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

korpschef – Hugo Coomans, Tom De Latte, Tom Denon, Kristien Goeminne, Gabriëla Langmans, Kristin 

Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Wim 

Vangoidsenhoven, Bieke Vanhellemont en Ann Vannerem, raadsleden – Katrijn Kelchtermans, bijzonder 

rekenplichtige – Leen Symons, secretaris. 

Verontschuldigd: Machteld Vandevoorde, Hans Vanhoof en Maarten Willems, raadsleden. 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u05. 

  

*** OPENBARE VERGADERING*** 

 

Burgemeester-voorzitter Thienpont meldt dat politieraadsleden Vandevoorde, Vanhoof en Willems 

verontschuldigd zijn. 

 

Burgemeester-voorzitter Thienpont vraagt of iedereen akkoord is met het agenderen van een bijkomend 

punt tijdens de openbare vergadering, namelijk ‘Vaststellen mandaat Algemene Vergadering Interleuven 

22 juni 2022’. Alle aanwezige politieraadsleden zijn akkoord.  

 

1. Toelichting werking buurtinformatienetwerken 

 

Adviseur Dekeyzer licht de werking van de buurtinformatienetwerken toe aan de hand van een presentatie. 

 

Adviseur Dekeyzer licht toe dat een BIN een gestructureerde samenwerking is tussen burgers en politie, 

waarbij info-uitwisseling centraal staat. De politie verstuurt SMS’en en bepaalt de inhoud van deze 

berichten. BIN-leden kunnen niet zelf een sms sturen. Het bericht is beperkt tot 60 tekens en bevat nooit 

namen van personen of huisnummers. Het CIC (101) die de ploegen dispatcht,  stuurt de sms’en. 

Daarnaast worden er ook periodiek e-mails (over het aantal diefstallen, preventietips,…) naar de BIN-

leden verstuurd. Deze worden opgesteld en verstuurd door de politiezone. Sinds enkele jaren wordt er 

gebruik gemaakt van het communicatieplatform Be-Alert. Sinds dan moeten de BIN-leden geen lidgeld 

meer betalen om de sms-kosten aan de providers te betalen. De gemeenten nemen de kosten op zich.  

Er zijn momenteel 12 actieve BIN’s: vier in Herent en acht in Kortenberg. Vermoedelijk komt er bijkomend 

een BIN in het centrum van Everberg. Hiertoe werd al een initiatief genomen en er zijn al voldoende 

bewoners geïnteresseerd. Armendaal was het eerste BIN in Vlaams-Brabant.  

Er zijn al meerdere positieve resultaten ten gevolge van de aanwezigheid van een BIN (het vatten van een 

verdachte dankzij een melding van een BIN-lid nadat een SMS werd verstuurd naar het BIN). Uit een 

onderzoek blijkt dat inwoners van een BIN meer onveiligheidsgevoelens ervaren dan mensen die niet in een 
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BIN wonen. Er kon echter niet nagegaan worden of er een daling of stijging was van de 

onveiligheidsgevoelens sinds de oprichting van het BIN.  

Raadslid De Latte vraagt of de preventietips en waarschuwingen die verstuurd worden naar BIN-leden, 

ook verspreid worden naar een grotere groep, bv. via Facebook. Adviseur Dekeyzer antwoordt dat dit 

ervan afhangt, maar bij een verhoogd aantal inbraken wordt dit ook via algemene kanalen 

gecommuniceerd.  

Raadslid De Latte verwijst naar het feit dat enkel de politie communiceert naar de leden van het BIN. Maar 

aangezien de oprichting van een BIN op initiatief is van de bewoners, kennen deze personen elkaar al en is 

er dus wel onderling contact? Adviseur Dekeyzer geeft aan dat het soms om grote BIN’s gaat, waar niet 

iedereen elkaar zal kennen. De politie hamert erop dat inwoners in de eerste plaats verdachte handelingen 

rechtstreeks melden aan de politie en niet via een ander kanaal. De politie kan bijvoorbeeld whatsapp-

groepen niet permanent monitoren. Raadslid De Latte vraagt hoeveel de kosten voor Be-Alert die gedragen 

worden door de gemeente, bedragen. Burgemeester Pollers meldt dat dit een klein bedrag betreft, ongeveer 

500 euro per jaar.  

Raadslid De Latte vraagt of er een link is tussen enerzijds het type wijk, het inkomensniveau van een wijk 

en anderzijds de aanwezigheid van een BIN. Adviseur Dekeyzer meldt dat de kenmerken van een wijk met 

een BIN vrij gevarieerd zijn. Een BIN kan bijvoorbeeld ontstaan in wijken met een sterk sociaal weefsel, 

waar al een buurtcomité aanwezig is, zoals bv. in Den Bremt in Herent. Een BIN komt tot stand in zowel 

residentiële villawijken als in kleinere wijken. Dit hangt zeker niet alleen samen met het inkomen.  

Raadslid De Latte verwijst naar het onderzoek waaruit naar voren komt dat er weinig etnische diversiteit is 

bij BIN-leden en vraagt zich af of dit geen alarmsignaal is. Burgemeester Pollers denkt dat dit eerder het 

gevolg is van hoe er wordt gekeken naar de politie: de politie als partner of bijvoorbeeld eerder als 

tegenstander. Raadslid Vandenbroucke denkt dat hoe men naar de wereld kijkt, ook een rol kan spelen: is 

men bijvoorbeeld angstig voor bepaalde risico’s? KC Endels voegt eraan toe dat het ook vaak gaat over 

engagement, mogelijk gevoed door onveiligheidsgevoelens. Adviseur Dekeyzer meldt nog dat het ook te 

maken heeft met taal. De sms’en mogen enkel in het Nederlands verstuurd worden. Hierdoor bereik je 

waarschijnlijk onvoldoende personen die een andere moedertaal hebben. Of deze personen engageren zich 

niet voor een buurt omdat ze hier maar tijdelijk wonen.  

Raadslid De Latte vraagt hoe de voorwaarde van interesse bij minimum 10% van het aantal bewoonde 

woningen voor de oprichting van een BIN, concreet wordt ingevuld. Adviseur Dekeyzer zegt dat er gekeken 

wordt met de initiatiefnemers hoe we het BIN geografisch kunnen afbakenen. Het kleinste BIN omvat 250 

woningen. Dit is een minimum dat we willen halen. Eén straat is onvoldoende.  

Raadslid De Latte vraagt of er wel een nulmeting is gebeurd in de studie van UGent waaruit blijkt dat BIN-

leden een positievere houding hebben ten aanzien van de politie. Adviseur Dekeyzer geeft aan dat het een 

vergelijking betreft tussen buurten met een BIN en buurten zonder een BIN (die wel sociaal-economisch 

hetzelfde karakter hebben). Raadslid De Latte acht het contradictorisch dat buurten met meer sociale 

cohesie meer informele sociale controle hebben. KC Endels antwoordt dat er niet op een negatieve manier  

mag gekeken worden naar het concept sociale controle. Adviseur Dekeyzer voegt eraan toe dat de sociale 

controle van de buurt betrekking heeft op de aanwezigheid van verdachte personen in die buurt. 

Raadslid Vandervelde vraagt hoe het onderzoek van de UGent kon nagaan wat de impact van een BIN is 

op het aantal diefstallen, als je niet kan weten hoeveel diefstallen er zouden geweest zijn zonder BIN. 

Adviseur Dekeyzer meldt dat er buurten onderzocht zijn zonder BIN die gelijkaardig zijn qua demografie 

en ligging. Er kwam dan geen objectief verschil in het aantal diefstallen naar voren.   
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Raadslid Vandervelde vraagt of aangetoond is dat de pakkans groter is bij de aanwezigheid van een BIN. 

Of dat de tijd om de verdachte te vatten, korter is? Adviseur Dekeyzer geeft aan dat men merkt dat de 

aanwezigheid van een BIN een hulp is voor de ploegen om sneller op het juiste moment op de juiste plaats 

te zijn. KC Endels voegt eraan toe dat wanneer er een BIN actief is, de politiezone x aantal ogen meer 

heeft. Indien we details krijgen over de verdachte, dan is het gemakkelijker om uit te kijken naar de 

gezochte persoon. Een belangrijke doelstelling is ‘kijk met ons mee’. Raadslid Vandervelde vraagt of er 

meer onterechte meldingen zijn. KC Endels zegt dat elke melding wordt opgevolgd. Het is immers niet 

gemakkelijk om mensen ertoe aan te zetten verdachte handelingen te melden.   

Raadslid Vannerem vraagt of men enig idee heeft waarom er in Kortenberg bijna dubbel zoveel BIN’s zijn 

dan in Herent. Adviseur Dekeyzer zegt dat er niet direct een verklaring voor is. Het aantal inbraken in 

Kortenberg is meestal hoger dan in Herent, maar soms is het omgekeerd.  

Raadslid Vandenbroucke vraagt of het gebrek aan verschil in objectieve veiligheid tussen wijken met een 

BIN en wijken zonder BIN, misschien kan verklaard worden doordat mensen die niet in een BIN wonen, 

misschien ook de politie contacteren indien men iets verdacht ziet. Adviseur Dekeyzer geeft aan dat over 

het algemeen er toch een drempel is bij de burgers om te bellen naar de politie. We moeten daarop blijven 

hameren.  

Raadslid De Latte vraagt of er kan gecontroleerd worden welke verdachten gearresteerd zijn na een tip 

van een BIN. Het zou een objectieve manier zijn om het nut van een BIN te kunnen aantonen. Burgemeester 

Pollers geeft aan dat de aantallen daarvoor te klein zijn. De focus van een BIN is om samen iets doen, om 

de drempel te verlagen voor meldingen.  

KC Endels bedankt Natalie Dekeyzer voor haar presentatie en voor haar inzet inzake het beheer van de 

BIN’s.   

 

2. Evaluatie actieplannen 2021 en voorstelling actieplannen 2022 

 

De politieraad bespreekt de evaluatie van de actieplannen 2021 en de nieuwe actieplannen voor 2022. 

 

Dit agendapunt wordt verplaatst naar de volgende vergadering van de politieraad. 

 

 

3. Afsluiten van de jaarrekening van het dienstjaar 2021: besluit 

 

De politieraad, 

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

op twee niveaus, inzonderheid de artikelen 33-34 en 77-80; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de 

boekhouding van de lokale politie, inzonderheid de artikelen 66 tot 72; 

 Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 33 van 27 oktober 2003 betreffende de jaarrekening 2002 van 

de politiezones; 

 Gelet op de ministeriële omzendbrieven PLP 38 van 17 maart 2005 en PLP 38bis van 5 oktober 2005 

betreffende het afsluiten van de jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

 - Stemmen voor: Alexandra Thienpont, Astrid Pollers, Hugo Coomans, Tom De Latte, Tom Denon, 

Kristien Goeminne, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 
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Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Bieke Vanhellemont en 

Ann Vannerem. 

Besluit: 

Artikel 1: De politierekening van 2021 goed te keuren, waarbij het resultaat van de rekening wordt 

vastgesteld zoals in de hiernavermelde samenvattingstabel: 

 

BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2021 

 

Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)                                                              11.604.859,20 

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)                                                                      6.522.816,34 

Begrotingsresultaat (gewone dienst)                                                                      5.082.042,86 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)                                                 296.142,34 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)                                                           5.378.185,20 

 

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)                                                       298.405,14 

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)                                                               298.405,14 

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)                                                                         0,00 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)                                         131.473,72 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)                                                     131.473,72 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

 

Vaste activa                                                                                                                           428.245 

Vlottende activa                                                                                                                 8.011.219 

Totaal van de activa                                                                                                         8.439.464 

 

Eigen vermogen                                                                                                                   8.114.790 

Voorzieningen                                                                                                                                   0 

Schulden                                                                                                                                 324.671 

Overlopende rekeningen                                                                                                                    3 

Totaal van de passiva                                                                                                        8.439.464 

 

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2021 

 

Exploitatieresultaat                                                                                                                  508.501 

Uitzonderlijk resultaat                                                                                                             187.516 

Resultaat van het dienstjaar                                                                                                696.017 

 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans licht toe dat de politiezone HerKo een positief resultaat heeft op het 

eigen dienstjaar van ongeveer 603.000 euro. Bij de opmaak van de begroting is het resultaat van het eigen 

dienstjaar altijd zwaar negatief. Door de spaarpot waarover HerKo beschikt is dit gecumuleerd wel 

positief. De evolutie van een negatief resultaat op de begroting naar een positief resultaat op de rekening 

van dit dienstjaar heeft verschillende oorzaken. Er werd minder uitgegeven, voornamelijk inzake personeel 

( - 915.458 euro). In de begroting dient immers altijd het loon voor het volledig personeelskader geraamd 

te worden. Het aanvankelijk negatieve resultaat komt ook doordat de politiezone een aantal dotaties niet 
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mag ramen in de begroting. Daarnaast heeft HerKo reeds de indexering van de federale basisdotatie 

ontvangen.  

De laatste jaren dalen de personeelskosten in absolute cijfers. De werkingskosten stijgen door de 

uitbreiding van het politiehuis Herent (ingebruikname van een bijkomende verdieping). 35% van de 

werkingskosten hebben betrekking op de huur van het politiehuis Herent. 40% van deze huur wordt betaald 

door een overboeking vanuit het gewoon reservefonds.  

Indien we de evolutie van de federale basisdotatie bekijken, dan hebben we slechts twee jaar (2014 en 

2015) gekend waarin de federale dotatie in absolute cijfers achteruit ging.  

Raadslid Vandervelde informeert naar het onderdeel ‘Covid-19 poets’ dat vermeld wordt als onderdeel van 

de huur van het politiehuis Herent. KC Endels meldt dat dit bijkomende poetsuren betrof, waarvoor de 

poetsdienst een extra werkkracht diende te voorzien. Dit is nu afgelopen.  

KC Endels meldt dat de politiezone tegen einde 2021 erin geslaagd is 8 of 9 mensen aan te werven. Het 

gaat ook over relatief jonge mensen, waarbij de weddes lager liggen. Het kader is redelijk goed opgevuld, 

maar er zijn nog een aantal niet ingevulde plaatsen bij de wijkdiensten.  

 

 

4. Wijze van gunnen en vaststellen van de voorwaarden aankoop, wissel en opslag banden: 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; 

     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 dat de politiezone momenteel beschikt over 19 dienstvoertuigen; 

Overwegende dat er binnenkort een logistiek voertuig en een interventievoertuig wordt geleverd, wat 

het totaal brengt op 21 dienstvoertuigen; 

Overwegende dat de politiezone voor de aankoop van zomer- en winterbanden tot nu toe steeds drie 

prijzen opvraagt; 

Overwegende dat de logistiek medewerker instaat voor de wissel van de banden op de dienstvoertuigen, 

maar dat dit veel tijd in beslag neemt; 

Overwegende dat de zomer- en winterbanden momenteel worden gestockeerd in het politiehuis van 

Kortenberg, maar dat er in het nieuw te bouwen politiehuis van Kortenberg geen plaats voorzien wordt 

voor de opslag van banden; 

     Overwegende de meerjarige raamovereenkomst Procurement 2021 R3 076 betreffende de verstrekking 

en levering van banden met als einddatum 31 december 2024; 

Overwegende dat deze raamovereenkomst ook de omwisseling en opslag van banden omvat; 
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     Overwegende dat de nodige kredieten voor de aankoop, wissel en opslag van banden voorzien zijn op 

artikel 330/127-06 op de gewone dienst van de begroting; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

 - Stemmen voor: Alexandra Thienpont, Astrid Pollers, Hugo Coomans, Tom De Latte, Tom Denon, 

Kristien Goeminne, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Bieke Vanhellemont en 

Ann Vannerem. 

Besluit: 

Artikel 1: Voor deze aankoop, wissel en opslag van banden een beroep te doen op de meerjarige 

raamovereenkomst Procurement 2021 R3 076 ‘Verstrekking en levering van banden’. 

Artikel 2: De uitgaven hieraan verbonden te verrekenen in de begroting op het artikelnummer 330/127-06 

van de gewone begroting. 

Artikel 3: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

KC Endels meldt dat het gaat over het outsourcen van iets dat we vandaag zelf doen. Aangezien er een 

raamcontract is, moeten we geen marktonderzoek doen.  

 

 

5. Wijziging samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor de personeelsleden van het 

basis- en middenkader van de lokale politie: 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 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 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 

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

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

 Overwegende dat de samenstelling van deze commissie niet meer voldoet aan de huidige behoeften; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

 - Stemmen voor: Alexandra Thienpont, Astrid Pollers, Hugo Coomans, Tom De Latte, Tom Denon, 

Kristien Goeminne, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Bieke Vanhellemont en 

Ann Vannerem. 

Besluit: 

Artikel 1: Het politieraadsbesluit van 15 juni 2006 houdende de samenstelling van de plaatselijke 

selectiecommissie voor het midden- en basiskader van de lokale politie wordt opgeheven en vervangen 

door hetgeen volgt. 

Artikel 2: De plaatselijke selectiecommissie voor de personeelsleden van het midden- en basiskader van de 

lokale politie HerKo wordt als volgt samengesteld: 

- Een voorzitter: de korpschef of de door hem aangewezen officier 

- Twee bijzitters:  
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o een officier van de lokale politie (wiens functie het meest aansluit bij de in te vullen 

betrekking)  

o een operationeel personeelslid dat ten minste bekleed is met de graad die overeenstemt met 

de te begeven betrekking en die over de bekwaamheden beschikt die voor de in te vullen 

betrekking vereist zijn  

Artikel 3: Een secretaris, aangewezen door de korpschef, staat de selectiecommissie bij. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

KC Endels meldt dat de agendapunten over de selectiecommissies een vereenvoudiging inhouden van de 

samenstelling van de vorige commissies. Alles werd in overeenstemming gebracht. Er zetelen telkens drie 

personen in de selectiecommissie, waarvan de korpschef de voorzitter is. Dit is eenvoudiger te organiseren.  

Raadslid Vandenbroucke vraagt of drie een minimumbezetting is. KC Endels antwoordt dat dit inderdaad 

het geval is. Indien we menen dat de aanwezigheid van een externe specialist een meerwaarde is, dan 

kunnen we deze altijd voorzien.  

 

6. Wijziging samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor de selectie van een officier van 

de lokale politie: 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 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 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 

 Gelet op de Omzendbrief GPI 15 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 het besluit van de politieraad van 7 juli 2005, houdende de samenstelling van de plaatselijke 

selectiecommissie voor de selectie van een commissaris van de lokale politie; 

 Overwegende dat de samenstelling van deze commissie niet meer voldoet aan de huidige behoeften; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

 - Stemmen voor: Alexandra Thienpont, Astrid Pollers, Hugo Coomans, Tom De Latte, Tom Denon, 

Kristien Goeminne, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Bieke Vanhellemont en 

Ann Vannerem. 

Besluit: 

Artikel 1: Het politieraadsbesluit van 7 juli 2005 houdende de samenstelling van de plaatselijke 

selectiecommissie voor de selectie van een commissaris van de lokale politie wordt opgeheven en 

vervangen door hetgeen volgt. 

Artikel 2: De plaatselijke selectiecommissie voor de selectie van een officier van de lokale politie HerKo 

wordt als volgt samengesteld: 

- Een voorzitter: de korpschef of de door hem aangewezen officier (ten minste bekleed met de graad 

die overeenstemt met de te begeven betrekking) 

- Twee bijzitters:  

o minstens 1 officier lokale politie die tenminste bekleed is met de graad die overeenstemt 

met de te begeven betrekking  
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o een staflid (of eventueel een externe deskundige) 

Artikel 3: Een secretaris, aangewezen door de korpschef, staat de selectiecommissie bij. 

Artikel 4: De selectiecommissie kan beroep doen op een externe deskundige (mogelijk de 2de bijzitter) die 

beslagen is in één of meer aangelegenheden die verband houden met de te begeven betrekking en een 

ervaring kan aantonen van ten minste 5 jaar in het domein met betrekking tot de functiebeschrijving van de 

betrokken betrekking. 

Artikel 5: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

7. Wijziging samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor de selectie van een 

administratief medewerker niveau B, C en D: 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 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 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 

 Gelet op de Omzendbrief GPI 15 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 het besluit van de politieraad van 7 juli 2005 houdende de samenstelling van de plaatselijke 

selectiecommissie voor de selectie van een administratief medewerker niveau B; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 1 december 2005 houdende de samenstelling van de 

plaatselijke selectiecommissie voor de selectie van een administratief medewerker niveau C en D; 

 Overwegende dat de samenstelling van deze commissies niet meer voldoet aan de huidige  behoeften; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

 - Stemmen voor: Alexandra Thienpont, Astrid Pollers, Hugo Coomans, Tom De Latte, Tom Denon, 

Kristien Goeminne, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Bieke Vanhellemont en 

Ann Vannerem. 

Besluit: 

Artikel 1: De politieraadsbesluiten van 7 juli 2005 en 1 december 2005 houdende de samenstelling van de 

plaatselijke selectiecommissie voor de selectie van een administratief medewerker niveau B, C of D 

worden opgeheven en vervangen door hetgeen volgt. 

Artikel 2: De plaatselijke selectiecommissie voor de selectie van een administratief medewerker niveau B, 

C en D van de lokale politie HerKo wordt als volgt samengesteld: 

- Een voorzitter: de korpschef of de door hem aangewezen officier of CALOG niveau A 

- Twee bijzitters:  

o een officier of CALOG niveau A (wiens functie het meest aansluit bij de in te vullen 

betrekking)  

o een Calogpersoneelslid dat ten minste bekleed is met de graad die overeenstemt met de te 

begeven betrekking en die over de bekwaamheden beschikt die voor de in te vullen 

betrekking vereist zijn  

Artikel 3: Een secretaris, aangewezen door de korpschef, staat de selectiecommissie bij. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  
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8. Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor de selectie van een administratief 

medewerker niveau A: 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 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 de Omzendbrief GPI 15 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de 

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

overheden in de politiezone; 

 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; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 18 september 2008 houdende de samenstelling van de 

plaatselijke selectiecommissie voor de selectie van een administratief medewerker niveau A; 

 Overwegende dat de samenstelling van deze commissie niet meer voldoet aan de huidige behoeften; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

 - Stemmen voor: Alexandra Thienpont, Astrid Pollers, Hugo Coomans, Tom De Latte, Tom Denon, 

Kristien Goeminne, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Bieke Vanhellemont en 

Ann Vannerem. 

Besluit: 

Artikel 1: Het politieraadsbesluit van 18 september 2008 houdende de samenstelling van de plaatselijke 

selectiecommissie voor de selectie van een administratief medewerker niveau A wordt opgeheven en 

vervangen door hetgeen volgt. 

Artikel 2: De samenstelling van de lokale selectiecommissie voor personeelsleden van het administratief 

kader niveau A van de lokale politie wordt als volgt vastgelegd: 

- Een voorzitter: de korpschef of de door hem aangewezen officier of CALOG niveau A 

- Twee bijzitters:  

o minstens 1 lid Calog-personeel lokale politie dat tenminste bekleed is met de graad die 

overeenstemt met de te begeven betrekking (wiens functie het best aansluit bij de materie 

waarvoor de betrekking werd opengesteld) 

o een staflid (of eventueel een externe deskundige) 

Artikel 3: Een secretaris, aangewezen door de korpschef, staat de selectiecommissie bij. 

Artikel 4: De selectiecommissie kan beroep doen op een externe deskundige (mogelijk de 2de bijzitter) die 

beslagen is in één of meer aangelegenheden die verband houden met de te begeven betrekking en een 

ervaring kan aantonen van ten minste 5 jaar in het domein met betrekking tot de functiebeschrijving van de 

betrokken betrekking. 

Artikel 5: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  
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9. Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie in het kader van de wervingsreserve: 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 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 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 

 Overwegende dat er binnen de geïntegreerde politie een nieuwe selectieprocedure voor kandidaat-

inspecteurs werd voorzien; 

 Overwegende dat een kandidaat na het slagen voor de selectieproeven, gedurende twee jaar in een 

wervingsreserve terecht komt en vanaf dan kan solliciteren voor een plaats bij de lokale of federale politie; 

Overwegende dat de kandidaat na selectie door de lokale of federale politie de basisopleiding kan 

aanvatten; 

 Overwegende dat de samenstelling van deze selectiecommissie moet vastgelegd worden; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

 - Stemmen voor: Alexandra Thienpont, Astrid Pollers, Hugo Coomans, Tom De Latte, Tom Denon, 

Kristien Goeminne, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Bieke Vanhellemont en 

Ann Vannerem. 

Besluit: 

Artikel 1: De plaatselijke selectiecommissie in het kader van de wervingsreserve om toegelaten te worden 

tot de basisopleiding, wordt als volgt samengesteld: 

- Een voorzitter: de korpschef of de door hem aangewezen officier (ten minste bekleed met de graad 

die overeenstemt met de te begeven betrekking) 

- Twee bijzitters:  

o 1 bijzitter is ten minste bekleed met de graad die overeenstemt met de graad van de in te 

vullen betrekking (waarbij er gelijkwaardigheid is tussen het kader van INP en niveau C, 

HINP en niveau B en CP en niveau A)  

o een staflid 

Artikel 2: Een secretaris, aangewezen door de korpschef, staat de selectiecommissie bij en in de 

selectiecommissie dienen steeds minstens één man en één vrouw te zetelen.  

Artikel 3: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

10. Vacantverklaring functie wijkinspecteur: 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; 
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 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; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 24 april 2014 houdende de goedkeuring van het 

functieprofiel van wijkinspecteur; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 28 januari 2021 houdende de vaststelling van de 

personeelsformatie van de lokale politie HerKo; 

 Overwegende dat een wijkinspecteur vanaf 1 mei bij HerKo aan de slag gaat als inspecteur Jeugd & 

Gezin en dat er bijgevolg een plaats vrijkomt; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 21 april 2022, houdende de samenstelling van de plaatselijke 

selectiecommissie voor de selectie van personeelsleden van het basis- en middenkader van de lokale 

politie; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

 - Stemmen voor: Alexandra Thienpont, Astrid Pollers, Hugo Coomans, Tom De Latte, Tom Denon, 

Kristien Goeminne, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Bieke Vanhellemont en 

Ann Vannerem. 

Besluit: 

Artikel 1: dat een betrekking van wijkinspecteur wordt vacant verklaard. 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

11. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 24 februari 2022 

 

Het verslag van de politieraad van 24 februari 2022 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

12. Varia 

 

Er zijn geen variapunten. 

 

 

13. Vaststellen mandaat Algemene Vergadering Interleuven 22 juni 2022: besluit 

 

De politieraad, 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 26 april 2018 waarbij de toetreding van de politiezone HerKo 

tot Interleuven werd goedgekeurd; 

Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 28 februari 2019 waarbij de heer Stef Ryckmans werd 

aangeduid als vertegenwoordiger van de politiezone HerKo in de Algemene Vergadering van Interleuven 

voor de legislatuur 2019-2024;  

Gelet op het schrijven van 14 april 2022 van Interleuven inhoudende de dagorde van de algemene 

vergadering van 22 juni 2022;  
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Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 22 juni 2022 van Interleuven volgende 

punten bevat: 

1. Samenstelling van het bureau 

2. Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering d.d. 15-12-2021 

3. Verslag over de activiteiten 2021 

4. Jaarrekening per 31-12-2021 – verslag van de commissaris-revisor 

5. Verwerking van de resultaten krachtens art.44 van de statuten 

6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris-revisor 

7. Vervanging leden raad van bestuur 

8. Aanpassing presentiegeld 

9. Benoeming/aanstelling commissaris-revisor 

10. Oprichting LOCO CV 

11. Diversen 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

 - Stemmen voor: Alexandra Thienpont, Astrid Pollers, Hugo Coomans, Tom De Latte, Tom Denon, 

Kristien Goeminne, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Bieke Vanhellemont en 

Ann Vannerem. 

Besluit: 

Artikel 1: Het mandaat van vertegenwoordiger Stef Ryckmans inzake de agenda van de algemene 

vergadering van 22 juni 2022 van Interleuven als volgt samen te stellen:  

- Goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering. 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

*** BESLOTEN VERGADERING*** 

 

[…] 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u25. 

 

 

 

 

 

Leen Symons Alexandra Thienpont 

Secretaris Burgemeester-voorzitter 

 

 


