneer de stoet eraan kwam en men naar buiten diende te gaan. 

Burgemeester-voorzitter Pollers geeft aan dat dit door de gemeente kan gebeuren via bijvoorbeeld de 

facebookpagina van de gemeente.  

 

*** BESLOTEN VERGADERING *** 

 

[…] 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20u25. 

 

 

 

 

Leen Symons Astrid Pollers 

Secretaris Burgemeester-voorzitter 

 

 


