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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 (tot en met agendapunt 9), 

Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes 

Vandenbroucke, Machteld Vandevoorde, Wim Vangoidsenhoven, Bieke Vanhellemont, Hans Vanhoof, 

Maarten Willems, raadsleden – Katrijn Kelchtermans, bijzonder rekenplichtige – Leen Symons, secretaris. 

Verontschuldigd: Frieda De Greef en Mia Vandervelde, raadsleden. 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u10. 

 

 

*** 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 25 juni 2020 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 25 juni 2020: besluit 

 

De politieraad, 

Overwegende de uitbraak van Covid-19 sinds midden maart; 

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 juni 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; 

 Gelet op de uitslag van de stemming: 

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

Latte, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, 

Loes Vandenbroucke, Machteld Vandevoorde, Bieke Vanhellemont, Hans Vanhoof en Maarten 

Willems. 

- Onthouden zich: Tom Denon 

Besluit: 

Artikel 1: akkoord te gaan om de zitting van de politieraad van 25 juni 2020 digitaal te laten doorgaan via 

Microsoft Teams. 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Raadslid Denon vindt het jammer dat de vergadering digitaal plaatsvindt, aangezien dit fysiek perfect te 

organiseren was, maar heeft verder geen bemerkingen. 

 

 

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

Overheid betreffende de goedkeuring van de rekening van het dienstjaar 2018: kennisgeving 

 

De politieraad neemt kennis van hierboven vermeld besluit d.d. 2 maart 2020 betreffende de goedkeuring 

van de rekening van het dienstjaar 2018. 

 

 

4. Ontslag van de heer Kristof Van Roey als lid van de politieraad: kennisgeving 

 

De politieraad neemt kennis van het ontslag van de heer Kristof Van Roey als politieraadslid ten gevolge 

van zijn ontslag als gemeenteraadslid van de gemeenteraad van Kortenberg (onverenigbaarheid wegens een 

nieuw contract met de gemeente Kortenberg).  

 

 

5. Eedaflegging van de heer Wim Vangoidsenhoven: 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 
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opvolgers van de politieraad werden vastgelegd en waarbij voor de heer Kristof Van Roey geen opvolger 

werd aangeduid; 

Gelet op het ontslag van Kristof Van Roey als gemeenteraadslid met ingang van 4 februari 2020; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Kortenberg van 9 maart 2020 waarbij de heer Wim 

Vangoidsenhoven verkozen werd verklaard als effectief-lid van de politieraad van de politiezone HerKo; 

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 Astrid Pollers, 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: 

Artikel 1:  De heer Wim Vangoidsenhoven wordt aangesteld verklaard in zijn ambt van politieraadslid van 

de politiezone Herent-Kortenberg. 

 

 

 

6. Afsluiten van de jaarrekening van het dienstjaar 2019: 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: 

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

Latte, Tom Denon, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Machteld Vandevoorde, Wim Vangoidsenhoven, Bieke 

Vanhellemont, Hans Vanhoof en Maarten Willems. 

Besluit: 

Artikel 1: De politierekening van 2019 goed te keuren, waarbij het resultaat van de rekening wordt 

vastgesteld zoals in de hiernavermelde samenvattingstabel: 

 

BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2019 

 

Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)                                                              10.359.399,50 

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)                                                                      6.464.482,46 

Begrotingsresultaat (gewone dienst)                                                                      3.894.917,04 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)                                                  129.200,84 
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Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)                                                           4.024.117,88 

 

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)                                                       275.862,34 

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)                                                               275.862,34 

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)                                                                         0,00 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)                                         13.685,55 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)                                                     13.685,55 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

 

Vaste activa                                                                                                                           597.123 

Vlottende activa                                                                                                                 7.021.846 

Totaal van de activa                                                                                                         7.618.969 

 

Eigen vermogen                                                                                                                   7.108.636 

Voorzieningen                                                                                                                          0.00 

Schulden                                                                                                                                 510.332 

Totaal van de passiva                                                                                                        7.618.969 

 

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2019 

 

Exploitatieresultaat                                                                                                                  168.938 

Uitzonderlijk resultaat                                                                                                            228.080 

Resultaat van het dienstjaar                                                                                                397.019 

 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Raadslid Vandenbroucke vraagt bijkomende toelichting over slide 3 van de presentatie van de 

begrotingsrekening, namelijk betreffende het bedrag voor het gewoon reservefonds. Bijzonder 

rekenplichtige Kelchtermans geeft aan dat het gewoon reservefonds werd aangelegd wanneer de kazerne in 

Kortenberg werd verkocht en we een goed resultaat van de rekening hadden. Dit bedrag werd 

ondergebracht in dit reservefonds. Met zowel het Vlaams als het federaal toezicht werd de afspraak 

gemaakt om met dat geld de huur van het nieuw politiehuis te Herent te financieren. Dit is een bedrag dat 

elk jaar in de begroting genomen wordt en dat ieder jaar een beetje minder wordt. We bouwen dat ieder 

jaar langzaam af. Dat was een manier om buitengewoon geld (was aanvankelijk bedoeld om een nieuw 

gebouw te zetten) gewoon (om te huren) te kunnen maken. 

 

Raadslid Vandenbroucke heeft een vraag over slide 6 van de presentatie over de begrotingsrekening, 

namelijk de afwijking in de dotaties. Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans licht toe dat de politiezone een 

aantal dotaties niet mag ramen in de begroting. Ieder jaar opnieuw beslist de minister van Binnenlandse 

Zaken immers opnieuw of deze dotaties worden toegekend (na het opstellen van de begroting). HerKo 

krijgt als kleine zone toch een vrij grote som, namelijk 121.000 euro (als een soort tegemoetkoming voor 

De Grubbe). Raadslid Vandenbroucke informeert eveneens naar de mindere uitgaven inzake de 

werkingskosten. Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans meldt dat de werkingskosten bestaan uit 

verschillende kleine artikelen, waar telkens een klein overschot op is en samen maakt dat een groot bedrag. 

Raadslid Vandenbroucke ziet dat de reserves op tien jaar tijd verdubbeld zijn en vraagt of er een bepaald 

bedrag is vanaf wanneer men de vraag kan stellen of het nog verantwoord is om zo publieke middelen op te 



 5 

hopen. Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans meldt dat men de meerjarenplanning aan het bekijken is en 

dat de huur van een casco nog op de agenda staat. Voorlopig blijft de grote reserve behouden, maar in het 

verleden heeft de politiezone wel al geld teruggegeven aan de gemeenten. De gemeenten zijn daar wel geen 

voorstander van. Maar op dit moment is daar nog geen beslissing over. Van de reserve hebben we in de 

begroting 2020 een deel gebruikt, want we slagen er niet in om de begroting in evenwicht te ramen op het 

eigen dienstjaar. We hebben de overschotten van vorig jaar nodig om in evenwicht te zijn. Raadslid 

Vandenbroucke vraagt waarom de gemeenten geen voorstander zijn van de terugstorting van middelen. 

Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans geeft aan dat de gemeenten liever geen grote schommelingen in de 

gemeentelijke dotatie hebben. Korpschef Endels voegt er nog aan toe dat we de afgelopen jaren soms 

verrast werden door beslissingen van de federale overheid, daarom kiezen we er bewust voor om die groei 

langzaam aan te houden. Het is goed om een reserve te hebben voor minder goede jaren. Burgemeester-

voorzitter Pollers geeft aan dat De Grubbe hierbij een aandachtspunt is. Korpschef Endels bevestigt dit: 

het aantal jongeren in De Grubbe zal binnenkort verdubbelen, wat een impact kan hebben op de werking 

van de politiezone. De bevolking van beide gemeenten groeit ook, wat een invloed heeft op de wijkwerking. 

Raadslid Vandenbroucke vraagt wat de lijn ‘gecorrigeerd’ betekent wat betreft de personeelskosten. 

Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans meldt dat dit iets is uit het verleden: de weddes van december 

werden doorgeschoven naar januari en bijgevolg ook begroot in het andere jaar. Na een uitspraak van de 

Raad van State moest dit gewijzigd worden: de zones hebben dan éénmalig 13 maanden moeten ramen. 

Vervolgens is het rechtgezet.  

           

 

7. Begrotingswijziging nr. 1 en 2 dienstjaar 2020: besluit 

 

Begrotingswijziging 2020 nr. 1 – gewone 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 de Ministeriële Omzendbrief PLP 59 van 18 november 2019 betreffende de onderrichtingen 

voor het opstellen van de politiebegroting voor 2020 ten behoeve van de politiezone; 

 Overwegende dat het noodzakelijk is voor de goede werking van de politiezone om bepaalde 

begrotingsposten op de gewone begroting te wijzigen; 

 Overwegende het ontwerp van de begrotingswijziging 2020 nr. 1 - gewone dienst, opgemaakt volgens 

de vigerende wet, besluiten en onderrichtingen; 

 Gelet op het advies d.d. 28 mei 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: 

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

Latte, Tom Denon, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Machteld Vandevoorde, Wim Vangoidsenhoven, Bieke 

Vanhellemont, Hans Vanhoof en Maarten Willems. 

Besluit: 

Artikel 1: De begrotingswijziging 2020 nr. 1 - gewone dienst goed te keuren, waarbij de politiebegroting 

2020 - gewone dienst overeenkomstig bijgaande opgave gewijzigd wordt en de nieuwe uitkomst van de 

begroting vastgesteld wordt zoals in de hiernavermelde samenvattingstabel: 
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 Oorspronkelijke Verhoging Verlaging Begroting  

 begroting + - na wijziging  

      

Alg. resultaat begrotingsrekening 2018 3.534.794,09   3.534.794,09 (1) 

Resultaat begrotingsrekening 2019 -272.437,31 632.560,26 0,00 360.122,95 (2) 

         

Alg. resultaat begrotingsrekening 2019 3.262.356,78 632.560,26 0,00 3.894.917,04 (3) 

           

      

Begrotingswijziging 2020      

      

Ontvangsten van het eigen dienstjaar 6.126.636,64 151.367,23 4.355,81 6.273.648,06  

Uitgaven van het eigen dienstjaar 6.896.397,02 198.669,56 414.516,40 6.680.550,18  

      

Ontvangsten vorige jaren 0,00 155.853,19 0,00 155.853,19  

Uitgaven vorige jaren 0,00 9.690,72 0,00 9.690,72  

      

Ontvangsten overboekingen 177.000,00 0,00 0,00 177.000,00  

Uitgaven overboekingen 163.800,00 16.009,10 0,00 179.809,10  

Geraamd resultaat van de begroting 2020 -756.560,38 82.851,04 -410.160,59 -263.548,75 (4) 

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020 3.631.368,29 (5) 

(3)=(1)+(2)     (5)=(3)+(4)      

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Begrotingswijziging 2020 nr. 2 – 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 de Ministeriële Omzendbrief PLP 59 van 18 november 2019 betreffende de onderrichtingen 

voor het opstellen van de politiebegroting voor 2020 ten behoeve van de politiezone; 

 Overwegende dat het noodzakelijk is voor de goede werking van de politiezone om bepaalde 

begrotingsposten van de buitengewone begroting te wijzigen; 

 Overwegende het ontwerp van de begrotingswijziging 2020 nr. 2 - buitengewone dienst, opgemaakt 

volgens de vigerende wet, besluiten en onderrichtingen; 

 Gelet op het advies d.d. 28 mei 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: 

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

Latte, Tom Denon, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 
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Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Machteld Vandevoorde, Wim Vangoidsenhoven, Bieke 

Vanhellemont, Hans Vanhoof en Maarten Willems. 

Besluit: 

Artikel 1: De begrotingswijziging 2020 nr. 2 - buitengewone dienst goed te keuren, waarbij de 

politiebegroting 2020 - buitengewone dienst overeenkomstig bijgaande opgave gewijzigd wordt en de 

nieuwe uitkomst van de begroting vastgesteld wordt zoals in de hiernavermelde samenvattingstabel: 

 

 Oorspronkelijke Verhoging Verlaging Begroting  

 begroting + - na wijziging  

      

Alg. resultaat begrotingsrekening 2018 0,00   0,00 (1) 

Resultaat begrotingsrekening 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 (2) 

           

Alg. resultaat begrotingsrekening 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) 

           

      

Begrotingswijziging 2020      

      

Ontvangsten van het eigen dienstjaar 0,00 0,00 0,00 0,00  

Uitgaven van het eigen dienstjaar 163.800,00 16.009,10 0,00 179.809,10  

      

Ontvangsten vorige jaren 0,00 0,00 0,00 0,00  

Uitgaven vorige jaren 0,00 0,00 0,00 0,00  

      

Ontvangsten overboekingen 163.800,00 16.009,10 0,00 179.809,10  

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00  

Geraamd resultaat van de begroting 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 (4) 

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020 0,00 (5) 

(3)=(1)+(2)     (5)=(3)+(4)      

 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Raadslid Vandenbroucke heeft een vraag over slide 2 van de presentatie met betrekking tot de wijziging 

van de uitgaven en de ontvangsten. Bijzonder rekenplichtige Kelchtmans meldt dat de politiezone al een 

aantal jaar de aanwerving van bijkomende inspecteurs voorziet, maar er is vertraging in deze aanwerving 

door een gebrek aan kandidaten. Er worden te weinig politieagenten opgeleid. HerKo werft nieuwe 

inspecteurs aan, maar er is ook een uitstroom van medewerkers. In de begroting dient echter altijd het 

volledig kader begroot te worden. We merken echter nu al dat niet alle vacante plaatsen ingevuld zullen 

worden, dus daarom wordt het budget voor de personeelskosten verminderd. Raadslid Vandenbroucke 

vraagt wat de impact van de langdurige onderbezetting is op het maken van overuren en het niet opnemen 

van verlof. Korpschef Endels zegt dat het opnemen van verlof momenteel geen probleem is. We zijn nog 

niet op een kritieke drempel, maar er is weinig ruimte. HerKo krijgt het nog gedraaid door de goede wil 

van de medewerkers. Het effect op het aantal overuren valt ook nog mee.  

 

Raadslid Vanhoof heeft een vraag over een mogelijke volgende begrotingswijziging. Is er zicht op de 

impact van de coronacrisis op het budget van de politiezone (overuren,…). Bijzonder rekenplichtige 
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Kelchtermans zegt dat het te vroeg is om de impact op het personeel te zien (inconveniënten,…). De 

periode mei-juni wordt immers pas uitbetaald eind juli. Voorlopig lijkt het effect beperkt. Voor de 

werkingskosten is er momenteel een 7.000 euro aan extra uitgaven. Korpschef Endels voegt eraan toe dat 

dit bedrag voornamelijk is gegaan naar de persoonlijke beschermingsmiddelen van de medewerkers 

(mondmaskers, handgel,…). Covid had ook een impact op de dienstplanning (het onthaal, tijdelijk 

wegvallen van bepaalde diensten, creëren van nieuwe diensten,…).   

 

 

8. Goedkeuring huur volledige casco AGB De Kouter: 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 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 25 oktober 2012 betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpovereenkomst inzake een overkoepelende administratieve en logistieke dienstverlening van het 

autonoom gemeentebedrijf “Dienstencentrum De Kouter” met de politiezone Herent-Kortenberg; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 24 oktober 2019 betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpovereenkomst betreffende de huur van een bijkomende halve casco (rechts, op de tweede verdieping) 

van het gebouw De Kouter; 

 Overwegende dat de huur van deze halve casco noodzakelijk was voor een goede werking van de 

politiezone aangezien het aangewezen is dat de personeels-, logistieke en financiële dienst verhuist van 

Kortenberg naar Herent zodat zij zich dicht bij het merendeel van de medewerkers van HerKo bevinden (ter 

beschikking stellen van materiaal, vragen over personeelsmateries,…); 

 Overwegende dat de inrichting van deze halve casco zich nog in een voorbereidend stadium bevindt; 

 Overwegende dat de andere helft van deze casco werd ingenomen door het architectenbureau Toro; 

 Overwegende dat het AGB De Kouter van architectenbureau Toro heeft vernomen dat zij het gebouw 

zullen verlaten op 1 augustus 2020 en dat de volledige casco bijgevolg beschikbaar is; 

Overwegende dat de politiezone HerKo ongeveer 10 jaar in het gebouw De Kouter gehuisvest is en dat de 

huidige oppervlakte (linkerkant van het gebouw) en de indeling van deze ruimte geconcipieerd is op de 

personeelssamenstelling van HerKo van 2011; 

Overwegende dat in de loop der jaren het korps een zekere personeelsuitbreiding heeft gekend; 

Overwegende dat er voor een aantal nieuwe functies (hoofdinspecteur Jeugd & Gezin - 

slachtofferbejegening, hoofdinspecteur Lokaal Informatiekruispunt,…) geen burelen meer beschikbaar zijn, 

waardoor deze medewerkers gehuisvest zijn in verhoorlokalen; 

Overwegende dat door het gebruik van het gebouw en de veranderende behoeften er nood is aan meer 

ruimte en een andere indeling voor de diensten die reeds gehuisvest zijn in het politiehuis Herent; 

Overwegende dat het voor een organisatie getuigt van goed beheer indien periodiek wordt bekeken of 

de beschikbare infrastructuur voldoet aan de noden en kan verbeterd worden; 

Overwegende dat deze opportuniteit zich nu aanbiedt;   

 Overwegende de offerte van het AGB De Kouter, Spoorwegstraat 6 te 3020 Herent waarin een volledige 

casco wordt aangeboden tegen een jaarlijkse huurprijs van € 73.190,48 (incl. BTW); 

 Overwegende dat deze bijkomende huur geen verhoging van de gemeentelijke dotatie vraagt en ook de 

financiële meerjarenplanning voldoende ruimte biedt;   

 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, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Machteld Vandevoorde, Wim Vangoidsenhoven, Bieke Vanhellemont, Hans Vanhoof 

en Maarten Willems. 

- Onthouden zich: Loes Vandenbroucke 

Besluit: 

Artikel 1: het besluit van de politieraad van 24 oktober 2019 betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpovereenkomst over de huur van een bijkomende halve casco (rechts, op de tweede verdieping) van 

het gebouw De Kouter, wordt opgeheven. 

Artikel 2: akkoord te gaan met de huur van een volledige casco van het AGB De Kouter vanaf 1 

januari 2021 voor de jaarlijkse huurprijs van € 73.190,48 (incl. BTW) en met de ondertekening van de 

overeenkomst inzake een overkoepelende administratieve en logistieke dienstverlening van het 

autonoom gemeentebedrijf “Dienstencentrum De Kouter” met politiezone HerKo: 

 

 
Tussen het autonoom gemeentebedrijf “Dienstencentrum De Kouter”, hierna genoemd 

“Dienstencentrum De Kouter”, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent,  

vertegenwoordigd door Katleen D’Haese, voorzitter van de raad van bestuur,  

en  

Tussen Politiezone HerKo, Spoorwegstraat 6 te 3020 Herent, hierna genoemd “de gebruiker”, 

vertegenwoordigd door Walter Endels korpschef en Astrid Pollers, voorzitter van het politiecollege.  

WORDT UITEENGEZET HETGEEN VOLGT:  

 

Het Dienstencentrum De Kouter heeft een opstalrecht verkregen met inbegrip van het eigendomsrecht 

op de opstallen gedurende een periode van 50 jaar met als voorwaarde om het Dienstencentrum De 

Kouter gedurende 27 jaar te exploiteren als een diensten- en bedrijvencentrum.  

Het Dienstencentrum De Kouter en de gebruiker sluiten een overeenkomst voor dienstenverlening, meer 

bepaald het ter beschikking stellen van een oppervlakte als diensten- en bedrijvencentrum in de zin van 

artikel 18, §1, eerste lid W.B.T.W. en de Circulaire AOIF 39/2005 (E.T. 108.816) van 27 september 

2005.  

WORDT HET HIERNAVOLGENDE OVEREENGEKOMEN:  

Artikel 1 - Doel  

Het Dienstencentrum De Kouter stelt diensten ter beschikking van de gebruiker.  

Deze diensten worden aangeboden aan de gebruiker met het oog op de uitoefening van zijn 

werkzaamheden in het Dienstencentrum De Kouter. Het is de bedoeling dat de gebruiker probleemloos 

zijn werkzaamheden kan uitoefenen.  

De ter beschikking gestelde diensten betreffen onder meer de ruimtes omschreven in art. 4 en 

aangegeven op de plattegrond aangehecht als bijlage.  

De ruimtes die aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld voor de uitvoering van zijn 

basiswerkzaamheden kunnen in onderling overleg tussen contractanten op ieder ogenblik worden 

gewijzigd, verminderd of vermeerderd.  

Voor iedere wijziging aan de ruimtes wordt een schriftelijk addendum opgemaakt dat toegevoegd wordt 

aan dit dienstencontract.  

Artikel 2 - Duur  

Onderhavige dienstenovereenkomst vangt aan op 01 januari 2021.  

Onderhavige dienstenovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur en is jaarlijks opzegbaar 

door beide partijen. De opzeg moet gebeuren ten laatste één jaar voor de verjaardag van de 
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aanvangsdatum door middel van een aangetekende brief. Bij gebrek aan tijdige opzeg, wordt 

onderhavige dienstenovereenkomst telkens voor een jaar verlengd.  

Artikel 3 - Verbrekingsvergoeding  

Indien de Gebruiker onderhavige dienstenovereenkomst opzegt na één tot en met het negende jaar is de 

volgende verbrekingsvergoeding verschuldigd in Euro:  

Na het eerste jaar 45.000  

Na het tweede jaar 40.000  

Na het derde jaar 35.000  

Na het vierde jaar 30.000  

Na het vijfde jaar 25.000  

Na het zesde jaar 20.000  

Na het zevende jaar 15.000  

Na het achtste jaar 10.000  

Na het negende jaar 5.000  

Vanaf het tiende jaar 0  

Deze bedragen zijn exclusief BTW.  

Het Dienstencentrum Herent zal deze verbrekingsvergoeding facturen op de datum van beëindiging van 

onderhavig dienstenovereenkomst. De betalingstermijn bedraagt 30 kalenderdagen. Vanaf die datum 

zijn van rechtswege de intresten verschuldigd zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende 

de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.  

Artikel 4 – Faciliteiten en diensten  

In het kader van deze overeenkomst stelt het Dienstencentrum De Kouter ter beschikking van de 

gebruiker:  

a) het gebruik van de volgende infrastructurele faciliteiten:  

• ruime parking achteraan het gebouw en vier ondergrondse staanplaatsen (reeds in gebruik)  

• postbus  

• toegangshallen met meubilair en apparatuur (inclusief onthaal)  

• audiovisueel ingerichte vergaderruimten ( beschikbaar volgens reservatieschema en gebruik 

apparatuur volgens huisreglement )  

• sanitaire units  

• gangen  

• keuken met keukenapparatuur en ingerichte kantine  

• de gemeenschappelijke vergaderzalen, waarvan het gebruik onbeperkt is na goedkeuring van de 

directeur of – bij diens afwezigheid - van zijn afgevaardigde kantoren met meubilair  

• de gemeenschappelijke lift  

• diverse ruimtes met kopieerapparaat en fax, beschikbaar voor de gebruikers tegenbetaling 

volgens gebruik.  

 

De nodige water-, elektriciteits-, verlichtings-, en verwarmingsvoorzieningen zijn aanwezig en 

functioneel.  

b) de beschikking over het volgende dienstenpakket tijdens de werkuren en volgens de huisregels van 

de gebruiker:  

• onthaal van bezoekers  

• telefoonbeantwoording en opname van boodschappen bij afwezigheid  

• gebruik van de telefax in de servicerooms  
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• secretariaats-, telefoon-, en receptiewerk; volgens afspraak (uren kunnen slechts gepresteerd 

worden na aanvraag en volgens beschikbaarheid van het personeel).  

• dagelijkse postdistributie  

• telefoon eindapparatuur. De gebruiker kan over één of meer telefoontoestellen beschikken  

• telefoongesprekken over de vaste lijn. Het abonnement van de telecommunicatieoperatoren staat 

op naam van het Dienstencentrum. Gesprekskosten. Voor de aan een gebruiker toegewezen 

vaste telefoonlijnen zullen apart per gebruiker worden doorgerekend  

• schoonmaakdienst voor de gemeenschappelijke ruimtes  

• schoonmaakdienst voor de gebruikte ruimte en werkplaatsen  

• algemeen onderhoud van de site en haar uitrusting  

• eventuele drankenautomaten (betaling volgens gebruik)  

• verwarming, verlichting, schoonmaak en onderhoud van de privatieve, gemeenschappelijke en 

landschapsdelen  

• dagelijkse afhaling briefwisseling en aangetekende stukken door de post  

• fotokopieertoestel  

De gebruiker kan gebruik maken van de hiervoor genoemde infrastructurele faciliteiten en het 

aangeboden dienstenpakket. De gebruiker dient zich ten aanzien van de ter beschikking gestelde 

infrastructuur te gedragen als een goede huisvader.  

Het Dienstencentrum De Kouter stelt ruimtes en kantoorplaatsen ter beschikking van de gebruiker in het 

Dienstencentrum De Kouter.  

De ter beschikking gestelde privatieve ruimtes zijn duidelijk aangeduid op de als bijlage bijgevoegde 

plattegrond.  

Het Dienstencentrum De Kouter overhandigt de nodige toegangsbadges aan de gebruiker. De gebruiker 

verbindt zich ertoe deze badges onder geen beding te laten bijmaken zonder toelating van het 

Dienstencentrum De Kouter en/of te laten gebruiken door derden.  

Artikel 5 - Dienstenvergoedingen  

De gebruiker betaalt aan het Dienstencentrum De Kouter één totale dienstenvergoeding voor de 

infrastructurele faciliteiten en het dienstenpakket, zoals omschreven in artikel 4, met uitzondering van 

gesprekskosten voor de vaste telefoonlijnen.  

De jaarprijs bedraagt 60.488 euro exclusief BTW. (Op basis van de gezondheidsindex van 1 mei 2019)  

De vergoeding wordt jaarlijks vanaf 1 juli aangepast aan de gezondheidsindex van 01 mei van dat jaar, 

met als basis de gezondheidsindex van 1 mei 2019.  

De eerste facturatie dekt de periode van 01/01/2021 – 31/03/2021. De eerste facturatieperiode bedraagt 

15.122,00 euro (excl. BTW)  

Artikel 6 - Betaling  

De dienstenvergoedingen waarvan sprake in artikel 5 worden per trimester gefactureerd. Dit bedrag 

dient zich binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur op een rekening van het 

Dienstencentrum De Kouter te bevinden. De factuur zal het rekeningnummer vermelden.  

Bij gebreke aan betaling binnen de bovengenoemde termijn is de gebruiker nalatigheidsintresten 

verschuldigd op het nog uitstaande bedrag, zonder enige ingebrekestelling vanwege het 

dienstencentrum, verhoogd met een forfaitaire som van € 1.000 (exclusief BTW) voor administratieve 

kosten. De interest is gelijk aan de gerechtelijke interest. Bij gebreke aan betaling binnen twee maanden 

na ontvangst van de factuur heeft het Dienstencentrum De Kouter het recht om van rechtswege 

onmiddellijk een einde te maken aan deze overeenkomst.  

Artikel 7– Waarborg  
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Voor het gebruik van het dienstenpakket in het dienstencentrum stelt iedere gebruiker een waarborg ter 

beschikking van het Dienstencentrum De Kouter.  

Deze waarborg bedraagt een bedrag gelijk aan de financiële vergoeding voor het gebruik gedurende één 

trimester zoals bepaald bij het begin van onderhavige overeenkomst. Deze waarborg wordt gestort op 

een geblokkeerde rekening. De interesten zijn ten voordele van de gebruiker.  

Bij de beëindiging van de dienstverlening wordt de waarborg onmiddellijk vrijgegeven, behoudens bij 

schade aan de infrastructuur.  

Artikel 8- Toegelaten bedrijvigheid  

De gebruiker mag de ruimtes en de faciliteiten van het Dienstencentrum De Kouter uitsluitend 

gebruiken voor de uitoefening van de eigen bedrijvigheid. Elk ander gebruik is uitgesloten.  

De bestemming van de gebruikte ruimtes mag in geen geval door de gebruiker gewijzigd worden zonder 

uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Dienstencentrum De Kouter, dat een 

dergelijke wijziging zonder opgaaf van redenen mag weigeren.  

Er wordt uitdrukkelijk gestipuleerd dat de ruimtes en kantoorplaatsen in geen geval gebruikt mogen 

worden voor een vorm van detailhandel of voor een ambachtelijke activiteit waarbij men rechtsreeks in 

contact komt met het publiek, om uit te sluiten dat de locatie onder de wet van 30 april 1951 op de 

handelshuur valt.  

De gebruiker moet erop toezien dat de activiteiten geen hinder veroorzaken ten opzichte van de andere 

gebruikers. Bij overlast heeft het Dienstencentrum De Kouter het recht het contract te beëindigen met 

een opzegtermijn van 6 maanden. Deze termijn gaat in op de eerste dag na ontvangst van het 

aangetekend schrijven waarbij het Dienstencentrum De Kouter de opzeg wegens overlast betekent aan 

de gebruiker.  

Artikel 9 - Staat van het goed  

Alle ruimtes worden gebruiksklaar opgeleverd: voor rekening van de gebruiker zijn de bijzondere 

voorzieningen verband houdende met zijn activiteiten, alsmede de binneninrichting, o.m. vloer- en 

wandbekleding en archieven.  

De gebruiker mag geen veranderingen, wijzigingen, bouwwerkzaamheden of sloopwerkzaamheden 

uitvoeren in de gebruikte ruimtes zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het 

Dienstencentrum De Kouter.  

Veranderingen, wijzigingen, bouwwerkzaamheden of sloopwerkzaamhedendoor of voor rekening van 

de gebruiker kunnen enkel worden toegestaan in uitzonderlijke gevallen en voor bijzondere 

voorzieningen die zeer specifiek gebonden zijn aan de aard van de activiteiten van de gebruiker. Indien 

het Dienstencentrum De Kouter toestemming verleent voor deze bedoelde werkzaamheden, worden ze 

uitgevoerd voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.  

Het Dienstencentrum De Kouter behoudt zich het recht voor om toezicht te houden op de correcte 

uitvoering van de goedgekeurde werkzaamheden.  

Bij het verstrijken van de duur van de onderhavige overeenkomst of bij vervroegde beëindiging ervan 

worden alle verbeteringen en wijzigingen, kosteloos en in goede staat eigendom van het 

dienstencentrum.  

Het Dienstencentrum De Kouter kan er evenwel voor opteren om de gebruiker per aangetekende brief te 

verzoeken alle wijzigingen en verfraaiingen geheel of gedeeltelijk te verwijderen en de gebruikte 

ruimtes geheel of gedeeltelijk in de oorspronkelijke staat te herstellen. De gebruiker is verplicht hieraan 

te voldoen zonder de kosten die hieruit voortvloeien op het Dienstencentrum De Kouter te verhalen.  

De gebruiker dient de ruimtes en werkplaatsen te gebruiken als een goed huisvader.  

Het Dienstencentrum De Kouter kan per aangetekende brief eisen dat de gebruiker alle 

herstellingswerkzaamheden verricht waarvoor hij verantwoordelijk is en ze binnen twee maanden na de 

verzending van de aangetekende brief voltooit.  
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De gebruiker moet zonder schadeloosstelling of verlaging van de dienstenvergoeding de uitvoering 

dulden van alle reparaties en verbeteringen die het Dienstencentrum De Kouter noodzakelijk acht met 

het oog op de nakoming van zijn verplichtingen,  

De gebruiker moet het Dienstencentrum De Kouter, zijn zaakgelastigde en elke andere door het 

Dienstencentrum De Kouter benoemde persoon toegang verlenen voor de noodzakelijke reparaties en de 

inspecties tot onderzoek van de toestand van de gebruikte ruimtes en werkplaatsen.  

De gebruiker moet het Dienstencentrum inlichten over de herstellingen die hij uitvoert.  

De gebruiker moet het Dienstencentrum zonder uitstel en per aangetekend schrijven attent maken op de 

noodzaak een herstelling uit te voeren die onder de verantwoordelijkheid van het dienstencentrum valt.  

Indien de gebruiker geen dergelijke kennisgeving doet, is hij aansprakelijk voor de beschadigingen, 

voor de vergroting van de schade en voor alle andere nadelige gevolgen die hieruit voortvloeien. Indien 

er zich een onderbreking van de functies van het gebouw voordoet ten gevolge van een oorzaak die 

buiten de macht van het Dienstencentrum ligt en indien het Dienstencentrum aantoont dat het in de mate 

van het redelijke zorg heeft gedragen voor de werking of het herstel van de functies van het gebouw, 

kan de gebruiker geen schadeloosstelling eisen van het Dienstencentrumvoor de schade of de 

ongemakken die hieruit voor hem voortvloeien.  

Artikel 10 - Verzekeringen  

Het Dienstencentrum De Kouter heeft een verzekeringspolis afgesloten m.b.t. het gebouw (‘Globale 

Brandpolis’), die de risico’s dekt van brand, ontploffing, blikseminslag en arbeidsconflicten, storm, 

hagel, sneeuw- en ijsdruk, waterschade, glasbreuk, burgerlijke aansprakelijkheid- gebouwen.  

Deze polis bevat een clausule ‘afstand van verhaal op de gebruiker’. De gebruiker is dus niet verplicht 

zijn aansprakelijkheid tegenover het Dienstencentrum De Kouter te laten verzekeren.  

Door deze clausule verzaken zowel het Dienstencentrum De Kouter als diens verzekeraar aan alle 

verhaal dat zij op basis van deze aansprakelijkheid bij een door het verzekeringscontract gedekt 

schadegeval zouden kunnen uitoefenen tegen de gebruiker. Deze afstand geldt niet in geval van 

kwaadwilligheid en in de mate dat de gebruiker zijn aansprakelijkheid tegenover het Dienstencentrum 

De Kouter heeft laten verzekeren.  

De gebruiker verbindt er zich toe een brandverzekering af te sluiten die zijn inboedel en zijn 

aansprakelijkheid ten overstaan van derden dekt tijdens de duur van deze dienstenovereenkomst.  

De gebruiker kan het Dienstencentrum in geen enkel geval voor de schade aan deze goederen 

aansprakelijk stellen.  

De gebruiker blijft aansprakelijk voor de in het verzekeringscontract opgenomen vrijstelling.  

De duplicaten van de afgesloten verzekeringspolissen moeten respectievelijk aan de gebruiker en aan 

het Dienstencentrum De Kouter worden bezorgd.  

Artikel 11 - Gebruiksrecht  

Het is de gebruiker uitdrukkelijk verboden geheel of gedeeltelijk afstand te doen van zijn gebruiksrecht, 

zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van het Dienstencentrum De Kouter.  

Indien het Dienstencentrum De Kouter toestemt in de overdracht van het gebruiksrecht, moeten de 

gebruiker en de overnemer ten opzichte van het Dienstencentrum hoofdelijk en ondeelbaar alle uit dit 

contract voortvloeiende verplichtingen nakomen.  

Artikel 12 - Diverse bepalingen  

Alle door de tussenkomst van het Dienstencentrum De Kouter, ten behoeve van de gebruiker, door 

derden verrichte uitzonderlijke werkzaamheden en diensten vallen buiten de verantwoordelijkheid of 

aansprakelijkheid van het Dienstencentrum De Kouter.  

De gebruiker moet alle toegangsbadges voor De Kouter uiterlijk om 16 uur op de laatste dag van deze 

overeenkomst aan het Dienstencentrum De Kouter overhandigen. Bij gebreke hiervan is de gebruiker 

een forfaitaire bezettingsvergoeding – exclusief BTW - van € 500 / dag verschuldigd, tot op de dag van 
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daadwerkelijke ontvangst van de badges door het Dienstencentrum De Kouter; tot zolang blijft hij 

aansprakelijk voor elke schade die de nieuwe gebruiker door deze vertraging lijdt.  

Artikel 13 – Bezoek  

Met het oog op een mogelijke ter beschikkingstelling aan een nieuwe gebruiker van de ruimtes en 

werkplaatsen, moet de gebruiker alle faciliteiten voor bezoek verlenen aan de geïnteresseerden.  

Artikel 14 - Bezichtiging  

De gebruiker moet de ruimtes van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 16 uur openstellen voor 

bezichtiging door personen die door een zaakgelastigde van het Dienstencentrum De Kouter vergezeld 

worden.  

Artikel 15 – Geheimhoudingsplicht  

Zowel het bestuur als de werknemers van het Dienstencentrum De Kouter zijn gehouden tot 

geheimhouding van wat hen ter zake van de gebruiker ter kennis komt. Eenzelfde verbintenis bestaat in 

hoofde van de gebruiker.  

Artikel 16 – Huishoudelijk reglement  

De gebruiker verklaart de huishoudelijke reglementen en de dienstnota’s te aanvaarden die door het 

Dienstencentrum De Kouter opgemaakt worden om de goede en vlotte werking van het centrum te 

verzekeren. Deze nota’s en reglementen bevatten geen bepalingen die strijdig zijn met de onderhavige 

overeenkomst.  

De gebruiker verbindt er zich tevens toe alle wijzigingen of amendementen die aan het reglement 

worden toegevoegd.  

Deze wijzigingen worden van kracht een maand na de verzenddatum van het aangetekende schrijven 

waarin de gebruiker ervan in kennis wordt gesteld. De poststempel heeft rechtsgeldigheid.  

Artikel 17 - Betwistingen  

Alle betwistingen betreffende de uitvoering van deze overeenkomst worden beslecht door de 

Rechtbanken te Leuven.  

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

Korpschef Endels licht toe dat de politieraad in oktober van vorig jaar reeds de goedkeuring had 

gegeven voor de huur van een halve casco op de tweede verdieping van het gebouw te Herent. De 

andere helft van deze casco werd gebruikt door een architectenbureau die ondertussen officieel heeft 

gemeld de huurovereenkomst stop te zetten. Dit is een opportuniteit voor de politiezone. Er zijn tijdens 

de 10 jaar die de politiezone is gehuisvest in het gebouw in Herent nieuwe functies bijgekomen. Deze 

medewerkers zijn voorlopig ondergebracht in verhoorlokalen, dus er is duidelijk plaats tekort. Een 

bijkomende casco is bijgevolg een opportuniteit om een herverdeling te doen van de beschikbare 

ruimte en over bijkomende ruimte te beschikken.   

 

Raadslid Vandenbroucke vraagt of er een nieuw contract moet komen. Adviseur Symons geeft aan dat 

ze vandaag het ontwerp van de nieuwe overeenkomst heeft doorgestuurd naar de politieraadsleden. 

Aan de inhoud van de overeenkomst is niets gewijzigd met uitzondering van de huurprijs en de 

begindatum. Raadslid Vandenbroucke heeft een paar vragen over de nieuwe overeenkomst. Zo staat 

er in artikel 2 dat het jaarlijks opzegbaar is voor beide partijen, maar toch wordt er de eerste negen 

jaar een aanzienlijke verbrekingsvergoeding gevraagd. Korpschef Endels geeft aan dat het ene het 

andere niet uitsluit. Dit doet men om een zekere continuïteit van verhuur te verzekeren. Raadslid 

Vandenbroucke vraagt of de bedragen die in de overeenkomst vermeld zijn, normale bedragen zijn. 

Korpschef Endels antwoordt dat dit marktconforme prijzen zijn. Voor de volledige casco heeft de 

politiezone een betere prijs verkregen. Raadslid Vandenbroucke vraagt of de prijs (60.000 euro per 

jaar) marktconform is gezien de oppervlakte en de regio. Burgemeester-voorzitter Pollers vermeldt 

dat het AGB De Kouter wettelijk verplicht is om marktconform te werken. De tarieven die de Kouter 
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gebruikt, worden nauwlettend in het oog gehouden door de federale overheid. De inrichting van de 

lokalen is ook inbegrepen in de huur. Raadslid Vandenbroucke heeft problemen met de inhoud van 

artikel 6 van de ontwerpovereenkomst: “Bij gebreke aan betaling binnen de bovengenoemde termijn is 

de gebruiker nalatigheidsintresten verschuldigd op het nog uitstaande bedrag, zonder enige 

ingebrekestelling vanwege het dienstencentrum, verhoogd met een forfaitaire som van € 1.000 (exclusief 

BTW) voor administratieve kosten.” Raadslid Vandenbroucke heeft een dergelijke bepaling (1.000 euro 

interest zonder enige waarschuwing) nog nooit gezien.  Burgemeester-voorzitter Pollers meldt dat deze 

bepaling ook in de huidige overeenkomst opgenomen is. Raadslid Vandenbroucke zegt dat er op pagina 5 

van de ontwerpovereenkomst iets (‘verstrijken van onderhavige overeenkomst’) staat dat tegenstrijdig lijkt 

met de onbepaalde duur van de overeenkomst. Burgemeester-voorzitter Pollers geeft aan dat het hier 

misschien gaat over een voortijdige beëindiging van het contract.  

   

 

9. Wijze van gunnen en vaststellen van de voorwaarden voor de aankoop van smartphones: besluit 

 

De politieraad, 

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

op twee niveaus; 

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

werd ingesteld op 1 januari 2002; 

 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet in het bijzonder artikel 234; 

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

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

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

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

klassieke sectoren; 

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

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 

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

 Overwegende dat op korte termijn binnen de politiezone HerKo de applicatie FOCUS wordt uitgerold, 

waarmee onder andere op mobiele toestellen verschillende politionele toepassingen kunnen geraadpleegd 

worden; 

 Overwegende dat deze applicatie door de federale politie enkel volledig wordt ondersteund voor bepaalde 

types van mobiele toestellen; 

 Overwegende dat de reeds ingebruikzijnde smartphones binnen HerKo afgeschreven zijn en dienen 

vervangen te worden en dat eveneens aan iedere interventie-inspecteur een smartphone ter beschikking zal 

gesteld worden; 

 Overwegende dat voor de operationele medewerkers (en de logistiek medewerker) het toestel onder meer 

volgende eigenschappen dient te hebben: ruggedized, DUAL SIM, Android besturingssysteem, min. 64 GB 

geheugen, min. 4 GB RAM, vingerafdruksensor, stof- en waterbestendig en voldoende krachtige batterij; 

 Overwegende dat een dergelijk toestel geraamd wordt op maximum 550 euro (incl. BTW); 

 Overwegende dat voor de calog-medewerkers het toestel onder meer volgende eigenschappen dient te 

hebben: DUAL SIM, Android besturingssysteem, min. 64 GB geheugen, min. 4 GB RAM, 

vingerafdruksensor en voldoende krachtige batterij; 

 Overwegende dat een dergelijk toestel wordt geraamd op maximum 330 euro (incl. BTW); 

 Overwegende dat in totaal maximum 55 toestellen dienen aangekocht te worden (acht voor calog-

medewerkers en 47 voor operationele medewerkers); 
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 Overwegende dat door de federale politie via het verkeersveiligheidsfonds-gemeenschappelijke aankoop 

budget ter beschikking werd gesteld voor een gecentraliseerde aankoop van mobiele toestellen voor FOCUS 

(voor HerKo was dit budget 5.700 euro); 

 Overwegende dat de politiezone via de federale politie voor dit bedrag 11 Samsung XCover Pro’s heeft 

besteld, waarvan de levering in het najaar wordt verwacht; 

 Overwegende dat er bijgevolg nog maximum 44 toestellen dienen aangekocht te worden; 

 Overwegende dat er voor iedere smartphone ook een screenprotector dient voorzien te worden; 

 Overwegende dat de aankoop wordt geraamd voor een totaalbedrag van 28.000 (incl. BTW); 

 Overwegende dat de raming van de uitgave niet hoger is dan € 30.000 en aldus mag gegund worden via 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met aanvaarde factuur; 

 Overwegende dat de nodige kredieten voor de aankoop van smartphones en screenprotectors voorzien 

zijn op artikel 330/742-53 op de buitengewone dienst van de goedgekeurde begroting 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, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Machteld Vandevoorde, Wim Vangoidsenhoven, Bieke 

Vanhellemont, Hans Vanhoof en Maarten Willems. 

Besluit: 

Artikel 1: akkoord te gaan met de vastgestelde voorwaarden voor de aankoop van smartphones en 

screenprotectors waarvan het totale aankoopbedrag wordt geraamd op € 28.000 (incl. BTW); 

Artikel 2: akkoord te gaan met ‘aanvaarde factuur’ als wijze van gunnen voor de aankoop van de 

smartphones en screenprotectors; 

Artikel 3: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

Korpschef Endels geeft aan dat dit een groot project is dat momenteel loopt binnen de politiezone. In 

het najaar wordt er een grote, nieuwe toepassing uitgerold, genaamd FOCUS. Al verschillende 

politiezones zijn hiermee uitgerust. Met FOCUS kun je een aantal politietoepassingen gaan 

raadplegen. Binnen de zone werd beslist om aan alle operationele medewerkers en een aantal calog-

medewerkers een individuele smartphone toe te kennen. De toestellen van de medewerkers die reeds 

over een individueel toestel beschikken (rechercheurs, wijkinspecteurs, middenkader, stafleden,…), 

zijn bovendien aan vervanging toe. In het najaar krijgt bijgevolg iedereen een nieuw toestel.  Er werd 

gekozen voor een toestel dat door de ICT-dienst van de federale politie volledig gekeurd is en volledig 

ondersteund wordt voor de installatie van FOCUS.  

 

Raadslid Vandenbroucke informeert naar de prijs per stuk. Korpschef Endels antwoordt dat dit 

ongeveer 500 euro is.  

 

Raadslid Tom Denon verlaat de vergadering. 

 

 

10. Buitendienststelling  informaticamateriaal : 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; 
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 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: 

- vijf laptops 

- twee desktops 

 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; 

 Gelet op de uitslag van de stemming: 

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

Latte, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, 

Loes Vandenbroucke, Machteld Vandevoorde, Wim Vangoidsenhoven, Bieke Vanhellemont, 

Hans Vanhoof en Maarten Willems. 

Besluit: 

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

(indien nog bruikbaar) aangeboden aan het OCMW, scholen,…. 

 

Soort Merk Type Aankoopdatum Serienummer Nummer 

inventaris 

Laptop Dell Latitude E6500  262-258-652-35  

Laptop Dell Latitude E6500  240-490-828-99  

Laptop Dell Latitude E5540 08-08-2014 5T84J12 LAP000728 

Laptop HP ProBook 4730s 19-06-2013 2CE3160JXL LAP000768 

Laptop HP ProBook 4730s 02-04-2012 CNU2092NL6 LAP000769 

PC HP Elite 7500 Series MT 29-03-2013 CZC313499F PC002021 

PC  Priminfo  14-06-2013 91961056 PC002070 

 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

Korpschef Endels geeft aan dat het gaat over oud en gebruikt materiaal. De harde schijven zullen 

verwijderd en vernietigd worden, aangezien deze vertrouwelijke informatie bevatten. 

 

Raadslid Vandenbroucke vraagt of de andere componenten van dit ICT-materiaal (behalve de harde 

schijven) nog hergebruikt zullen worden. Korpschef Endels zegt dat het zal aangeboden worden aan bv. 

scholen, anders wordt het afgevoerd naar het milieupark.   

  

 

11. Vacantverklaring van drie betrekkingen van rechercheur: 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; 
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 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 9 mei 2014 houdende de goedkeuring van het functieprofiel 

van rechercheur; 

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

personeelsformatie van de lokale politie HerKo, waarbij het aantal voorziene basiskaderleden (inspecteurs) 

in de personeelsformatie werd uitgebreid van 39 naar 41 inspecteurs, waarbij de twee bijkomende 

inspecteurs zullen ingezet worden bij de recherche; 

 Overwegende dat deze twee betrekkingen van rechercheur nog dienden vacant verklaard te worden; 

 Overwegende dat een rechercheur van HerKo gestart is aan haar opleiding tot commissaris en bijgevolg 

de politiezone HerKo verlaten heeft; 

 Overwegende dat ook indien de drie openstaande plaatsen bij de recherche worden toegewezen aan 

interne kandidaten, deze betrekkingen dienen gepubliceerd te worden in de mobiliteit; 

 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, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, 

Loes Vandenbroucke, Machteld Vandevoorde, Wim Vangoidsenhoven, Bieke Vanhellemont, 

Hans Vanhoof en Maarten Willems. 

Besluit: 

Artikel 1: dat drie betrekkingen van inspecteur bij de recherche worden 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.  

 

Raadslid De Becker vraagt of al deze personen de rechercheschool doorlopen hebben en of dit interne 

medewerkers zijn. Korpschef Endels meldt dat de huidige vijf leden van de recherche allemaal 

gebrevetteerd zijn. Er werd binnen HerKo een interne oproep gedaan naar kandidaten. Twee interne 

medewerkers doen een stage van twee maanden bij de recherche.  
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12. Vacantverklaring van vier betrekkingen van 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 19 december 2019 houdende de vaststelling van de 

personeelsformatie van de lokale politie HerKo; 

 Overwegende dat twee inspecteurs van de interventiedienst op 1 september mobiliteit maken naar een 

andere politiezone; 

 Overwegende dat een inspecteur van de interventiedienst kandidaat is voor een betrekking bij de 

recherche van HerKo; 

 Overwegende dat een inspecteur van de interventiedienst kandidaat is voor een betrekking bij de 

wijkdienst van HerKo; 

 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, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, 

Loes Vandenbroucke, Machteld Vandevoorde, Wim Vangoidsenhoven, Bieke Vanhellemont, 

Hans Vanhoof en Maarten Willems. 

Besluit: 

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

mobiliteit. 



 20 

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 mogelijks zullen 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.  

 

Raadslid De Becker vraagt naar de wijk van de betrokken wijkinspecteur. Adviseur Symons antwoordt dat 

het een wijkinspecteur voor de wijk Herent betreft.  

 

 

13. 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 9 mei 2014 houdende de goedkeuring van het functieprofiel 

van wijkinspecteur; 

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

personeelsformatie van de lokale politie HerKo; 

 Overwegende dat een wijkinspecteur kandidaat is voor een plaats bij de recherche van HerKo; 

 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 betrekking wordt 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, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, 
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Loes Vandenbroucke, Machteld Vandevoorde, Wim Vangoidsenhoven, Bieke Vanhellemont, 

Hans Vanhoof en Maarten Willems. 

Besluit: 

Artikel 1: dat een betrekking van wijkinspecteur 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.  

 

Korpschef Endels meldt dat een wijkinspecteur van Kortenberg kandidaat is voor de recherche. We 

anticiperen reeds op zijn mogelijk vertrek.  

 

Raadslid Vandevoorde vraagt of het gaat over een wijkinspecteur van Herent of Kortenberg. Korpschef 

Endels verduidelijkt dat een wijkinspecteur van Herent mobiliteit maakt en vertrekt op 1 september. Zo is 

er een plaats vacant in Herent. In Kortenberg dingt één van de wijkinspecteurs mee voor een plaats bij de 

recherche. Bij beide wijken is er dus een plaats vacant. Er werd intern een bevraging gedaan naar 

kandidaten. Voor de wijk Herent is er een interventie-inspecteur kandidaat.   

 

 

14. Tijdelijke delegatie inzake de aanwerving en benoeming van personeel: besluit  

 

De politieraad,  

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

op twee niveaus, inzonderheid artikel 56, inzake de bevoegdheid van de politieraad om, per lopende 

legislatuur, de bevoegdheid voor de benoeming of aanwerving van de leden van het personeel van de 

politiezone te delegeren naar het politiecollege, behoudens wanneer het politiecollege de bedoeling heeft 

om af te wijken van de rangorde na de selectieprocedure;  

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

op twee niveaus, inzonderheid artikel 48 en artikel 54, inzake de bevoegdheid van de politieraad om de 

korpschef van de politiezone aan te wijzen en de officieren van de politiezone te benoemen;  

 Overwegende dat deze delegatie ook tijdelijk kan toegekend worden aan het politiecollege; 

 Overwegende dat het VVSG aangeeft dat bij digitaal vergaderen punten die een geheime stemming 

vergen, dienen uitgesteld te worden; 

 Overwegende dat er echter een aanwerving en benoeming in juni dienen voorgelegd te worden; 

 Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is dat de actuele twee dossiers inzake benoeming en 

aanwerving (inspecteur en personeelsconsulent) gedelegeerd worden aan het politiecollege; 

 Overwegende dat in augustus de derde mobiliteitscyclus van 2020 binnen de geïntegreerde politie wordt 

afgerond; 

 Overwegende dat de politiezone midden augustus beschikt over de dossiers van deze kandidaten; 

 Overwegende dat de eerstvolgende politieraad pas eind oktober plaatsvindt; 

 Overwegende dat een kandidaat die via interne mobiliteit wordt benoemd, pas in dienst kan treden bij 

een politiedienst nadat er een referentieperiode (twee volledige maanden) is verstreken sinds de 

benoeming; 

 Overwegende dat een geschikte kandidaat van de derde mobiliteitscyclus volgens de huidige regeling 

bijgevolg pas op de politieraad van oktober kan benoemd worden en vervolgens ten vroegste op 1 januari 

2021 kan starten bij HerKo; 
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 Overwegende dat indien een geschikte kandidaat van de derde mobiliteitscyclus reeds eind augustus 

door het politiecollege kan benoemd worden, deze reeds ten vroegste op 1 november 2020 kan starten, wat 

twee maanden winst betekent; 

 Overwegende dat de politiezone met een groot personeelstekort bij de interventiedienst kampt, 

waardoor vacante betrekkingen zo snel mogelijk dienen ingevuld te worden; 

 Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is dat de politieraad ook voor de derde mobiliteitscyclus 

een tijdelijke delegatie verleend aan het politiecollege voor de benoeming en aanwerving van personeel; 

 Gelet op de uitslag van de stemming: 

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

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

Vandenbroucke, Machteld Vandevoorde, Wim Vangoidsenhoven, Bieke Vanhellemont, Hans 

Vanhoof en Maarten Willems. 

- Onthouden zich: René De Becker 

Besluit:  

Artikel 1: tijdelijke bevoegdheidsdelegatie te verlenen aan het politiecollege voor de benoeming of 

aanwerving van de leden van het personeel van de politiezone (met uitzondering van de korpschef en 

officieren), behoudens wanneer het politiecollege de bedoeling heeft om af te wijken van de rangorde na de 

selectieprocedure;  

Artikel 2: deze tijdelijke bevoegdheidsdelegatie geldt voor de huidige dossiers en voor de derde 

mobiliteitscyclus van 2020 binnen de geïntegreerde politie. 

Artikel 3: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

Korpschef Endels meldt dat er binnen de geïntegreerde politie vijf mobiliteitsrondes per jaar zijn, 

waarbinnen politiemedewerkers mobiliteit kunnen vragen naar een andere dienst binnen de geïntegreerde 

politie. Om iemand te benoemen moeten we momenteel altijd wachten tot de volgende politieraad, 

aangezien dit een bevoegdheid is van de politieraad. Indien we iemand van de huidige mobiliteitsronde 

willen benoemen, moeten we dus wachten tot de politieraad van oktober. De datum van benoeming door de 

politieraad is echter van belang voor de datum waarop betrokkene in dienst kan treden bij HerKo. Er moet 

altijd een referentieperiode van twee maanden tussen gelaten worden. Er wordt bijgevolg gevraagd aan de 

politieraad om de bevoegdheid om te benoemen tijdelijk te delegeren aan het politiecollege, waarvan 

jaarlijks veel meer vergaderingen zijn. Hierdoor kan een kandidaat twee maanden eerder aan de slag gaan 

bij HerKo. 

 

Raadslid Vanhoof vraagt zich of dit probleem zich niet vaker voordoet.  Korpschef Endels zegt dat dit 

klopt. Nu zijn er echter verschillende kandidaten die best zo snel mogelijk worden aangeworven. Adviseur 

Symons meldt dat dit probleem zich vooral stelt bij de mobiliteitsronde van de zomervakantie, wanneer er 

een periode moet overbrugd worden tussen de politieraad van juni en de politieraad van oktober. We 

hebben in het verleden al voor specifieke functies een delegatie gevraagd naar het politiecollege. In de wet 

is ook voorzien dat er voor de gehele legislatuur een delegatie van deze bevoegdheid kan zijn naar het 

politiecollege. Sommige politiezones maken hiervan gebruik. 

 

Raadslid De Becker wenst zich te onthouden omdat hij dit een aanfluiting vindt van de bevoegdheden van 

de politieraad.  

 

  

15. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 20 februari 2020 

 

Het verslag van de politieraad van 20 februari 2020 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 
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Raadslid Vandenbroucke meldt dat zij tijdens één van de vorige politieraden een vraag had gesteld over 

zwarte punten en dat er toen geantwoord werd dat dit een thema is voor de verkeersconsulente. Raadslid 

Vandenbroucke vraagt of dit kan behandeld worden op de volgende politieraad. Korpschef Endels gaat dit 

navragen.  

 

 

16. Varia 

 

Raadslid Vanhellemont vraagt wat de procedure is voor de burger om aan te vragen dat er ergens een 

snelheidscontrole wordt gehouden. Korpschef Endels antwoordt dat men een mail kan sturen naar de 

politiezone. De vraag komt dan bij de personeelsconsulente terecht. Zij gaat eerst aan de hand van een 

snelheidsmeting na of er inderdaad een probleem is. Zij hanteert hierbij een aantal criteria. Indien er 

inderdaad een probleem blijkt te zijn, dan komt de locatie op de lijst van flitslocaties voor de bemande 

snelheidscontroles. Verkeersproblemen mogen steeds gemeld worden. Dit wordt eventueel besproken op 

het verkeersoverleg met de gemeente.  

 

Raadslid Delatte meldt dat hij een schriftelijke vraag heeft gesteld aan consulente Kopmanis die hem 

geantwoord heeft op mail. Het ging over snelheidscontroles in de Haachtstraat. In het antwoord wordt 

vermeld dat er meer snelheidscontroles zullen plaatsvinden. Raadslid Delatte vraagt wat dit precies 

inhoudt. Korpschef Endels zegt dat consulente Kopmanis bezig is met het inzamelen van de nodige 

gegevens en dat de snelheidscontroles komende zijn.  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u33. 

 

 

 

 

 

Leen Symons Astrid Pollers 

Secretaris Burgemeester-voorzitter 

 

 

 

 

 


