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

korpschef – Hugo Coomans, Tom De Latte, Tom Denon, Kristien Goeminne (vanaf punt 4), Gabriëla 

Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Wim 

Vangoidsenhoven, Bieke Vanhellemont, Hans Vanhoof, Ann Vannerem, Maarten Willems, raadsleden – 

Leen Symons, secretaris. 

Verontschuldigd: Machteld Vandevoorde en Mia Vandervelde, raadsleden. 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u. 

 

Burgemeester-voorzitter Thienpont meldt dat zij de komende drie jaar voorzitter is van het politiecollege en 

de politieraad. 

 

*** OPENBARE VERGADERING*** 

 

1. Besluit van de voorzitter van de politieraad tot organisatie van een zitting van de politieraad 

zonder publiek en pers tijdens federale fase voor de strijd tegen COVID-19: kennisgeving 

 

De voorzitter, 

Overwegende dat het principe van de openbaarheid van de zittingen van de politieraad conform art. 25/6 

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

niveaus (WGP), in de huidige omstandigheden, met name het COVID 19-virus en de strijd tegen de verdere 

verspreiding ervan in de federale fase van het crisisbeheer, bezwaarlijk kan worden nageleefd; 

Overwegende dat er immers een gezondheidscrisis geldt en de verplichting om de regels van “social 

distancing” extensief toe te passen; 

Overwegende dat de aanwezigheid van publiek of pers op de zitting van de politieraad van de 

politiezone HerKo van 24 februari 2022 bijgevolg niet is aangewezen; 

Gelet op het feit dat art. 25/8 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), de voorzitter van de politieraad belast met de 

handhaving van de orde tijdens de vergadering; 

Besluit: 

Artikel 1: De zitting van de politieraad zal doorgaan zonder aanwezigheid van publiek of pers, 

onverminderd het beginsel van openbaarheid van de zitting conform art. 25/6 WGP; 

Artikel 2: Na afloop van de zitting van de politieraad zal een beknopt verslag worden verspreid voor het 

publiek en de pers. 
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2. Digitaal verloop van de zitting van de politieraad van 24 februari 2022: besluit 

 

De politieraad, 

Overwegende de uitbraak van Covid-19 sinds midden maart 2020; 

Overwegende dat door de federale overheid diverse maatregelen werden opgelegd om de verdere 

verspreiding van het virus tegen te gaan; 

Overwegende dat het ook in februari 2022 nog steeds van belang is om onder andere de nodige 

maatregelen inzake hygiëne en social distancing in acht te nemen; 

Overwegende dat de politiezone HerKo een voorbeeldfunctie heeft en er daarom waar mogelijk digitaal 

wordt vergaderd; 

Besluit: 

Artikel 1: akkoord te gaan om de zitting van de politieraad van 24 februari 2022 digitaal te laten doorgaan 

via Microsoft Teams. 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

3. Ontslag van de heer René De Becker als lid van de politieraad: kennisgeving 

 

De politieraad neemt kennis van het ontslag van de heer René De Becker als politieraadslid. 

 

 

4. Eedaflegging van mevrouw Kristien Goeminne: besluit 

 

De politieraad, 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP); 

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

werd ingesteld op 1 januari 2002; 

      Gelet op de kennisname van de politieraad van 31 januari 2013 van de verkiezing van de 

politieraadsleden in de respectievelijke gemeenteraden van de zone waarbij de effectieve leden en de 

opvolgers van de politieraad werden vastgelegd en waarbij voor de heer René De Becker als eerste 

opvolger mevrouw Kristien Goeminne werd verkozen; 

Gelet op het ontslag van René De Becker als politieraadslid; 

Overwegende de opvolging van rechtswege door mevrouw Kristien Goeminne als effectief 

politieraadslid, zoals kennis genomen door de gemeenteraad van Kortenberg op 7 februari 2022;  

Overwegende dat het verkozen politieraadslid tot op heden gemeenteraadslid is van een gemeente 

behorende tot de politiezone Herent-Kortenberg; 

Overwegende dat de effectieve verkozene zich niet bevindt in een der gevallen van onverenigbaarheid 

wegens bloed- of aanverwantschap, zoals voorzien bij artikel 15 van de wet van 7 december 1998 tot 

organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 

Overwegende dat er bijgevolg geen bezwaar bestaat tot geldigverklaring van de geloofsbrieven van het 

verkozen raadslid en dat het verkozen raadslid kan toegelaten worden tot de eedaflegging; 

Overwegende dat de voorzitter, burgemeester Alexandra Thienpont, het verkozen politieraadslid 

uitnodigt om in haar handen de eed af te leggen, zoals bepaald in artikel 20bis van de WGP; 

Overwegende dat ter uitvoering van voormelde wet het voorgedragen raadslid in handen van de 

voorzitter, de volgende eed aflegt: ‘Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de 

Grondwet en aan de Wetten van het Belgische Volk.’ 

Besluit: 
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Artikel 1:  Mevrouw Kristien Goeminne wordt aangesteld verklaard in haar ambt van politieraadslid van de 

politiezone Herent-Kortenberg. 

 

 

5. Wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden aankoop laptops: 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 24 laptops met schermgrootte 15,6 inch wenst aan te kopen voor de 

interventiedienst; 

 Overwegende dat de politiezone 6 laptops met schermgrootte 15,6 inch en met een grotere 

geheugencapaciteit wenst aan te kopen voor de leden van de recherche; 

Overwegende dat door te investeren in bijkomende laptops de vervanging van bestaande stand alone 

computers niet meer nodig is;  

 Overwegende dat deze bovenstaande toestellen minstens aan volgende technische bepalingen dienen te 

voldoen :  

- 24 laptops: schermgrootte 15,6 inch, beeldformaat 16:9, fysieke resolutie van 1.920 x 1.080, 

Azerty Belgisch toetsenbord, Intel Core i5 11de generatie processor, werkgeheugen van 8GB 

DDR4, SSD van 256GB, besturingssysteem Windows 10 Pro 64-bit, aansluiting 1x HDMI en 

2x USB 3, smart-Card reader en TPM integraded webcam cover, 5 jaar on site service 

- 6 laptops: schermgrootte 15,6 inch, beeldformaat 16:9, fysieke resolutie van 1.920 x 1.080, 

Azerty Belgisch toetsenbord, Intel Core i5 11de generatie processor, werkgeheugen van 16GB 

DDR4, SSD van 500GB, besturingssysteem Windows 10 Pro 64-bit, aansluiting 1x HDMI en 

2x USB 3, smart-Card reader en TPM integraded webcam cover, 5 jaar on site service 

   Overwegende dat de totale kostprijs voor de aankoop van de laptops materiaal wordt geraamd op € 

39.000 (incl. BTW); 

 Overwegende dat de raming van de uitgave lager ligt dan € 135.000 (excl. BTW) en de opdracht 

bijgevolg gegund mag worden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

 Overwegende dat de nodige kredieten voorzien worden op artikel 330/742-53 van de buitengewone 

dienst van het dienstjaar 2022; 

Besluit: 

Artikel 1: Een opdracht te gunnen met als voorwerp ‘Levering van laptops’; 

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

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 3: De voorwaarden van de opdracht goed te keuren zoals vastgesteld in het bestek nr. 01/2022 

‘Levering van laptops’, dat als bijlage gaat bij dit besluit.  
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Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

KC Endels meldt dat dit het sluitstuk is van de omschakeling van het gehele korps naar laptops. We 

stoppen met vaste PC’s. Zo maken we onze medewerkers tijd- en plaatsonafhankelijk.  

 

 

6. Buitendienststelling  ICT-materiaal : 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 het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de 

boekhouding van de lokale politie; 

 Overwegende dat een deel van het informaticamateriaal, overeenkomstig de lijst in bijlage, versleten, 

verouderd en/of niet meer bruikbaar/herstelbaar is, namelijk: 

- 3 laptop 

- 10 schermen 

- 26 desktops 

- 2 docking stations 

 Overwegende dat de harde schijven van deze computers nog steeds politionele informatie kunnen 

bevatten en bijgevolg verwijderd en vernietigd dienen te worden; 

 Overwegende dat dit materiaal volledig afgeschreven is; 

Besluit: 

Artikel 1: Het informaticamateriaal, overeenkomstig de lijst in bijlage, wordt buiten dienst gesteld.  

 

Soort Merk Type Aankoopdatum Serienummer Nummer 

inventaris 

PC Acer Aspire M3920 2011 11300207718 PC002022 

PC Priminfo  2013 91961049 PC002023 

PC Priminfo  2013 91961042 PC002025 

PC Priminfo  2013 91961028 PC002026 

PC Priminfo  2013 91961021 PC002031 

PC Priminfo  2013 91961035 PC002032 

PC Priminfo  2013 91961014 PC002033 

Laptop Dell Latitude E5540 2009 FS84J12 LAP000729 

Laptop Dell Latitude E6500 2013 F1Q7B4J LAP000773 

Laptop    2CE3160JV5 LAP000847 

PC Priminfo  2014 92125746 PC001528 

PC Priminfo  2017 92534558 PC001752 

PC HP Elite 7500 SeriesMT 2013 CZC3134995 PC001881 

PC Priminfo  2011 91650646 PC002185 

Scherm HP L2245wg 2008 CZK84701KC MON001369 

Scherm HP L2245wg 2008 CZK84701KD MON001371 

Scherm Philips Brilliance 231B  UHBA1441015042 MON001545 
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Scherm Samsung SYNCMASTER E2220  CB22H9FB207305V MON001647 

Scherm Philips Brilliance 231B  UHBA1409007270 MON001651 

Scherm Philips Brilliance 235BL  DL4A1210845756 MON001652 

Scherm HP Compaq LA 2306x 2012 CNC208QC91 MON001653 

Scherm HP Compaq LA 2306x 2012 CNC208QCG2 MON001654 

Scherm Philips Brilliance 231B  UHBA1301016791 MON001666 

Scherm Philips Brilliance 231B  UHBA1301016768 MON001528 

PC Priminfo  2014 92125734 PC001694 

PC Priminfo  2014 92125768 PC001695 

PC Priminfo  2015 92308896 PC001746 

PC Priminfo  2017 92534550 PC001749 

PC Priminfo  2017 92534538 PC001750 

PC Priminfo  2017 92534558 PC001752 

PC Priminfo  2017 92534546 PC001755 

PC Priminfo  2014 92125786 PC002000 

PC Priminfo  2014 92125798 PC002001 

PC Priminfo  2017 92534534 PC001757 

PC Priminfo  2012 91824098 PC001884 

PC Priminfo  2013 91961072 PC001994 

PC Priminfo  2015 92308892 PC001995 

PC Priminfo  2015 92308888 PC001996 

PC Priminfo  2013 91961064 PC002069 

Docking 

station Dell  

 

2240378000277 RAND001083 

Docking 

station Dell  

 

2240378000309 RAND001090 

 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

 

7. Buitendienststelling bestuurlijke camera: besluit 

De politieraad, 

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

gestructureerd op twee niveaus, meer bepaald artikel 33; 

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

werd ingesteld op 1 januari 2002; 

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

 Overwegende dat de politiezone HerKo beschikt over een bestuurlijke mobiele camera (ingezet in het 

kader van bijvoorbeeld sluikstorten of andere vormen van overlast) die in 2013 werd aangekocht bij de 

toenmalige firma SAIT-Zenitel en die volledig afgeschreven is; 

 Overwegende dat de politiezone enkele jaren geleden twee nieuwe bestuurlijke mobiele camera’s heeft 

aangekocht bij Telenet Group; 

 Overwegende dat de andere mobiele camera reeds lang niet meer ingezet werd omwille van de 

moeilijke montage, de problemen om connectie te maken en de mindere beeldkwaliteit in vergelijking met 

de recente camera’s; 



 6 

Besluit: 

Artikel 1: de bestuurlijke mobiele camera van SAIT-Zenitel definitief buiten dienst te stellen. 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

8. Vacantverklaring functie interventie-inspecteur: 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 28 januari 2021 houdende de vaststelling van de 

personeelsformatie van de lokale politie HerKo; 

 Overwegende dat een inspecteur van de interventiedienst intern aangesteld werd als hoofdinspecteur en 

dat er bijgevolg een plaats vrijkomt; 

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

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

 Overwegende dat de vacante betrekking wordt ingevuld door middel van de wervingsreserve; 

Besluit: 

Artikel 1: dat een betrekking van inspecteur bij de interventiedienst wordt vacant verklaard. 

Artikel 2: voor de invulling van deze betrekking zal beroep gedaan worden op de bestaande 

wervingsreserve.  

Artikel 3: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

9. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 23 december 2021 

 

Het verslag van de politieraad van 23 december 2021 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Raadslid Vandenbroucke wenst een aanpassing van de formulering van twee tussenkomsten van haar in het 

verslag:  

• Raadslid Vandenbroucke informeert of het gebruik van printers niet inbegrepen is in het 

dienstenpakket waarvoor de politiezone betaalt aan het dienstencentrum (ipv '... wordt 
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aangeboden door het dienstencentrum.') 

• Raadslid Vandenbroucke is verwonderd dat dit niet inbegrepen is, navenant er voor het aanbod 

van het dienstencentrum zoveel betaald wordt (te schrappen: terwijl het weinig inhoudt). 

 

 

 

10. Varia 

 

Raadslid Denon was verbaasd dat deze vergadering nog digitaal plaatsvond en hoopt dat de volgende 

vergaderingen van de politieraad terug fysiek zijn. Raadslid Denon heeft opgemerkt dat toen hij onlangs 

opnieuw naar het vaccinatiecentrum moest voor een vaccin, er geen signalisatie meer was. Burgemeester-

voorzitter Thienpont meldt dat de signalisatieborden gehuurd werden en dat er beslist is – vanaf dat de 

boosterprik startte – om de borden weg te halen. Er werd immers verondersteld dat de meeste inwoners al 

minstens één of twee keer langs geweest zijn en ondertussen de weg kennen. Dit is eigenlijk geen beslissing 

van de politie, maar van het dagelijks bestuur van het vaccinatiecentrum. Raadslid Ryckmans voegt eraan 

toe dat dit ook te maken had met de veiligheid. Door de wind zijn er borden weggevlogen en men wou 

schade vermijden. Zoals de burgemeester-voorzitter al aangaf, was het ook het einde van het huurcontract.  

 

Raadslid Vanhoof verwijst naar het akkoord dat een tijd geleden gesloten werd in het kader van het 

aantrekkelijker maken van het politiestatuut. Dit zou een kost met zich meebrengen voor de lokale besturen. 

Heeft de politiezone HerKo al zicht op wat dat zou betekenen voor het budget van onze zone? KC Endels 

meldt dat tijdens de onderhandelingen twee fases werden afgesproken. De eerste fase spreekt van een 

bijkomende pot van 121 miljoen euro die zal ter beschikking gesteld worden. Er zou een loonsverhoging 

zijn bij alle graden. De politiezones hebben een schrijven ontvangen van het VVSG die er terecht op wijst 

dat de financiering van die 121 miljoen euro mogelijk voor een groot stuk moet komen van de lokale 

besturen. De VVSG verzet zich hiertegen en zal de belangen van de lokale besturen verdedigen. Die 

maatregel gaat pas in vanaf 2024, dus er is nog tijd om deze financiering te bespreken. Raadslid Vanhoof 

vraagt hoeveel van die 121 miljoen euro zou bestemd zijn voor de politiezone HerKo. KC Endels meldt dat 

dit nog niet geweten is. De verdeling gebeurt op basis van het voorziene aantal manschappen. Raadslid 

Vanhoof geeft aan dat als het gaat over – zoals de korpschef vermeldde – 1.000 euro bruto, het niet gaat 

over gigantische bedragen. KC Endels bevestigt dit. In de tweede fase die waarschijnlijk pas start na 2024 

gaan ze verder onderhandelen over andere loonaanpassingen.     

 

Raadslid Delatte wil adviseur Symons bedanken voor de snelle reactie op de vraag over het rapport over 

de verkeersongevallen. Hij wenst zich ook aan te sluiten bij de opmerking van raadslid Denon over het 

huidig gebrek aan bewegwijzering naar het vaccinatiecentrum. Hij begrijpt evenwel de argumentatie voor 

het wegnemen van de bewegwijzering.    

 

 

*** BESLOTEN VERGADERING*** 

 

11. Benoeming inspecteurs interventie: besluit   

 

[…] 

 

12. Benoeming hoofdinspecteur Lokaal Informatiekruispunt: besluit 

 

[…] 



 8 

 

13. Benoeming commissaris – Coördinator Wijkwerking & Verkeer: besluit 

 

[…] 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20u30. 

 

 

 

 

 

Leen Symons Alexandra Thienpont 

Secretaris Burgemeester-voorzitter 

 


