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

korpschef – Hugo Coomans, René De Becker, Tom De Latte, Tom Denon, Gabriëla Langmans, Bart 

Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Hans 

Vanhoof, Bieke Vanhellemont raadsleden – Katrijn Kelchtermans, bijzonder rekenplichtige; Inge 

Keymolen, vervangend secretaris. 

Verontschuldigd: Frieda De Greef, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Machteld Vandevoorde en Maarten 

Willems, raadsleden. 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u05. 

 

*** OPENBARE VERGADERING *** 

 

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

Overheid betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging 1 en 2 van het dienstjaar 2020: 

kennisgeving 

 

De politieraad neemt kennis van hierboven vermeld schrijven d.d. 10 augustus 2020 betreffende de 

goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2 van het dienstjaar 2020. 

 

 

2. Begroting dienstjaar 2021: 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 Algemeen Reglement op de 

boekhouding van de lokale politie, inzonderheid de artikelen 14 en 15; 

 Gelet op het ontwerp van de politiebegroting 2020 - gewone dienst, opgemaakt volgens de vigerende 

wet, besluiten en onderrichtingen; 

 Gelet op het advies d.d. 10 september 2020 van de begrotingscommissie, bedoeld bij artikel 11 van het 

Koninklijk Besluit van 5 september 2001; 

 Gehoord de vragen en opmerkingen van de diverse politieraadsfracties, 

     Gelet op de uitslag van de stemming door handopsteking: 

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

Latte, Tom Denon, Gabriëla Langmans, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes Vandenbroucke, 

Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Hans Vanhoof en Bieke Vanhellemont 

Besluit: 

PZ HERKO 5393 
Spoorwegstraat 6 

3020 Herent 
 

NOTULEN VAN DE BERAADSLAGINGEN 
Politieraad donderdag 22 oktober 2020 om 20u 

Gemeentehuis Herent 
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Artikel 1: De begroting 2021 - gewone dienst goed te keuren, waarbij de uitkomst van de begroting 

vastgesteld wordt zoals in de hierna vermelde samenvattingstabel: 

 

 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2018 3.534.794,09 

Rekening  2019  Saldo  

Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar 6.331.559,79   

Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar 6.200.646,15 130.913,64  

    

Netto-vastgestelde rechten vorige dienstjaren 

(in 2019) 

166.840,04   

Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren 

(in 2019) = het totaal van de definitieve 

vastleggingen van de vorige dienstjaren – de 

overgedragen vastleggingen van 2018 

-48.482,94 215.322,98  

    

Ontvangsten overboekingen 204.734,51   

Uitgaven overboekingen 190.848,18 13.886,33  

Resultaat van de begrotingsrekening 2019 

(+ of -) 

  360.122,95 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2019 3.894.917,04 

Begroting 2020 Na laatste 

wijziging door 

politieraad 

Aanpassing +/- 

volgens prognose 

Saldo na prognose 

Ontvangsten eigen dienstjaar 6.273.648,06 0,00  

Uitgaven eigen dienstjaar 6.680.550,18 0,00 -406.902,12 

    

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2020) 155.853,19 0,00  

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2020) 9.690,72 0,00 146.162,47 

    

Ontvangsten overboekingen 177.000,00 0,00  

Uitgaven overboekingen 179.809,10 0,00 -2.809,10 

Geraamd resultaat van de begroting 2020 

(+ of -) 

-263.548,75  -263.548,75 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020 3.631.368,29 

Begroting 2021  Saldo  

Ontvangsten eigen dienstjaar 6.379.730,61   

Uitgaven eigen dienstjaar 7.139.603,92 -759.873,31  

    

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2021) 0,00   

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2021) 0,00 0,00  

    

Ontvangsten overboekingen 172.000,00   

Uitgaven overboekingen 187.950,00 -15.950,00  

Geraamd resultaat van de begroting 2021 

(+ of -) 

  -775.823,31 



 3 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021 2.855.544,98 

 

Artikel 2: De begroting 2021 - gewone dienst goed te keuren onder voorbehoud dat de gemeentelijke 

dotaties zoals ingeschreven in de politiebegroting 2021 worden goedgekeurd door de respectieve 

gemeenteraden. 

Artikel 3: Te voldoen aan de bepalingen van artikel 242 van de Nieuwe Gemeentewet en door middel van 

een aanplakbrief de bevolking te wijzen op de mogelijkheid tot inzage van de begroting 2021 - gewone 

dienst. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

Begroting 2021 - Buitengewone dienst: 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 Algemeen Reglement op de 

boekhouding van de lokale politie, inzonderheid de artikelen 14 en 15; 

 Gelet op het ontwerp van de politiebegroting 2021 - buitengewone dienst, opgemaakt volgens de 

vigerende wet, besluiten en onderrichtingen; 

 Gelet op het advies d.d. 10 september 2020 van de begrotingscommissie, bedoeld bij artikel 11 van het 

Koninklijk Besluit van 5 september 2001; 

 Gehoord de vragen en opmerkingen van de diverse politieraadsfracties, 

     Gelet op de uitslag van de stemming door handopsteking: 

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

Latte, Tom Denon, Gabriëla Langmans, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes Vandenbroucke, 

Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Hans Vanhoof en Bieke Vanhellemont 

Besluit: 

Artikel 1: De begroting 2021 - buitengewone dienst goed te keuren, waarbij de uitkomst van de begroting 

vastgesteld wordt zoals in de hierna vermelde samenvattingstabel: 

 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2018 0,00 

Rekening 2019  Saldo  

Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar 0,00   

Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar 195.938,67 -195.938,67  

    

Netto-vastgestelde rechten vorige dienstjaren 

(in 2019) 

0,00   

Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren 

(in 2019) = het totaal van de definitieve 

vastleggingen van de vorige dienstjaren – de 

overgedragen vastleggingen van 2018 

-5.090,49 5.090,49  

    

Ontvangsten overboekingen 190.848,18   

Uitgaven overboekingen 0,00 190.848,18  

Resultaat van de begrotingsrekening 2019 

(+ of -) 

  0.00 
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Algemeen resultaat begrotingsrekening 2019 0,00 

Begroting 2020 Na laatste wijz.  

door politieraad 

Aanpassing +/- 

volgens prognose 

Saldo na prognose 

Ontvangsten eigen dienstjaar 0,00 0,00  

Uitgaven eigen dienstjaar 179.809,10 0,00 -179.809,10 

    

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2020) 0,00 0,00  

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2020) 0,00 0,00 0,00 

    

Ontvangsten overboekingen 179.809,10 0,00  

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 179.809,10 

Geraamd resultaat van de begroting 2020 

(+ of -) 

  0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020 0,00 

Begroting 2021  Saldo  

Ontvangsten eigen dienstjaar 0,00   

Uitgaven eigen dienstjaar 187.950,00 -187.950,00  

    

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2021) 0,00   

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2021) 0,00 0,00  

    

Ontvangsten overboekingen 187.950,00   

Uitgaven overboekingen 0,00 187.950,00  

Geraamd resultaat van de begroting 2021 

(+ of -) 

  0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021 0,00 

 

Artikel 2: De begroting 2021 - buitengewone dienst goed te keuren onder voorbehoud dat de gemeentelijke 

dotaties zoals ingeschreven in de politiebegroting 2021 worden goedgekeurd door de respectieve 

gemeenteraden. 

Artikel 3: Te voldoen aan de bepalingen van artikel 242 van de Nieuwe Gemeentewet en door middel van 

een aanplakbrief de bevolking te wijzen op de mogelijkheid tot inzage van de begroting 2021 – 

buitengewone dienst. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

Bijzonder rekenplichtige Katrijn Kelchtermans licht het voorstel van begroting voor de gewone en 

buitengewone dienst toe voor 2021. Ze geeft aan dat het intussen de 20ste begroting voor de politiezone is.  

Omdat er momenteel nog geen begrotingsonderrichtingen zijn, is er voorzichtig geraamd voor volgend 

jaar. Inzake de federale dotaties is het niveau van 2019 toegepast. Er wordt een indexaanpassing verwacht 

in oktober 2021, maar deze is voorlopig nog niet in de begroting opgenomen maar dit wordt van nabij 

opgevolgd zodat, indien nodig, op tijd kan ingegrepen worden.  

Intussen zitten we inzake het personeelsbestand op 57 + 2 personeelsleden, waarvan 2 personeelsleden in 

NAVAP, welke uitdovend zijn en 2 functies welke uitdovend zijn indien de dotatie “De Grubbe” zou 

wegvallen. De oorspronkelijke KUL-norm bedroeg 51 operationelen. Momenteel zijn er 49 functies 

effectief ingevuld.  

Inzake de gemeentelijke dotaties is uitgegaan van een groeivoet van 3% zoals de voorgaande jaren.  
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De verhuis van een aantal diensten van Kortenberg naar Herent is opnieuw voorzien voor 2021.  

Inzake de patronale bijdragen voor pensioen blijft het voorlopig zoals in 2020 want dit zal pas in 2022 

opnieuw wijzigen. Ook inzake de sectorale akkoorden zijn geen nieuwe maatregelen voorzien in 2021.  

De schuld is blijvend laag, hier is alleen de afbetaling van het vroegere rijkswachtgebouw nog lopende.  

Bijzonder rekenplichtige Katrijn Kelchtermans licht verder toe dat meer dan 78% van de uitgaven 

personeelskosten betreft en 20,57% naar werkingskosten gaat wat te verklaren is door de relatief hoge 

huur van het NAC.  

Iets meer dan 32% wordt gefinancierd door federale dotaties en meer dan 65% is afkomstig van 

gemeentelijke dotaties.  

De buitengewone dienst is voor 2021 geraamd op ongeveer 188.000 euro waarbij er rekening gehouden 

werd met de maximale afgesproken grens van 200.000 euro. Er zal in 2021 vooral geïnvesteerd worden in 

informatica en voertuigen. Ook is er 15.000 voorzien voor bijkomende kosten inzake bureaumateriaal.  

Wat betreft de evolutie van de begroting is het nog af te wachten of er nog een begrotingswijziging dient te 

gebeuren dit jaar.  

Inzake pensioenen dient er rekening gehouden te worden met verhoging van de patronale bijdragen van 

1,5% maar dit kunnen we zelf opvangen door een aangelegd spaarpotje. Inzake het sectoraal akkoord van 

2018 staan er in 2021 geen bijkomende wijzigingen op de agenda. Vanaf 1 november 2022 wordt wel 

voorzien in maaltijdcheques ter waarde van 6 euro of het behouden van de maaltijdvergoedingen. Vanaf 

2023 zal de competentieontwikkelingstoelage voor de Calogs wegvallen.  

Wat betreft NAVAP, wat een non-activiteit voorafgaand aan het pensioen is en wat in het leven geroepen is 

naar aanleiding van het optrekken van de pensioenleeftijd, is momenteel onduidelijkheid over het voort 

bestaan hiervan. De huidige Federale regering heeft de onderhandelingen omtrent de zware beroepen niet 

opgenomen in haar programma dus het vermoeden is dat de regeling rond NAVAP voorlopig zal blijven 

bestaan.  

Ook inzake de te ontvangen schijven van het verkeersveiligheidsfonds bestaat onduidelijkheid. Het is nog 

niet duidelijk hoeveel we zouden ontvangen maar het VVSG spreekt over mogelijks een halvering van de 

bedragen.  

 

Raadslid Vanhoof stelt de vraag hoeveel de uitgaven bedragen in verband met corona. Mevrouw 

Kelchtermans antwoordt dat deze momenteel rond de 8.000 euro liggen en deze allemaal zijn gefinancierd 

vanuit de gewone dienst.  

Ook wordt de vraag gesteld wat met de dotatie voor “bepaalde initiatieven” – de dotatie voor De Grubbe. 

Katrijn Kelchtermans geeft aan dat we hopen deze in de toekomst te blijven ontvangen maar dat dit geen 

vaststaand feit is. Deze bedraagt ongeveer 124.000 euro en is elk jaar afhankelijk van de verdeling. 

Korpschef Endels vult hierbij aan dat de totale pot voor deze dotatie ongeveer 8 miljoen euro bedraagt 

maar dat dit een systeem van communicerende vaten is tussen de verschillende politiezones.  

Politieraadslid Vandervelde vraagt of er Vlaamse subsidies beschikbaar zijn voor deze instelling.  

Korpschef Endels antwoordt dat dit niet het geval is. Momenteel is de dienst DAB opgericht en menen zij 

een groot deel van de overbrengingen voor hun rekening. De Grubbe zal naar de toekomst toe een echte 

draaischijf worden want elke jongere van over het hele land die een als misdrijf omgeschreven feit heeft 

gepleegd, zal eerst in De Grubbe terecht komen.  

Katrijn Kelchtermans licht nog verder toe dat ten tijde van het ontstaan van de KUL-norm, De Grubbe nog 

niet bestond en hierin dus ook niet mee is opgenomen.  

Korpschef Endels geeft tenslotte nog mee dat men voorlopig niet geneigd is om de KUL-norm te herzien 

omdat dit mogelijks een vergiftigd geschenk kan zijn en een doos van pandora die opengetrokken wordt; dit 

omdat het hier gaat om een herverdeling van budgetten.  

 

Tijdens het debat rond de begroting vervoegt raadslid Vangoidsenhoven omstreeks 20u30 de vergadering.  
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3. Toelichting overzicht werkwijze Covid-19 

 

Er wordt een toelichting gegeven omtrent de genomen maatregelen inzake Covid-19 binnen onze 

politiezone.  

 

Korpschef Endels licht toe dat we als politiedienst door de coronacrisis terug zijn geduwd in de rol van 

handhaver die toeziet op het naleven van de uitgevaardigde regels. Maar ook wij dienden ons als 

organisatie aan te passen en te herorganiseren. We hebben dit goed opgevangen en het aantal afwezigen 

wegens ziekte bleef gelukkig, tot nu toe, heel beperkt. In andere politiezones is dit wel anders geweest.  

Korpschef Endels gaat verder dat we als politiezone ook deelnemen aan de veiligheidscellen van beide 

gemeenten en we wekelijks een overzicht bezorgen van de opgemaakte pv’s. We hebben ook een eigen app 

ontwikkeld om de controles op bv. handelszaken makkelijk te registreren.  

Verder zijn we als politiezone bij het begin van de crisis, net zoals zovele andere organisaties, naarstig op 

zoek gegaan naar handgels, mondmaskers, veiligheidsbrillen, … . Dat is ons heel goed gelukt en intussen 

hebben we een voldoende grote stock aangelegd.  

In het begin van de crisis in het voorjaar hebben we ons als het ware wat ingegraven maar nu, tijdens de 

2de golf, doen we dit niet meer in die mate en blijven we steeds open. Dit mede door de ervaring die we al 

hebben opgebouwd. Tenslotte geeft korpschef Endels mee dat we binnen ons korps zo maximaal mogelijk 

proberen in te zetten op interne communicatie want dat we zeer duidelijk hebben gevoeld dat de eigen 

mensen hier veel nood aan hebben.  

 

 

4. Aanpassing bestaande personeelsformatie  

 

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;  

    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 19 december 

2019, waarin het operationeel kader als volgt is samengesteld: vier officieren (= één hoofdcommissaris en 

drie commissarissen), 12 middenkaderleden en 41 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;  
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     Gelet op het besluit van de politieraad van 20 december 2018 en het besluit van de politieraad van 20 

juni 2019 waarbij telkens een aanvraag tot non-activiteit voorafgaand aan de pensionering van een 

medewerker werd goedgekeurd;  

 Overwegende dat 2 inspecteurs nu genieten van de non-activiteit voorafgaand aan hun pensioen;  

     Overwegende dat deze 2 inspecteurs nu reeds zijn vervangen gelet op de impact die de niet invulling 

van hun functies op onze organisatie heeft maar dit nog niet zichtbaar is weergegeven in onze 

personeelsformatie;  

     Overwegende dat de vervanging van personeelsleden die in non-activiteit voorafgaand aan hun pensioen 

noodzakelijk is voor de goede werking van onze politiezone;  

     Overwegende dat deze personeelsleden die in non-activiteit voorafgaand aan hun pensioen zijn best 

worden opgenomen in onze personeelsformatie zodat dit transparant is;  

 Overwegende dat de politiezone het aantal personeelsleden dat in non-activiteit voorafgaand aan hun 

pensioen is, opneemt in de personeelsformatie totdat zij effectief met pensioen gaan; 

    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:  

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

Latte, Tom Denon, Gabriëla Langmans, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes Vandenbroucke, 

Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Hans Vanhoof en Bieke Vanhellemont 

Besluit:  

Artikel 1: De beslissing van de politieraad d.d. 19 december 2019 houdende de personeelsformatie van de 

politiezone Herent-Kortenberg wordt aangepast.  

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

- 57 statutaire betrekkingen in het operationeel kader + 2 medewerkers die in non-activiteit voorafgaand 

aan pensionering zijn (en welke uitdovend zijn) 

- 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 + 2 basiskaderleden die in non-activiteit voorafgaand aan pensionering zijn (en welke 

uitdovend zijn) 

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 zijn voorzien om de invulling van de nieuwe personeelsformatie financieel 

mogelijk te maken.  

Artikel 6: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Korpschef Endels licht toe dat we binnen ons korps momenteel 2 personeelsleden hebben die NAVAP 

genieten en dus uitdovend zijn. Met deze aanpassing willen we duidelijk maken dat we deze medewerkers 

nu reeds vervangen omdat het niet invullen van deze functies een te grote impact op onze organisatie en 

onze werking zou hebben.  
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5. Goedkeuring aanpassing functieprofiel logistiek medewerker: besluit 

 

De politieraad, 

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

op twee niveaus; 

 Gelet op de Wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 

vakverenigingen van het personeel van de politiediensten; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de Wet van 24 maart 1999 tot 

regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de 

politiediensten; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 februari 2001 tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van 

artikel 3, eerste lid, 1°, van de Wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid 

en de vakverenigingen 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 de lokale politie; 

 Gelet op de Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 

personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse ander 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 het besluit van de politieraad van 20 december 2019 houdende de wijziging van de 

personeelsformatie van de politiezone Herent - Kortenberg; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 22 oktober 2020 houdende de wijziging van de 

personeelsformatie van de politiezone Herent – Kortenberg (onder voorbehoud);  

 Overwegende dat er voor iedere functie binnen de politiezone een functieprofiel wordt opgesteld waarin 

onder meer de taken, vaardigheden en attitudes worden omschreven;  

     Overwegende het besluit van de politieraad van 20 febrauri 2014 waarbij het functieprofiel van logistiek 

medewerker werd goedgekeurd;  

     Gelet op het feit dat de afgelopen jaren de taakinvulling van de logistiek medewerker is gewijzigd en 

deze meer en meer taken en verantwoordelijkheden heeft toegewezen gekregen;  

     Gelet op het feit dat binnen het niveau D twee verschillende graadnamen bestaan met daaraan een 

specifieke loonschaal; 

      Overwegende dat de huidige logistiek medewerler de graadnaam arbeider heeft; 

      Overwegende dat door de wijziging in takenpakket het aangewezen is aan de logistiek medewerker de 

graadnaam bediende/vakman met bijhorende loonschaal toe te kennen;  

 Gelet op de raadpleging van de vakbonden; 

     Gelet op de uitslag van de stemming:  

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

Latte, Tom Denon, Gabriëla Langmans, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes Vandenbroucke, 

Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Hans Vanhoof en Bieke Vanhellemont 

Besluit: 

Artikel 1: Het functieprofiel van logistiek medewerker met gewijzigde graadnaam dat als bijlage gaat bij 
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dit besluit, goed te keuren. 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

Korpschef Endels geeft aan dat er binnen het niveau D twee categorieën zijn, namelijk deze van arbeider 

en deze van bediende. De voorbije jaren is het takenpakket van onze medewerker niveau D gewijzigd en 

aangepast zodoende dat we dit willen wijzigen naar bediende. Het is een klein verschil in verloning maar 

correcter door de taken die hij uitvoert.  

 

Raadslid De Latte vraagt of hier bijkomede examens aan verbonden zijn. Korpschef geeft aan dat dit niet 

het geval is maar dat deze functie opnieuw vacant moet gesteld worden via mobiliteit.  

 

 

6. Bekrachtiging aanpassing functieprofiel 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 de Wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 

vakverenigingen van het personeel van de politiediensten; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de Wet van 24 maart 1999 tot 

regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de 

politiediensten; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 februari 2001 tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van 

artikel 3, eerste lid, 1°, van de Wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid 

en de vakverenigingen 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 de lokale politie; 

 Gelet op de Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 

personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse ander 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 het besluit van de politieraad van 20 december 2019 houdende de wijziging van de 

personeelsformatie van de politiezone Herent - Kortenberg; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 22 oktober 2020 houdende de wijziging van de 

personeelsformatie van de politiezone Herent – Kortenberg (onder voorbehoud);  

 Overwegende dat er voor iedere functie binnen de politiezone een functieprofiel wordt opgesteld waarin 

onder meer de taken, vaardigheden en attitudes worden omschreven;  

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

functieprofiel van de hoofdinspecteur Lokaal Informatiekruispunt; 

   Gelet op het besluit van de politieraad van 20 februari 2020 waarbij de functie van hoofd 

hoofdinspecteur Lokaal Informatiekruispunt vacant werd verklaard;  

   Overwegende dat er sindsdien zich nog niemand kandidaat heeft gesteld om deze functie op te 



 10 

nemen hoewel deze vacature reeds verschillende malen in de lopende mobiliteitsrondes is verschenen;    

   Overwegende dat een lichte aanpassing van het functieprofiel mogelijks kan leiden tot het 

aantrekken van kandidaten voor de functie;  

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

dient ingevuld te worden;  

 Gelet op de raadpleging van de vakbonden; 

     Gelet op de uitslag van de stemming:  

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

Latte, Tom Denon, Gabriëla Langmans, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes Vandenbroucke, 

Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Hans Vanhoof en Bieke Vanhellemont 

Besluit: 

Artikel 1: het besluit van het politiecollege van 10 september 2020 tot wijziging van het functieprofiel van 

hoofdinspecteur LIK te bekrachtigen. 

Artikel 2: Het functieprofiel van hoofdinspecteur LIK dat als bijlage gaat bij dit besluit, goed te keuren. 

Artikel 3: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

Korpschef Endels geeft aan dat we met deze wijziging van het functieprofiel een poging doen om 

kandidaten aan te trekken voor deze functie, net door de link met interventie en het operationele meer te 

benadrukken.  

Raadslid De Latte vraagt of deze wijzigingen zijn aangegeven in het groen. Korpschef Endels geeft aan dat 

dit zo is. De wijzigingen zijn beperkt maar zo hopen we toch kandidaten aan te trekken.  

 

 

7. Buitendienststelling 4 variabele zone 30 borden : 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; 

     Gelet op het besluit van het politiecollege van 16 december 2008 waarbij 4 zone 30 borden werden 

aangekocht;  

 Overwegende dat de 4 aangekochte zone 30 borden dateren van 2008 en bijgevolg volledig 

afgeschreven zijn;  

 Overwegende dat de 3 van de 4 zone 30 borden dienen verplaatst te worden wegens uitbreiding van de 

zone 30; 

     Overwegende dat de politiezone Herent - Kortenberg deze 4 zone 30 borden aan de gemeenten Herent 

en/of Kortenberg wenst over te dragen; 

     Overwegende dat het politiecollege van de politiezone Herent – Kortenberg zal toezien op een goede 

overdracht;  

     Gelet op de uitslag van de stemming:  

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

Latte, Tom Denon, Gabriëla Langmans, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes Vandenbroucke, 

Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Hans Vanhoof en Bieke Vanhellemont 

Besluit: 

Artikel 1: de 4 zone 30 borden buiten dienst te stellen. 

Artikel 2: de 4 zone 30 borden over te dragen aan de gemeenten Herent en/of Kortenberg 



 11 

Artikel 3: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

8. Wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden aankoop en levering van een logistiek 

dienstvoertuig: 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 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 een opdracht wenst uit te schrijven met als voorwerp de aankoop en 

levering van een logistiek voertuig; 

 Overwegende dat er voor een dergelijk voertuig momenteel geen raamcontract voor handen is en aldus 

dient over te gaan van het uitschrijven van een lastenboek; 

 Overwegende dat de uitgaven worden geraamd op ongeveer € 40.000 (incl. BTW) per jaar; 

 Overwegende dat de raming van de uitgave niet hoger is dan € 139.000 (excl. BTW) en dus mag gegund 

worden ingevolge onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

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

artikel 330/743-52 van de buitengewone dienst van de begroting; 

     Gelet op de uitslag van de stemming:  

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

Latte, Tom Denon, Gabriëla Langmans, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes Vandenbroucke, 

Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Hans Vanhoof en Bieke Vanhellemont 

Besluit: 

Artikel 1: Een opdracht te gunnen met als voorwerp de aankoop en levering van een logistiek 

dienstvoertuig.  

Artikel 2: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal, gezien het bedrag, gegund worden via 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.   

Artikel 3: De uitgaven hieraan verbonden te verrekenen in de begroting op artikelnummer 330/743-52 van 

de buitengewone dienst van de begroting. 

Artikel 4: De voorwaarden van de opdracht goed te keuren zoals vastgesteld in het lastenboek 2020/001 

‘Opdracht tot levering van een logistiek voertuig’, dat als bijlage gaat bij dit besluit. 

Artikel 5: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

9. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen voor het afsluiten van een contract voor 

de aankoop en levering van dienstschoenen: besluit 
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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 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 huidige overeenkomst voor de aankoop en levering van dienstschoenen voor de 

operationele medewerkers afloopt; 

 Overwegende dat de halfhoge en hoge schoenen die de Federale Politie levert, niet voldoen aan onze 

vereisten; 

 Overwegende dat de dienstschoenen aan onder andere volgende technische bepalingen moeten voldoen: 

vervaardigd uit natuurlijke materialen, waterbestendig, ademend, zwarte kleur en de zolen dienen gemaakt 

te zijn uit schuimrubber en te werken als luchtkussens; 

 Overwegende dat het juiste soort schoeisel belangrijk is bij de uitvoering van het werk van de 

operationele medewerkers; 

 Overwegende dat de uitgave geraamd wordt op € 11.000 per jaar; 

 Overwegende dat de raming van de uitgave lager ligt dan € 85.000 en de opdracht bijgevolg gegund 

mag worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

 Overwegende dat de nodige kredieten voorzien worden op artikel 330/124-05 van de gewone dienst van 

het dienstjaar 2020; 

     Gelet op de uitslag van de stemming:  

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

Latte, Tom Denon, Gabriëla Langmans, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes Vandenbroucke, 

Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Hans Vanhoof en Bieke Vanhellemont 

Besluit: 

Artikel 1: Een opdracht te gunnen met als voorwerp het afsluiten van een contract voor de aankoop en 

levering van dienstschoenen voor een periode van drie jaar, namelijk vanaf 1 januari 2021 tot 31 december 

2023. 

Artikel 2: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal, gezien het bedrag, gegund worden via 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3: De uitgaven hieraan verbonden te verrekenen in de begroting op het artikelnummer 330/124-05 

van de gewone dienst. 

Artikel 4: De voorwaarden van de opdracht goed te keuren zoals vastgesteld in het bestek nr. 2020/002 

‘aankoop en levering van dienstschoenen’ dat als bijlage gaat bij dit besluit. 

Artikel 5: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

10. Vacantverklaring van twee betrekkingen van interventie-inspecteur: besluit  

 

De politieraad, 
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 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; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 20 februari 2014 houdende de goedkeuring van het 

functieprofiel van interventie-inspecteur; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 19 december 2019 houdende de vaststelling van de 

personeelsformatie van de lokale politie HerKo; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 22 oktober 2020 houdende de wijziging van de 

personeelsformatie van de politiezone Herent – Kortenberg (onder voorbehoud);  

 Overwegende dat een inspecteur van de interventiedienst op 1 januari mobiliteit maakt naar een andere 

politiezone; 

 Overwegende dat een inspecteur van de interventiedienst gestart is aan de opleiding tot hoofdinspecteur; 

 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 met het aanleggen van een wervingsreserve kan geanticipeerd worden op het 

mogelijke vertrek van medewerkers; 

 Overwegende dat de vacante betrekkingen worden gepubliceerd in de volgende mobiliteitscyclus van 

2020; 

 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:  

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

Latte, Tom Denon, Gabriëla Langmans, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes Vandenbroucke, 

Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Hans Vanhoof en Bieke Vanhellemont 

Besluit: 

Artikel 1: dat twee betrekkingen van inspecteur bij de interventiedienst worden vacant verklaard bij 

mobiliteit. 

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

Artikel 3: dat indien deze betrekkingen niet kunnen ingevuld worden via de klassieke mobiliteit, deze 

plaatsen kunnen opengesteld worden in de aspirantenmobiliteit; 

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

politieraadsbesluit van 15 juni 2006, samengeroepen. 
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Artikel 5: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

11. Vacantverklaring van een betrekking van 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; 

 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 20 februari 2014 houdende de goedkeuring van het 

functieprofiel van interventie-inspecteur; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 19 december 2019 houdende de vaststelling van de 

personeelsformatie van de lokale politie HerKo; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 22 oktober 2020 houdende de wijziging van de 

personeelsformatie van de politiezone Herent – Kortenberg (onder voorbehoud);  

 Overwegende dat een inspecteur van de wijkdienst op 1 januari mobiliteit maakt naar de federale 

politie; 

 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 met het aanleggen van een wervingsreserve kan geanticipeerd worden op het 

mogelijke vertrek van medewerkers; 

 Overwegende dat de vacante betrekkingen worden gepubliceerd in de volgende mobiliteitscyclus van 

2020; 

 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:  

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

Latte, Tom Denon, Gabriëla Langmans, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes Vandenbroucke, 

Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Hans Vanhoof en Bieke Vanhellemont 

Besluit: 

Artikel 1: een betrekking van inspecteur bij de wijkdienst wordt vacant verklaard bij mobiliteit. 

Artikel 2: De vacantverklaring gebeurt in overeenstemming met bovenvermelde bepalingen.  
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Artikel 3: dat indien deze betrekking niet kan ingevuld worden via de klassieke mobiliteit, deze plaats kan 

opengesteld worden in de aspirantenmobiliteit; 

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

politieraadsbesluit van 15 juni 2006, samengeroepen. 

Artikel 5: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

12. Vacantverklaring van een betrekking van hoofdinspecteur interventie: 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; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 20 februari 2014 houdende de goedkeuring van het 

functieprofiel van interventie-inspecteur; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 19 december 2019 houdende de vaststelling van de 

personeelsformatie van de lokale politie HerKo; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 22 oktober 2020 houdende de wijziging van de 

personeelsformatie van de politiezone Herent – Kortenberg (onder voorbehoud);  

 Overwegende dat een hoofdinspecteur van de interventiedienst mobiliteit heeft aangevraagd naar een 

andere politiezone; 

 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 met het aanleggen van een wervingsreserve kan geanticipeerd worden op het 

mogelijke vertrek van medewerkers; 

 Overwegende dat de vacante betrekkingen worden gepubliceerd in de volgende mobiliteitscyclus van 

2020; 

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

Latte, Tom Denon, Gabriëla Langmans, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes Vandenbroucke, 

Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Hans Vanhoof en Bieke Vanhellemont 

Besluit: 

Artikel 1: dat een betrekking van hoofdinspecteur bij de interventiedienst 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.  

 

 

13. Vacantverklaring betrekking logistiek medewerker: 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 

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; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 19 december 2019 betreffende de wijziging van de 

personeelsformatie van de lokale politie HerKo; Gelet op het besluit van de politieraad van 22 oktober 

2020 houdende de wijziging van de personeelsformatie van de politiezone Herent – Kortenberg (onder 

voorbehoud); 

     Gelet op het besluit van de politieraad van 22 oktober 2020 betreffende de goedkeuring van de aanpassing 

van het functieprofiel van de logistiek medewerker;   

     Overwegende dat deze statutaire betrekking vervolgens dient vacant verklaard te worden en gepubliceerd 

te worden in de volgende interne mobiliteitsronde; 

     Gelet op de uitslag van de stemming:  

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

Latte, Tom Denon, Gabriëla Langmans, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes Vandenbroucke, 

Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Hans Vanhoof en Bieke Vanhellemont 

Besluit: 
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Artikel 1: één betrekking logistiek medewerker - niveau D wordt vacant verklaard en gepubliceerd in de 

volgende mobiliteitscyclus.  

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

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

politieraadsbesluit van 1 december 2005 samengeroepen. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

14. Verslag van de politieraad van 25 juni 2020 

 

Het verslag van de politieraad van 25 juni 2020 zal op een later tijdstip zo snel als mogelijk worden 

overgemaakt.  

 

Korpschef Endels geeft aan dat dit verslag zo snel als mogelijk zal worden overgemaakt maar dat dit door 

(langdurige) ziekte van de secretaris nog niet beschikbaar is.  

 

 

15. Varia 

 

Raadslid Coomans vraagt waarom er bij de aankoop van het logistiek voertuig geopteerd is voor een diesel 

en niet voor een hybride of elektrisch voertuig.  

Korpschef Endels geeft aan dat dit momenteel nog niet echt op markt is voor ons, ook niet binnen de 

bestaande raamovereenkomsten die voor politie beschikbaar zijn. Voor ons als politiezone zijn hier ook 

geen fiscale voordelen aan verbonden. Wanneer we echter zien dat een dergelijk aanbod voor ons al 

politiezone beschikbaar gesteld wordt, zullen we dit zeker van nabij bekijken.  

Raadslid Vandenbroucke stelt de vraag of hier actief naar kan gevraagd en gekeken worden. Korpschef 

Endels antwoordt dat we dit zeker actief zullen bevragen aan de verschillende leveranciers en zullen 

aandringen tot het opnemen van dergelijke voertuigen in de raamovereenkomsten.  Maar dit alles zal 

mogelijks nog enige tijd op zich laten wachten.  

 

Raadslid Vandenbroucke stelt de vraag welke vacatures momenteel open staan binnen onze politiezone en 

waarom.  

Korpschef Endels geeft aan dat er momenteel heel wat plaatsen open staan van medewerkers die gaan 

vertrekken of aangegeven hebben dit in de nabije toekomst te doen. Dit niet uit onvrede met hun huidige 

functie of onze politiezone maar gewoon om zij op een moment in hun leven gekomen zijn waarbij zij of nood 

hebben aan verandering of het moment rijp achten om voor hun droom job te gaan. Dit laatste net omdat er 

momenteel algemeen binnen politie veel plaatsen vacant zijn door een gebrek aan personeelsleden. 

Korpschef Endels geeft aan dat er vanuit onze zone de laatste tijd 6 medewerkers zijn vertrokken of gaan 

vertrekken naar de wegpolitie. Dit omdat deze dienst nu volop reclame maakt en ook omdat vanaf november 

2022 er een belangrijke premie bij die dienst gaat wegvallen.  

Om dit personeelstekort op te vullen zijn we momenteel heel erg aan het inzetten om aspirant-inspecteurs 

binnen te halen. Dit is echter een inspanning op langere termijn want deze mensen zitten momenteel nog op 

de politieschool en het zal dus nog tot volgend jaar duren vooraleer zij binnen ons korps kunnen ingezet 

worden. Bijkomend ondervinden we ook dat er steeds minder mensen kiezen voor een job bij politie en het 

aantal beschikbare kandidaten dus niet zo groot is.  

Korpschef Endels licht nog toe dat hij, mede door het grote aantal vertrekkers, voor de eerste keer binnen 

het korps, de beslissing heeft genomen om niemand meer te laten vertrekken die geen aanwezigheidstermijn 

van 5 jaar heeft.   
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Raadslid Vandervelde vraagt of we aangepaste functies hebben voor al wat oudere personeelsleden. 

Korpschef Endels geeft aan dat we steeds volop gecalogiseerd hebben om meer blauw op straat te krijgen 

met als gevolg dat we geen aangepast werk kunnen aanbieden omdat dit nu al voornamelijk door onze 

calogpersoneelsleden gebeurt.  

 

Raadslid Denon vraagt hoe het binnen onze zone staat met uitgeschreven boetes inzake corona en hoe onze 

zone zich verhoudt ten opzichte van andere zones.  

Korpschef Endels geeft aan dat we ons in het midden bevinden wat betreft de uitgeschreven boetes; het zijn 

er niet meer maar ook niet minder. Over het algemeen hanteren we een (zeer) strikt beleid. Wanneer de 

maatregelen wijzigden, hebben we eerst een aantal dagen ingezet op sensibilisering om daarna 

daadwerkelijk op te treden en te schrijven. Er is echter een periode geweest waarbij dit niet altijd makkelijk 

was omdat er een zodanig grote grijze zone was waarbij dit niet altijd mogelijk was. Gelukkig zijn de huidige 

maatregelen erg duidelijk en dit maakt het veel makkelijker om op te treden en te verbaliseren.  

Korpschef Endels stelt voor dit punt te agenderen op de volgende politieraad waar er een overzicht van de 

cijfers zal gegeven worden.  

Burgemeester-voorzitter Pollers geeft aan dat er nu een grote bezorgdheid is omtrent mensen die toch buiten 

komen en zich niet aan de quarantainemaatregelen houden. Korpschef Endels geeft aan dat dit een grijze 

zone is om in dergelijke situaties in te grijpen want dit is niet strikt juridisch afdwingbaar. Ook het zomaar 

binnengaan in huizen is niet zo evident tijdens deze periode van het jaar; in de zomer, bij buitenactiviteiten, 

is dit makkelijker.  

 

 

*** BESLOTEN VERGADERING *** 

 

[…] 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u05.  

 

 


