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

korpschef – Hugo Coomans, Tom De Latte (vanaf agendapunt 2), Tom Denon, Kristien Goeminne, 

Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Loes Vandenbroucke, Mia 

Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Hans Vanhoof en Ann Vannerem, raadsleden – Katrijn 

Kelchtermans, bijzonder rekenplichtige – Leen Symons, secretaris. 

Verontschuldigd: Stefaan Ryckmans, Machteld Vandevoorde, Bieke Vanhellemont en Maarten Willems, 

raadsleden. 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u. 

 

*** OPENBARE VERGADERING*** 

 

Burgemeester-voorzitter Thienpont meldt dat raadsleden Ryckmans, Vandevoorde, Vanhellemont en 

Willems verontschuldigd zijn en dat raadslid De Latte de vergadering iets later zal vervoegen. 

 

1. Verzoek tot hernieuwing van het mandaat van korpschef Walter Endels: kennisgeving 

 

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 artikel VII.III.87 van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de 

rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol) waarin wordt bepaald dat ten vroegste tien 

maanden en ten laatste acht maanden voor het verstrijken van de termijn van het mandaat, de 

mandaathouder verzoekt om de verlenging van zijn mandaat; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 juni 2008, waarbij de heer Walter Endels voor een termijn van 

vijf jaar in de hoedanigheid van korpschef van de lokale politie van de zone HerKo 5393 werd aangesteld; 

Overwegende dat de heer Walter Endels op 1 juli 2008 de eed aflegde in handen van de voorzitter van 

het politiecollege; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 22 juli 2018 waarbij de aanwijzing van de heer Walter Endels als 

korpschef van de lokale politie van de politiezone HerKo werd hernieuwd voor een periode van vijf jaar 

met ingang van 1 juli 2018; 

Overwegende de brief van 6 oktober 2022 van korpschef Walter Endels aan de politieraad waarin hij 

verzoekt om zijn mandaat te hernieuwen en waaraan het activiteitenverslag werd toegevoegd; 

Besluit: 

PZ HERKO 5393 
Spoorwegstraat 6 

3020 Herent 

 

NOTULEN VAN DE BERAADSLAGINGEN 
Politieraad donderdag 27 oktober 2022 om 20u 

Gemeentehuis Kortenberg 
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Artikel 1: kennis te nemen van de brief van 6 oktober 2022 van korpschef Walter Endels met het verzoek 

tot hernieuwing van zijn mandaat. 

Artikel 2: De politieraad deelt het verzoek tot hernieuwing van het mandaat mee aan de voorzitter van de 

evaluatiecommissie die voor de evaluatie van de hernieuwing bevoegd is.  

 

Raadslid Vandenbroucke vraagt bijkomende toelichting over de kleurcodes die gebruikt worden in het 

organigram op pagina 11. KC Endels meldt dat de rode kleur de functies van de commissarissen en het 

burgerpersoneel niveau A weergeven, de lichtblauwe kleur de functies van hoofdinspecteur, de oranje kleur 

de functies van burgerpersoneel niveau B, de paarse kleur de functies van inspecteur en de groene kleur de 

functies van burgerpersoneel niveau C of D. 

 

 

2. Begrotingswijziging nr. 3 en 4 dienstjaar 2022: besluit 

 

Begrotingswijziging 2022 nr. 3 – 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 61 van 8 december 2021 betreffende de onderrichtingen 

voor het opstellen van de politiebegroting voor 2022 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 2022 nr. 3 - gewone dienst, opgemaakt volgens 

de vigerende wet, besluiten en onderrichtingen; 

 Gelet op het advies d.d. 13 oktober 2022 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 bij handopsteking: 

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

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

Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Hans Vanhoof en Ann Vannerem. 

Besluit: 

Artikel 1: De begrotingswijziging 2022 nr. 3 - gewone dienst goed te keuren, waarbij de politiebegroting 

2022 - gewone 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 2020        

4.478.221,01,23 

      4.478.221,01,23 (1) 

Resultaat begrotingsrekening 2021 603.821,85,96        0,00,00          0,00     603.821,85,96 (2) 
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Alg. resultaat begrotingsrekening 2021      5.082.042,86,27   0,00,00           0,00    5.082.042,86 (3) 

           

      

Begrotingswijziging 2022      

      

Ontvangsten van het eigen dienstjaar 6.489.958,60,08 0,00,95 0,00,13 6.489.958,60,90  

Uitgaven van het eigen dienstjaar 7.470.034,12,34 0,00,12 0,00,80 7.470.034,12,66  

      

Ontvangsten vorige jaren 104.186,45,00 0,00,17 0,00,00 104.186,45,17  

Uitgaven vorige jaren 327,50,00 0,00,00 0,00,00 327,50,00  

      

Ontvangsten overboekingen 166.000,00 0,00,51 0,00,00 166.000,00,51  

Uitgaven overboekingen 231.144,00,00 26.400,00,00 0,00,00 257.544,00,00  

Geraamd resultaat van de begroting 2022 -941.360,57,26 -26.400,00,51 0,00,67 -967.760,57,08 (4) 

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 4.114.282,29 (5) 

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

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

 

Begrotingswijziging 2022 nr. 4 – 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 61 van 8 december 2021 betreffende de onderrichtingen 

voor het opstellen van de politiebegroting voor 2022 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 2022 nr. 4 - buitengewone dienst, opgemaakt 

volgens de vigerende wet, besluiten en onderrichtingen; 

 Gelet op het advies d.d. 13 oktober 2022 van de begrotingscommissie, bedoeld bij artikel 11 van het 

Koninklijk Besluit van 5 september 2001; 

 Gehoord de vragen en opmerkingen van de diverse politieraadsfracties, 

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

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

Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Hans Vanhoof en Ann Vannerem. 

Besluit: 

Artikel 1: De begrotingswijziging 2022 nr. 4 - buitengewone dienst goed te keuren, waarbij de 

politiebegroting 2022 - 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  
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Alg. resultaat begrotingsrekening 2020 0,00   0,00 (1) 

Resultaat begrotingsrekening 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 (2) 

           

Alg. resultaat begrotingsrekening 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) 

           

      

Begrotingswijziging 2022      

      

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

Uitgaven van het eigen dienstjaar 231.144,00 26.400,00 0,00 257.544,00  

      

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

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

      

Ontvangsten overboekingen 231.144,00 26.400,00 0,00 257.544,00  

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

Geraamd resultaat van de begroting 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 (4) 

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 0,00 (5) 

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

 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

3. Begroting dienstjaar 2023: besluit 

 

De politieraad, 

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

op twee niveaus; 

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

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

 Gelet op het ontwerp van de politiebegroting 2023 - gewone dienst, opgemaakt volgens de vigerende 

wet, besluiten en onderrichtingen; 

 Gelet op het advies d.d. 13 oktober 2022 van de begrotingscommissie, bedoeld bij artikel 11 van het 

Koninklijk Besluit van 5 september 2001; 

 Gehoord de vragen en opmerkingen van de diverse politieraadsfracties, 

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

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

Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Hans Vanhoof en Ann Vannerem. 

Besluit: 

Artikel 1: De begroting 2023 - gewone dienst goed te keuren, waarbij de uitkomst van de begroting 

vastgesteld wordt zoals in de hierna vermelde samenvattingstabel: 

 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2021 4.478.221,01 

Rekening  2021  Saldo  

Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar 6.641.914,11   
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Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar 6.099.900,44 542.013,67  

    

Netto-vastgestelde rechten vorige dienstjaren 

(in 2021) 

67.605,46   

Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren 

(in 2021) = het totaal van de definitieve 

vastleggingen van de vorige dienstjaren – de 

overgedragen vastleggingen van 2020 

-41.774,78 109.380,24  

    

Ontvangsten overboekingen 172.000,00   

Uitgaven overboekingen 219.572,06 -47.572,06  

Resultaat van de begrotingsrekening 2021 

(+ of -) 

  603.821,85 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2021 5.082.042,86 

Begroting 2022 Na laatste wijziging 

door politieraad 

Aanpassing +/- 

volgens prognose 

Saldo na prognose 

Ontvangsten eigen dienstjaar 6.489.958,60 0,00  

Uitgaven eigen dienstjaar 7.470.034,12 0,00 -980.075,52 

    

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2022) 104.186,45 0,00  

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2022) 327,50 0,00 103.858,95 

    

Ontvangsten overboekingen 166.000,00 0,00  

Uitgaven overboekingen 257.544,00 0,00 -91.544,00 

Geraamd resultaat van de begroting 2022 

(+ of -) 

-967.760,57  -967.760,57 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 4.114.282,29 

Begroting 2023  Saldo  

Ontvangsten eigen dienstjaar 6.575.609,15   

Uitgaven eigen dienstjaar 8.236.651,28 -1.661.042,13  

    

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2023) 0,00   

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2023) 0,00 0,00  

    

Ontvangsten overboekingen 160.000,00   

Uitgaven overboekingen 414.300,00 -254.300,00  

Geraamd resultaat van de begroting 2023 

(+ of -) 

  -1.915.342,13 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023 2.198.940,16 

 

Artikel 2: De begroting 2023 - gewone dienst goed te keuren onder voorbehoud dat de gemeentelijke 

dotaties zoals ingeschreven in de politiebegroting 2023 worden goedgekeurd door de respectieve 

gemeenteraden. 

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

een aanplakbrief de bevolking te wijzen op de mogelijkheid tot inzage van de begroting 2023 - gewone 

dienst. 
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Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

Begroting 2023 - Buitengewone dienst: besluit 

 

De politieraad, 

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

op twee niveaus; 

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

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

 Gelet op het ontwerp van de politiebegroting 2023 - buitengewone dienst, opgemaakt volgens de 

vigerende wet, besluiten en onderrichtingen; 

 Gelet op het advies d.d. 13 oktober 2022 van de begrotingscommissie, bedoeld bij artikel 11 van het 

Koninklijk Besluit van 5 september 2001; 

 Gehoord de vragen en opmerkingen van de diverse politieraadsfracties, 

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

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

Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Hans Vanhoof en Ann Vannerem. 

Besluit: 

Artikel 1: De begroting 2023 - buitengewone dienst goed te keuren, waarbij de uitkomst van de begroting 

vastgesteld wordt zoals in de hierna vermelde samenvattingstabel: 

 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2021 0,00 

Rekening 2021  Saldo  

Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar 500,00   

Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar 221.517,90 -221.017,90  

    

Netto-vastgestelde rechten vorige dienstjaren 

(in 2021) 

0,00   

Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren 

(in 2021) = het totaal van de definitieve 

vastleggingen van de vorige dienstjaren – de 

overgedragen vastleggingen van 2020 

-1.445,84 1.445,84  

    

Ontvangsten overboekingen 219.572,06   

Uitgaven overboekingen 0,00 219.572,06  

Resultaat van de begrotingsrekening 2021 

(+ of -) 

  0.00 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2021 0,00 

Begroting 2022 Na laatste wijz.  door 

politieraad 

Aanpassing +/- 

volgens prognose 

Saldo na prognose 

Ontvangsten eigen dienstjaar 0,00 0,00  

Uitgaven eigen dienstjaar 257.544,00 0,00 -257.544,00 

    

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2022) 0,00 0,00  

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2022) 0,00 0,00 0,00 
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Ontvangsten overboekingen 257.544,00 0,00  

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 257.544,00 

Geraamd resultaat van de begroting 2022 

(+ of -) 

  0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 0,00 

Begroting 2023  Saldo  

Ontvangsten eigen dienstjaar 0,00   

Uitgaven eigen dienstjaar 414.300,00 -414.300,00  

    

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2023) 0,00   

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2023) 0,00 0,00  

    

Ontvangsten overboekingen 414.300,00   

Uitgaven overboekingen 0,00 414.300,00  

Geraamd resultaat van de begroting 2023 

(+ of -) 

  0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023 0,00 

 

Artikel 2: De begroting 2023 - buitengewone dienst goed te keuren onder voorbehoud dat de gemeentelijke 

dotaties zoals ingeschreven in de politiebegroting 2023 worden goedgekeurd door de respectieve 

gemeenteraden. 

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

een aanplakbrief de bevolking te wijzen op de mogelijkheid tot inzage van de begroting 2023 – 

buitengewone dienst. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans geeft een toelichting over de begrotingswijziging nr. 3 en 4 van het 

dienstjaar 2022 en over de begroting van het dienstjaar 2023. De begrotingswijziging nr. 3 en 4 is een heel 

kleine begrotingswijziging. Er is enkel een wijziging in de buitengewone dienst (waarvoor budget diende 

overgeboekt te worden vanuit de gewone dienst). Er was een verhoging van € 20.000 nodig voor de 

ombouw van twee elektrische voertuigen en van € 6.400 voor de aankoop van 10 magneetborden. Dit 

brengt het totaalbedrag voor investeringen in 2022 op € 257.000. Dit is hoger dan in het meerjarenplan 

telkens wordt voorzien (€ 200.000). 

De begroting 2023 is in elk bestuur een moeilijke oefening. Er zijn nog geen begrotingsonderrichtingen, 

dus het voorzichtigheidsprincipe wordt gehanteerd, waarbij het niveau van 2022 wat betreft de federale 

dotaties wordt toegepast. Er waren vijf indexsprongen in 2022, wat een stijging van 10% betekent. De 

federale dotatie van 2022 kennen we enkel als dotatie zonder 10%. Er wordt een verhoging van het bedrag 

verwacht. Voor 2022 zouden we € 170.000 extra mogen inschrijven, waarschijnlijk is dit ook het geval voor 

2023. Dit is nog niet wettelijk vastgelegd, maar werd wel al beloofd door de minister. In 2023 voorziet het 

planbureau nog eens drie indexsprongen. Hiermee wordt rekening gehouden in de begroting. Van de 58 

voorziene operationele betrekkingen zijn er 54 ingevuld.  

De sectorale akkoorden van 2022 zijn nog niet opgenomen in de begroting. Minister Verlinden was 

akkoord met een loonstijging vanaf 1 januari 2023, maar dit is nadien niet bevestigd door de regering. De 

loonstijging van fase 1 wordt nu verspreid over drie jaar. Minister Verlinden heeft belooft dat deze eerste 

fase volledig gesubsidieerd wordt door de federale regering. De werkingskosten in de begroting 2023 zijn 
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ook gestegen door de energieprijzen. In de buitengewone dienst wordt wat betreft de vervanging van de 

dienstvoertuigen een eenmalige inhaalbeweging gedaan wegens de lange leveringstermijn van voertuigen. 

Hierdoor wordt de aankoop van vier voertuigen voorzien in 2023, wat een hoge investeringskost met zich 

meebrengt.  

Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans licht toe dat voor de begroting 2023 het tekort op het eigen 

dienstjaar een miljoen meer bedraagt dan normaal. 

Wat de aandachtspunten voor de financiering van de politiezones betreft, wordt gemeld dat de regeling 

inzake Non-Activiteit Voorafgaand Aan het Pensioen (NAVAP) waarschijnlijk wordt stopgezet in 2030. De 

preferentiële pensioenleeftijd wordt stilaan opgetrokken zodat er steeds minder medewerkers in 

aanmerking komen voor NAVAP. Het bedrag van het verkeersveiligheidsfonds mag niet geraamd worden. 

De invloed van GAS 5 (GAS toepassen voor snelheidsovertredingen) is nog niet duidelijk. Het bedrag van 

de boetes vloeit dan rechtstreeks terug naar de gemeenten.  

Raadslid Vandenbroucke geeft aan dat het opvalt dat er op ICT-vlak stevige uitgaven voorzien worden en 

vraagt om waar mogelijk toch de tering naar de nering te zetten, bv. smartphones. Raadslid 

Vandenbroucke wijst erop dat voor de inkomsten van het meest pessimistische scenario wordt uitgegaan en 

vraagt of het ook mogelijk is om een oefening te doen inzake een optimistisch scenario. Bijzonder 

rekenplichtige Kelchtermans meldt dat in het meerjarenplan men zelf elementen kan toevoegen bv. de 

dotatie inzake De Grubbe, maar dat dit momenteel het tekort niet oplost.  

Raadslid De Latte vervoegt de zitting (vóór de stemming).  

Raadslid Vandervelde vraagt of er eenmalig beroep zal gedaan worden op de spaarpot inzake pensioenen 

of eerder structureel. Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans meldt dat indien er sprake is van zwaardere 

stijgingen van de patronale bijdragen dit een buffer is.   

 

 

4. Toelichting capaciteitsbesteding 2021 politiezone HerKo 

 

Op vraag van politieraadslid Vandenbroucke wordt de capaciteitsbesteding van de politiezone HerKo in 

2021 toegelicht. 

 

Adviseur Symons licht aan de hand van een presentatie de capaciteitsbesteding van de politiezone HerKo 

in 2021 toe, zoals het geregistreerd is in GALoP, de toepassing inzake personeelsbeheer van de politie. Er 

wordt enkel rekening gehouden met werkelijk gepresteerde uren (dus geen vakantieverlof, ziekteverlof, 

ouderschapsverlof,…). Het totaal aantal geregistreerde gepresteerde uren in 2021 voor HerKo is volgens 

GALoP 86.886,5 uren, waarvan 78% gepresteerd door operationele medewerkers en 22% door CALog-

medewerkers (burgerpersoneel). Adviseur Symons overloopt de verschillende categorieën van activiteiten 

die in GALoP voorzien zijn. Het aantal geregistreerde uren voor ‘wijkwerking Herent’ ligt lager dan voor 

‘wijkwerking Kortenberg’ omdat de wijkdienst Herent in 2021 ernstig onderbemand was. De uren voor 

‘onthaal Herent’ omvatten ook de uren telefonisch onthaal.   

Raadslid Vandervelde vindt het vreemd dat thuiswerk als een aparte categorie omschreven werd. 

Thuiswerk is immers een plaats en geen activiteit. KC Endels geeft aan dat men dan allerlei subcategorieën 

zou moeten definiëren en de medewerkers dan de juiste subcategorie moeten kiezen. Sommige zones 

hanteren striktere richtlijnen voor het registreren van prestaties, maar dan besteedt een medewerker meer 

tijd aan het voeden van het systeem. Er werd gekozen om het GALoP-systeem voor iedereen ter beschikking 

te stellen om uren in te brengen. GALoP bepaalt wat je op het einde van de maand betaald krijgt en op 
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welke vergoedingen je recht hebt. Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans voegt eraan toe dat het systeem 

ontwikkeld werd door de federale politie en dat het nogal log is. Daarom hebben sommige politiezones hun 

heil gezocht op de privémarkt. Men is echter bijna verplicht om met GALoP te werken, bv. wat betreft de 

invoering van de maaltijdcheques. De gegevens die in GALoP ingevoerd worden, vormen de basis voor de 

financiële administratie.  

 

 

5. Wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden aankoop en levering van brandstoffen voor de 

dienstvoertuigen: besluit 

 

De politieraad, 

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

op twee niveaus; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 december 2001, waarbij de lokale politie van de politiezone 

Herent-Kortenberg werd ingesteld op 1 januari 2002; 

 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 

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

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

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

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

klassieke sectoren; 

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

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 

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

 Overwegende dat de politiezone een opdracht wenst uit te schrijven met als voorwerp de levering van 

brandstoffen voor de dienstvoertuigen via een onbeperkte afname door middel van tankkaarten aan de 

tankstations op of in zeer dichte nabijheid van het grondgebied van de politiezone; 

 Overwegende dat een tankcontract wordt afgesloten voor een termijn van twee jaar, met als startdatum 1 

februari 2023; 

 Overwegende dat de uitgaven worden geraamd op ongeveer € 60.000 (excl. BTW) per jaar; 

 Overwegende dat de raming van de uitgave niet hoger is dan € 144.000 (excl. BTW) en dus mag gegund 

worden ingevolge onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

 Overwegende dat de nodige kredieten voor het afsluiten van een tankcontract voor de dienstvoertuigen 

voorzien zijn op artikel 330/127-03 van de gewone dienst van de begroting; 

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

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

Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Hans Vanhoof en Ann Vannerem. 

Besluit: 

Artikel 1: Een opdracht te gunnen met als voorwerp de aankoop en levering van brandstoffen voor de 

dienstvoertuigen.  

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

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.   

Artikel 3: De uitgaven hieraan verbonden te verrekenen in de begroting op artikelnummer 330/127-03 van 

de gewone dienst van de begroting. 

Artikel 4: De voorwaarden van de opdracht goed te keuren zoals vastgesteld in het lastenboek 02/2022 

‘Opdracht van aankoop en levering van brandstoffen voor de dienstvoertuigen’, dat als bijlage gaat bij dit 

besluit. 
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Artikel 5: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

6. Wijze van gunnen en vaststellen van de voorwaarden voor de realisatie van een content en alle 

hierbij hierbij horende middelen in het kader van het actieplan rekrutering en selectie Vlaams-

Brabant : 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 een project rekrutering en selectie werd opgestart door de provincie Vlaams-Brabant 

en de Vlaams-Brabantse lokale en federale politiediensten;  

     Overwegende de inspanningen die deze stuur- en projectgroep in het kader van dit project wenst te 

leveren inzake het rekruteren en selecteren van kandidaat inspecteurs uit Vlaams-Brabant voor Vlaams-

Brabantse lokale en federale politiediensten;  

     Overwegende dat om bovenstaande te kunnen realiseren er een content dient uitgewerkt te worden om 

naar buiten te treden en op die manier de Vlaams-Brabantse politiediensten te kunnen presenteren, hun 

troeven in de kijker te kunnen zetten en te kunnen communiceren op de website van jobpol;  

     Overwegende dat alle Vlaams-Brabantse lokale politiezones en de provincie Vlaams-Brabant hun 

goedkeuring hebben gegeven inzake het ter beschikking stellen van een budget voor dit actieplan werving 

en selectie Vlaams-Brabant;  

     Overwegende de delegatiebevoegdheid van alle deelnemende politiediensten en de provincie Vlaams-

Brabant aan de politiezone HerKo om opdrachten te kunnen voeren daar een stuurgroep geen eigen 

rechtspersoonlijkheid heeft en aldus geen opdrachten kan voeren;   

 Gelet op het besluit van de politieraad van 24 juni 2021 waarbij wat betreft de realisatie van een content 

voor een geraamd bedrag van € 71.000 werd beroep gedaan op de bijakte nr. 1 – dossier nr. Procurement 

2019 R3 078 betreffende de creatie, productie en planning (mediaplanning) van campagnes en 

promotiemateriaal voor de rekrutering van kandidaten aangepast aan de specifieke noden van de politie en 

dat past binnen de Corporate en Employer branding van de organisatie;  

 Overwegende dat het project Rekrutering & Selectie voor een bijkomend bedrag van € 47.000 euro 

(incl. BTW) wenst te voorzien voor bijkomende opdrachten in het kader van het realiseren en plannen van 

content in het kader van een promocampagne, namelijk opmaak korte video’s, sociale media campagne en 

extra uren voor de productie van een video en combistickers; 

 Overwegende dat er hiervoor opnieuw beroep zal gedaan worden op de raamovereenkomst 2019 R3 078 

(namelijk bijakte nr. 1) van de Federale Politie, Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer, 

Directie van de Aankopen;  

 Overwegende dat de kostprijs voor de bijkomende opdrachten wordt geraamd op € 47.000 (incl. BTW); 
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 Overwegende dat de nodige kredieten voor de creatie van een content en alle hierbij horende middelen 

voorzien zijn op artikel 33010/161-18 op de gewone dienst van de goedgekeurde begroting 2022; 

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

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

Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Hans Vanhoof en Ann Vannerem. 

Besluit: 

Artikel 1: over te gaan tot de realisatie van bijkomende opdrachten (opmaak korte video’s, sociale media 

campagne en extra uren voor de productie van een video en combistickers) voor een geraamd bedrag van € 

47.000 (incl. BTW). 

Artikel 2: Voor deze realisatie een beroep te doen op de bijakte nr 1 – dossier nr. Procurement 2019  R3 

078 betreffende de creatie, productie en planning (mediaplanning) van campagnes en promotiemateriaal 

voor de rekrutering van kandidaten aangepast aan de specifieke noden van de politie en dat past binnen de 

Corporate en Employer branding van de organisatie;  

Artikel 3: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

KC Endels meldt dat alle politiediensten van Vlaams-Brabant en de provincie Vlaams-Brabant dit project 

financieren, maar dat HerKo het geld voor dit project beheert.    

Raadslid De Latte vraagt aan welk bedrijf deze opdracht werd toegekend. KC Endels meldt dat het bedrijf 

‘Only humans’ het contract had binnengehaald bij de federale politie.  

 

 

7. Samenwerkingsovereenkomst met Interleuven betreffende ondersteuning inzake 

gegevensbescherming: 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 de Algemene Verordening Gegevensbescherming; 

Gelet op de Wet Gegevensbescherming van 30 juli 2018, meer bepaald artikel 63 dat stelt dat iedere 

politiedienst een functionaris gegevensbescherming (DPO = Data Protection Officer) dient aan te stellen;  

Overwegende dat de coördinator Interne Werking dit momenteel als één van zijn taken opneemt; 

Overwegende dat Interleuven ondersteuning kan bieden aan de DPO van de politiezone wat betreft zijn 

wettelijk bepaalde verantwoordelijkheden; 

Overwegende dat de politiezone HerKo een samenwerkingsovereenkomst voor de periode 1 januari 

2023 - 31 december 2025 wenst aan te gaan met Interleuven inzake de ondersteuning van de DPO voor 

maximum 50 uur per jaar; 

Overwegende dat enkel de geleverde prestaties worden aangerekend en dit momenteel aan € 120,29 per 

uur, wat neerkomt op een totaalbedrag van € 6014,5 per jaar; 

Overwegende dat aan Interleuven onder andere zal gevraagd worden om een audit uit te voeren wat 

betreft GDPR-aspecten binnen de politiezone HerKo met daaraan gekoppeld een verslag van deze audit en 

een actieplan (met prioritering); 

Overwegende dat Interleuven reeds ervaring heeft met andere korpsen en beschikt over een opgeleide 

auditor; 

 Overwegende dat de nodige kredieten voorzien worden op artikel 330/124-06 op de gewone dienst van 

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

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

Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Hans Vanhoof en Ann Vannerem. 

Besluit: 

Artikel 1: akkoord te gaan met het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Interleuven 

betreffende de ondersteuning van de DPO van de politiezone HerKo inzake zijn wettelijk bepaalde 

verantwoordelijkheden voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025. 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

KC Endels geeft aan dat de privacywetgeving een zeer ingewikkeld materie is en dat we de toepassing van 

de privacywetgeving binnen HerKo in beeld willen laten brengen onder de vorm van een audit.  

Raadslid Vanhoof meldt dat hij zich goed kan inbeelden dat de info waarmee de politie werkt, zeer gevoelig 

is. Het bedrag voor de audit lijkt zeer laag. Het zou interessant zijn voor de politieraad om later 

terugkoppeling te krijgen over de resultaten van de audit. KC Endels meldt dat HerKo lid is van 

Interleuven en dat dit waarschijnlijk mee bepalend is voor de prijs. Er werd gekozen voor een pakket van 

50 uur per jaar, maar er dient enkel betaald te worden voor de werkelijk gebruikte uren.  

Raadslid Vandenbroucke vraagt of deze samenwerking slechts een eenmalige oefening is. KC Endels 

bevestigt dit, maar zegt dat je ook beroep kan doen op Interleuven voor ondersteuning.  

Raadslid Vanhoof vraagt of er regelmatig meldingen gedaan worden aan de 

gegevensbeschermingsautoriteit. KC Endels licht toe dat veel databanken die de politiezone gebruikt 

nationaal gevoed zijn. Indien we nog een andere databank gebruiken, dan vindt er een nieuwe registratie in 

het dataregister plaats. We proberen zo goed als mogelijk in regel te zijn met de wetgeving. 

 

 

8. Vacantverklaring van een betrekking van inspecteur interventie: besluit  

 

De politieraad, 

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

op twee niveaus; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 december 2001 waarin de lokale politie van de politiezone 

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

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

van de politiediensten; 

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

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

politiediensten; 

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

personeelsleden van de lokale politie; 

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

mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

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

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

verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

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

functieprofiel van interventie-inspecteur; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 28 januari 2021 houdende de wijziging van de 
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personeelsformatie van de lokale politie HerKo; 

 Overwegende dat een inspecteur van de interventiedienst binnenkort mobiliteit maakt naar een andere 

politiedienst; 

 Gelet op de besluiten van de politieraad van 21 april 2022, houdende de samenstelling van de 

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

van de selectiecommissie voor de wervingsreserve; 

 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; 

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

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

Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Wim Vangoidsenhoven, Hans Vanhoof en Ann Vannerem. 

Besluit: 

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

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

Artikel 3: dat indien deze betrekking niet kan ingevuld worden via de klassieke mobiliteit, deze plaats kan 

opengesteld worden voor de wervingsreserve van de laureaten van de generieke selectieproeven; 

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

politieraadsbesluit van 21 april 2022, samengeroepen. 

Artikel 5: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

 

9. Stand van zaken haalbaarheidsstudie met de politiezone BHK 

 

Het politiecollege informeert de politieraad over de stand van zaken inzake de haalbaarheidsstudie met de 

politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen.  

 

KC Endels licht toe dat in het kader van de haalbaarheidsstudie er gestart werd met fase 1. Dit betekent 

dat binnen elke politiezone de huidige situatie in beeld wordt gebracht. In onderling overleg werd een 

inzameldocument ontwikkeld dat een volledig beeld van de werking van de politiezone geeft om te kunnen 

vergelijken. Daarnaast worden er mondelinge bevragingen georganiseerd van de meeste van onze 

medewerkers. Deze bevragingen gebeuren door de provincie of door adviseurs Leen Symons of Natalie 

Dekeyzer. Alle info wordt geregistreerd en samengebracht. In een nieuwsbrief werd deze bevraging 

aangekondigd.  

Raadslid Lissens vraagt hoe werd uitgelegd dat het gaat over een vergelijkende studie tussen die twee 

politiezones. Adviseur Symons geeft aan dat in een eerdere nieuwsbrief al toelichting werd gegeven over 

het opzet van de haalbaarheidsstudie en de verschillende fasen. Nu werd aangekondigd dat er mondeling 

zal geïnformeerd worden naar hun mening over verbeterpunten en goede punten van HerKo en of een 

mogelijk versterkte samenwerking met de politiezone BHK hier een meerwaarde kan bieden of net niet. 

Raadslid Lissens informeert of er veel vragen gekomen zijn. KC Endels meldt dat de medewerkers eerder 

een afwachtende houding aannemen. Hun bemerkingen zullen misschien naar boven komen in de 

bevragingen. 
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10. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 29 september 2022 

 

Het verslag van de politieraad van 29 september 2022 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Raadslid De Latte geeft aan dat zijn naam met twee woorden dient geschreven te worden en dat Sodexo 

zonder h wordt geschreven. 

 

 

11. Varia 

 

Raadslid De Latte meldt dat op de Omleiding aan de Lukoil een bord staat dat je niet mag parkeren, maar 

dat er steeds veel voertuigen geparkeerd staan. KC Endels zal dit laten nakijken door het fenomeenteam 

verkeer.  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u05. 

 

 

 

 

 

Leen Symons Alexandra Thienpont 

Secretaris Burgemeester-voorzitter 

 

 


