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Aanwezig: Alexandra Thienpont, burgemeester-voorzitter – Walter Endels, korpschef – Hugo Coomans, 

René De Becker, Frie De Greef, Tom De Latte, Tom Denon, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet 

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

Vanhellemont, Hans Vanhoof, Maarten Willems, raadsleden – Leen Symons, secretaris. 

Verontschuldigd: Astrid Pollers, burgemeester en Bart Michiels, raadslid. 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u04. 

 

*** OPENBARE VERGADERING *** 

 

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

Overheid betreffende de goedkeuring van de wijziging van de personeelsformatie van 24 oktober 

2019: kennisgeving 

 

De politieraad neemt kennis van hierboven vermeld besluit d.d. 12 december 2019 betreffende de 

goedkeuring van de wijziging van de personeelsformatie van 24 oktober 2019. 

 

 

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

Overheid betreffende de goedkeuring van de wijziging van de personeelsformatie van 19 

december 2019: kennisgeving 

 

De politieraad neemt kennis van hierboven vermeld besluit d.d. 29 januari 2020 betreffende de goedkeuring 

van de wijziging van de personeelsformatie van 19 december 2019. 

 

 

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

Overheid betreffende de goedkeuring van de begroting van het dienstjaar 2020: kennisgeving 

 

De politieraad neemt kennis van hierboven vermeld besluit d.d. 19 december 2019 betreffende de 

goedkeuring van de begroting van het dienstjaar 2020. 

 

 

4. Zonaal veiligheidsplan 2020-2025 van de politiezone HerKo: kennisgeving 

 

De politieraad neemt kennis van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 van de politiezone HerKo dat sinds 

1 januari 2020 in voege is. Voor de periode 2020-2025 werden volgende prioriteiten vastgelegd: 
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• Wat betreft veiligheid en leefbaarheid: inbraken en andere diefstallen, verkeersveiligheid, 

intrafamiliaal geweld en overlast 

• Wat betreft de interne werking: interne communicatie, integriteitsbeleid en optimaliseren van 

werkprocessen 

 

Raadslid Vandenbroucke heeft een vraag betreffende het deel over mobiliteit van de omgevingsanalyse 

van het zonaal veiligheidsplan. De politiezone ligt in de nabijheid van enkele snelwegen en wordt ook 

doorkruist door twee gewestwegen. Raadslid Vandenbroucke vraagt op welke manier het 

mobiliteitsbeleid van beide gemeenten hiermee rekening houdt. Burgemeester-voorzitter Thienpont geeft 

aan dat vooral rekening gehouden wordt met de gewestweg, aangezien dit een ideale route is voor 

sluipverkeer om de nabijgelegen snelweg te vermijden. Sluipverkeer moet echter in zijn totaliteit 

aangepakt worden. Dit vraagt een bovenlokale aanpak.  

Raadslid Delatte vraagt of er wat de weergegeven cijfers betreft, verder kan teruggegaan worden dan 

tot 2014. KC Endels geeft aan dat hier nog vier jaar aan kan toegevoegd worden, maar dat tijden 

veranderen. Vijf jaar teruggaan in de tijd is al heel veel. Dit is tot het vorige zonaal veiligheidsplan. We 

kunnen eventueel de vorige veiligheidsplannen bezorgen.  

Raadslid Langmans stelt vast dat er minder ademtesten werden afgenomen en vraagt of dit kwam door 

het personeelstekort. KC Endels meldt dat het personeelstekort inderdaad een impact kan hebben op het 

aantal afgenomen ademtesten. Vroeger diende iedere interventie-inspecteur twee ademtesten per shift af 

te nemen; nu dient men per twee maanden 30 ademtesten af te nemen. Het aantal afgenomen 

ademtesten hangt ook af van het aantal verkeersongevallen: bij een verkeersongeval wordt in principe 

van alle bestuurders een ademtest afgenomen.  

Raadslid Vanhoof stelt vast dat sluipverkeer een belangrijke bezorgdheid is en informeert naar de 

daling van het aantal flitsuren in 2018. KC Endels geeft aan dat deze daling te wijten is aan een 

personeelstekort. Een aantal medewerkers die opgeleid waren om te flitsen, zijn vertrokken. Er werden 

ondertussen bijkomende medewerkers hiervoor opgeleid.  

Raadslid Vandervelde verwijst naar een recent agendapunt op de gemeenteraad van Kortenberg, 

namelijk fietsdiefstallen. De dalende cijfers uit het zonaal veiligheidsplan geven aan dat we op de goede 

weg zijn, maar men moet maar de pech hebben dat zijn fiets gestolen wordt. Er dient contact 

opgenomen te worden met de NMBS en met andere politiezones in verband met hun ervaring met 

bewaakte stallingsplaatsen. Misschien is een badgesysteem een oplossing, maar dit is enkel een 

oplossing voor stations. Dit is echter belangrijk indien men wil dat inwoners meer de fiets gebruiken. 

De politie kan hiervoor samenwerken met het gemeentebestuur. KC Endels vermeldt dat het 

camerabewakingssysteem niet geheel dekkend is aan de vier stations en dat de politiezone al drie jaar 

geleden bij de NMBS aangedrongen heeft op bijkomende camerabewaking. De NMBS had hiervoor 

geen budgetten voorzien, maar beide gemeenten mochten wel op eigen kosten bijkomende camera’s 

plaatsen. Bij feiten exploiteert de politiezone maximaal deze camerabeelden. De plannetjes waarop 

slachtoffers kunnen aanduiden waar hun fiets stond, werden bijvoorbeeld geactualiseerd. We blijven de 

inwoners ook sensibiliseren om hun fiets te laten merken. De afgelopen weken en maanden werden er 

ook aan de stations verschillende acties gehouden.  

Raadslid Lissens vraagt in welke mate de opstart van een middenschool in Veltem een impact zal 

hebben op de prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan: is er meer capaciteit nodig? Zullen de 

prioriteiten wijzigen? KC Endels licht toe dat in het kader van het mobiliteitsbeleid rekening moet 

gehouden worden met deze school (bv. jongeren die met de fiets naar school komen). Indien nodig zal in 
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overleg met de school bekeken worden hoe de politie kan bijdragen aan een veilige schoolomgeving. We 

nemen dat op in onze bestaande scholenwerking met onze wijkinspecteurs.  

Raadslid Vandenbroucke mist bij de cijfers over het aantal verkeersongevallen een analyse van de 

locaties: is een toename bijvoorbeeld te wijten aan bepaalde locaties? Adviseur Symons geeft aan dat 

de verkeersconsulent een meer doorgedreven analyse van de ongevallenlocaties uitvoert, maar dat dit 

geen deel uitmaakt van dit veiligheidsplan. KC Endels voegt eraan toe dat de verkeersconsulente 

gegevens bijhoudt over het tijdstip, type weg (gewestweg of gemeenteweg),… Er is overleg met het AWV 

over de gewestwegen en met de gemeenten over de gemeentelijke wegen via de mobiliteitsoverleggen. 

Tegen een volgende vergadering van de politieraad kan de verkeersconsulente eventueel een 

gedetailleerde analyse voorbereiden. Raadslid Vandenbroucke geeft aan vooral interesse te hebben 

voor het gegeven of er bepaalde locaties uitspringen. KC Endels meldt dat de vraag zal gesteld worden.  

Raadslid Vanhoof stelt vast dat in een aantal straten naar de dorpen zwaar doorgaand verkeer niet 

toegelaten is en vraagt of daarop wordt gehandhaafd. Indien er omleidingen worden ingesteld, dan 

wordt soms vastgesteld dat op bepaalde plaatsen de nadars zijn weggezet. Hebben de ploegen op het 

terrein hier aandacht voor? KC Endels gaat navraag doen wat betreft het toezicht op zwaar doorgaand 

verkeer, maar meldt dat acties inzake zwaar vervoer doorgedreven kennis en een zware investering in 

uitleesmateriaal vragen. De vroegere acties gebeurden altijd in samenspraak met de politiezone Leuven 

die wel beschikt over dergelijk materiaal. Het instellen van een omleiding is altijd in samenspraak met 

de politie die ter plaatse bekijkt wat haalbaar is. De ploegen worden in kennis gesteld van de 

omleidingen en kunnen ter plaatse kijken of alles nog in orde is.  

Raadslid Delatte vraagt wat ‘dark number’ betekent. Adviseur Symons geeft aan dat het Dark Number 

van een criminaliteitsfenomeen het aantal feiten betreft dat onbekend blijft bij de politie, dat namelijk 

niet wordt aangegeven. De omvang van dit Dark Number verschilt van feit tot feit: dit zal bijvoorbeeld 

groot zijn bij drugsfeiten, maar kleiner bij bijvoorbeeld inbraken aangezien er hier een duidelijk 

slachtoffer is dat nadeel heeft geleden en mogelijks ook aangifte dient te doen voor de verzekering. 

 

 

5. Evaluatie actieplannen 2019 en toelichting actieplannen 2020 

 

Aan de hand van een presentatie worden de resultaten van de actieplannen 2019 en de nieuwe 

doelstellingen van de actieplannen 2020 van de politiezone toegelicht. De nieuwe doelstellingen worden 

momenteel uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan de zonale veiligheidsraad van 16 februari. 

 

Er wordt gevraagd hoe huiselijk geweld wordt aangegeven: gebeurt dit via sociaal assistenten? KC 

Endels meldt dat de hoofdinspecteur Jeugd & Gezin zich specifiek met deze materie bezighoudt en een 

aantal dossiers zelf behandelt. Hij zorgt ook voor de coördinatie van dit fenomeen binnen de 

politiezone. Het is mogelijk dat meldingen van intrafamiliaal geweld via het Centrum voor 

Leerlingenbegeleiding de politie bereiken. Een interventie in een bepaald gezin kan ook de aanleiding 

zijn voor het opstarten van een dossier.  

Raadslid Vandenbroucke is verwonderd dat de beoordeling van de GAS-PV’s op provinciaal niveau 

gebeurt. Heeft iedere gemeente niet zijn specificiteit? KC Endels geeft aan dat inderdaad enkele GAS-

ambtenaren op provinciaal niveau voor verschillende gemeenten de GAS-PV’s inzake overlast opvolgen 

en dit omwille van praktische redenen. Zo wordt vermeden dat iedere gemeente iemand apart moet 

aanstellen voor slechts een beperkt aantal GAS-PV’s. De provinciale GAS-ambtenaren zijn op de 

hoogte van de gemeentelijke reglementen.  
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Raadslid Delatte vraagt of er indien er geen sprake is van overlast, wordt teruggekoppeld naar de 

melder. KC Endels geeft aan dat men dit onderdeel van de werkprocedure vooral moet situeren op het 

niveau van de wijkwerking. De nodige dialoog wordt gehanteerd. Indien het gaat over een 

beroepsklager, dan wordt er gefocust op verdraagzaamheid, begrip en inzicht.  

Er wordt gevraagd of de vorige gegevens inzake aangehouden personen ook gedigitaliseerd worden. 

KC Endels antwoordt dat dit niet het geval is. Nu is er een betere controle op de volledigheid van de 

gegevens. Het digitaal register van aangehouden personen bevindt zich sinds kort in hetzelfde systeem 

als de module om PV’s aan te maken. Dit maakt een eenmalige vatting mogelijk. De ingevoerde 

gegevens moeten wel nagekeken worden om na te gaan dat de gegevens volledig zijn en alles correct 

verlopen is. 

Raadslid Vandenbroucke merkt op dat niet alle doelstellingen behaald werden onder meer omwille van 

de onvolledige personeelsbezetting. Het is positief dat men blijft plannen maken voor de toekomst en dat 

er aandacht is voor sluikstorten. Raadslid Vandenbroucke heeft enige reserves bij onthaal op afspraak 

en vraagt dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de persoon in kwestie om zijn verhaal te kunnen 

doen. KC Endels geeft aan dat er al heel wat politiezones op deze manier werken en dat HerKo beroep 

zal doen op hun ervaringen en valkuilen. Het maken van afspraken geldt enkel voor aangiften en 

klachten. De werking van het onthaal blijft verder hetzelfde.  

Raadslid Delatte vraagt of het mogelijk is om voor elke aangifte online een afspraak te maken. Dit is 

inderdaad het geval, maar de reactie van de politie zal afhangen van het feit. Er is een goede 

communicatiecampagne naar de bevolking nodig.  

Raadslid Lercangé vraagt of een combinatie van beiden (met of zonder afspraak) niet mogelijk is. KC 

Endels antwoordt dat dit niet het geval zal zijn bij HerKo. Men zal de politiezone ook telefonisch kunnen 

contacteren om een afspraak te maken. Raadslid Lercangé geeft aan dat het belangrijk is dat er geen 

mensen uit de boot vallen.  

 

 

6. Vacantverklaring van een betrekking van hoofdinspecteur LIK: 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 waarin de lokale politie van de politiezone 

Herent-Kortenberg werd ingesteld op datum van 1 januari 2002; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 

van de politiediensten; 

 Gelet op het Ministerieel Besluit van 28 december 2001 tot regeling van sommige bepalingen van het 

Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 

personeelsleden van de lokale politie; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake 

mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

 Gelet op de Omzendbrief GPI 15 van 24 februari 2002 betreffende de toepassing van de 

mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale 

verantwoordelijke overheden in de politiezones; 
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 Gelet op het besluit van de politieraad van 25 april 2019 houdende de vaststelling van de 

personeelsformatie van de lokale politie HerKo; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 20 juni 2019 houdende de goedkeuring van het functieprofiel 

van hoofdinspecteur Lokaal Informatiekruispunt; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 15 juni 2006, houdende de samenstelling van de plaatselijke 

selectiecommissie voor personeelsleden van het midden- en basiskader van de lokale politie; 

 Overwegende dat de huidige hoofdinspecteur LIK mobiliteit heeft aangevraagd bij een andere 

politiezone; 

 Overwegende dat voor een goede werking van de dienst deze functie zo snel mogelijk opnieuw dient 

ingevuld te worden; 

 Overwegende dat met het aanleggen van een wervingsreserve kan geanticipeerd worden op het 

mogelijke vertrek van medewerkers; 

 Overwegende dat de vacante betrekking wordt gepubliceerd in de volgende mobiliteitscyclus; 

 Overwegende dat ingevolge de regelgeving inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten 

de mogelijkheid gecreëerd wordt tot het voorzien in een wervingsreserve tot de tweede volgende 

mobiliteitscyclus; 

 Overwegende dat de administratieve afhandeling van een mobiliteitsronde verscheidene maanden in 

beslag neemt; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

  - Stemmen voor: Alexandra Thienpont, Hugo Coomans, René De Becker, Frie De Greef, Tom De 

Latte, Tom Denon, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Stefaan Ryckmans, Loes 

Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Machteld Vandevoorde, Bieke Vanhellemont, Hans Vanhoof 

en Maarten Willems. 

Besluit: 

Artikel 1: dat een betrekking van hoofdinspecteur Lokaal Informatiekruispunt wordt vacant verklaard bij 

mobiliteit. 

Artikel 2: De vacantverklaring gebeurt in overeenstemming met bovenvermelde bepalingen.  

Artikel 3: Voor het selecteren van de kandidaten wordt de selectiecommissie, samengesteld bij 

politieraadsbesluit van 15 juni 2006, samengeroepen. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

Burgemeester-voorzitter Thienpont geeft aan dat de huidige hoofdinspecteur mobiliteit heeft aangevraagd 

bij een andere politiezone. KC Endels voegt eraan toe dat de politiezone wil anticiperen op zijn mogelijks 

vertrek op 1 mei. 

 

 

7. Vacantverklaring van een contractuele betrekking van personeelsconsulent: 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 van de politiezone 

Herent-Kortenberg werd ingesteld op datum van 1 januari 2002; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 

van de politiediensten; 

 Gelet op het Ministerieel Besluit van 28 december 2001 tot regeling van sommige bepalingen van het 

Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
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politiediensten; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 

personeelsleden van de lokale politie; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake 

mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

 Gelet op de Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de 

mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale 

verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

 Gelet op de Omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de 

etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen 

inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel in 

de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende bepaalde interne verschuivingen; 

 Overwegende dat de personeelsconsulente momenteel halftijds werkt in het stelsel van verminderde 

prestaties wegens een langdurige medische ongeschiktheid na een lange afwezigheid wegens ziekte;  

 Overwegende dat een bijkomende personeelsconsulente was aangeworven om deze afwezigheid op te 

vangen, maar dat deze mogelijks wordt doorgeschoven naar een andere functie binnen onze politiezone 

(logistiek consulent);  

 Overwegende dat voor een goede werking van de politiezone deze functie zo snel als mogelijk dient 

ingevuld te worden;  

 Overwegende dat de aan te werven contractuele personeelsconsulente halftijds de overige taken van de 

consulent personeel zal uitvoeren en halftijds de personeelsdienst in het algemeen zal bijstaan; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

  - Stemmen voor: Alexandra Thienpont, Hugo Coomans, René De Becker, Frie De Greef, Tom De 

Latte, Tom Denon, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Stefaan Ryckmans, Loes 

Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Machteld Vandevoorde, Bieke Vanhellemont, Hans Vanhoof 

en Maarten Willems. 

Besluit: 

Artikel 1: een betrekking van personeelsconsulent - niveau B wordt contractueel vacant verklaard d.m.v. 

dringende, externe aanwerving via de website ‘jobpol.  

Artikel 2: Het personeelslid zal in dienst genomen worden met een arbeidscontract van onbepaalde duur. 

Artikel 3: De vacantverklaring gebeurt in overeenstemming met bovenvermelde bepalingen. 

Artikel 4: Voor het selecteren van de kandidaten wordt de selectiecommissie die werd samengesteld bij 

politieraadsbesluit van 7 juli 2005 samengeroepen. 

Artikel 5: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

8. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 19 december 2019 

 

Het verslag van de politieraad van 19 december 2019 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

9. Varia 

 

Raadslid Vanhellemont verwijst naar een incident te Kortenberg op 17 januari waarbij een man een 

schotwonde opliep tijdens een politiecontrole en vraagt of het niet mogelijk is om systematisch gebruik 

te maken van spijkermatten om het gebruik van vuurwapens te voorkomen? KC Endels meldt dat de 

politiezone over spijkereggen beschikt, maar dat men dit niet zomaar kan inzetten. Indien men voor 

lange tijd een dispositief opstelt, kan dit, maar tijdens gewone routinecontroles, wordt dit onwerkbaar. 
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Er kan wel gebruik gemaakt worden van mobiele verkeersdrempels die minder schadelijk zijn en een 

wagen vertragen. Raadslid De Becker vraagt waarom er toch geen gebruik gemaakt wordt van 

spijkereggen. KC Endels zegt dat men een man nodig heeft om de spijkereggen te bemannen en men 

misschien onnodige schade creëert. Het onderzoek loopt momenteel. Het gaat over een persoon die de 

controle helemaal niet gezien heeft.  

 

 

*** BESLOTEN VERGADERING *** 

 

[…] 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u40. 

 

 

 

 

 

Leen Symons Astrid Pollers 

Secretaris Burgemeester-voorzitter 

 

 

 

 


