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

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

Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Wim Vangoidsenhoven, 

Bieke Vanhellemont, Hans Vanhoof, Ann Vannerem, Maarten Willems, raadsleden – Laurens Lens, 

aspirant-commissaris – Leen Symons, secretaris. 

Verontschuldigd: Machteld Vandevoorde, raadslid. 

Afwezig: Mia Vandervelde, raadslid. 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u. 

 

*** 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 28 januari 2021 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. 

 

 

2. Digitaal verloop van de zitting van de politieraad van 28 januari 2021: besluit 

 

De politieraad, 
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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 januari 2021 nog steeds van belang is om onder andere de nodige 

maatregelen inzake hygiëne en social distancing in acht te nemen; 

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

wordt vergaderd; 

Besluit: 

Artikel 1: akkoord te gaan om de zitting van de politieraad van 28 januari 2021 digitaal te laten doorgaan 

via Microsoft Teams. 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

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

Overheid betreffende de goedkeuring van de personeelsformatie: kennisgeving 

 

De politieraad neemt kennis van hierboven vermeld besluit d.d. 8 december 2020 betreffende de 

goedkeuring van de personeelsformatie, zoals vastgesteld door de politieraad van 22 oktober 2020. 

 

 

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

Overheid betreffende de goedkeuring van de begroting van het dienstjaar 2021: kennisgeving 

 

De politieraad neemt kennis van hierboven vermeld besluit d.d. 15 december 2020 betreffende de 

goedkeuring van de begroting van het dienstjaar 2021. 

 

 

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

Overheid betreffende de goedkeuring van de rekening van het dienstjaar 2019: kennisgeving 

 

De politieraad neemt kennis van hierboven vermeld besluit d.d. 18 december 2020 betreffende de 

goedkeuring van de rekening van het dienstjaar 2019. 

 

 

6. Wijziging personeelsformatie: 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 minimaal effectief van het 

operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;  

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

personeelsleden van de lokale politie;  

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

personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de 

politiediensten;  

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

van de politiediensten;  
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    Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen van 

personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende 

maatregelen;  

    Gelet op de personeelsformatie van HerKo, zoals vastgesteld bij politieraadsbesluit van 22 oktober 2020, 

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

commissarissen), 12 middenkaderleden en 41 basiskaderleden + twee basiskaderleden die in non-activiteit 

voorafgaand aan pensionering zijn (en welke uitdovend zijn);  

    Overwegende dat naar aanleiding van de uitbreiding van de personeelsformatie in juni 2018 werd 

afgesproken dat wanneer de huidige financiële tegemoetkoming die voor De Grubbe wordt ontvangen, 

wegvalt, twee betrekkingen van interventie-inspecteur niet meer worden ingevuld bij een volgende 

mobiliteit, pensionering en/of verschuiving binnen de interventiedienst;  

 Overwegende dat de politiezone de statutaire betrekking van bestuurlijk consulent - niveau B wenst om 

te zetten naar een nieuwe statutaire betrekking van coördinator Onthaal & Preventie - niveau A en dit 

omwille van volgende redenen: 

• Het huidige takenpakket binnen de functie van beleidscoördinator is momenteel te omvangrijk 

(politiesecretaris, beleid, communicatie, onthaal, diensthoofd Zonesecretariaat & ICT) om alle 

taken goed op te volgen, zodat een aantal taken dienen verschoven te worden; 

• Een groot deel van de capaciteit van de bestuurlijk consulent wordt momenteel (in niet-coronatijd) 

besteed aan het verstrekken van diefstalpreventief advies aan inwoners. De politiezone wenst deze 

taak uit te besteden aan vrijwilligers onder coördinatie van de nieuwe niveau A (in navolging van 

het project burenbemiddeling). Op deze manier wordt binnen de politiezone capaciteit vrijgemaakt 

om meer op beleidsniveau te werken; 

• De korpsleiding dient uitgebreid te worden om te kunnen voldoen aan de interne en externe 

verwachtingen om het groeiend aantal nieuwe applicaties en beleidsinitiatieven binnen het 

politielandschap te implementeren en op te volgen in de politiezone (FOCUS, integriteitsbeleid, 

werken op afspraak aan het onthaal, verbetering interne communicatie, inzetten op preventie,…); 

Overwegende dat de functies van niveau A in een klasse worden ingedeeld na een weging op basis van 

een matrix met twee assen die verschillende criteria omvatten waaraan een coëfficiënt is gekoppeld; 

 Gelet op het besluit van het politiecollege van 28 oktober 2008 waarin aan de functie van 

beleidscoördinator en aan de functie coördinator Personeel & Middelen klasse 2 werd toegekend;  

 Overwegende het wegingsvoorstel dat door de politiezone voor de functie coördinator Onthaal & 

Preventie werd uitgewerkt en waarin op basis van de criteria ‘Omkadering’ (hiërarchie in dalende lijn, 

hiërarchie in stijgende lijn en evaluator) en ‘Bijdrage’ (opleidingsniveau en complexiteit van de te 

behandelen problemen) aan de functie respectievelijk 11 en 10 punten werden toegekend, wat overeenkomt 

met klasse 2 en wat goedgekeurd werd bij besluit van het politiecollege van 14 januari 2021; 

 Overwegende dat de voorgestelde personeelsformatie voldoet aan de formatienormen van de 

personeelsleden van de lokale politie zoals vastgesteld door het Koninklijk Besluit van 7 december 2001 tot 

vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie;  

 Gelet op de raadpleging van de vakbonden; 

Besluit:  

Artikel 1: De beslissing van de politieraad d.d. 22 oktober 2020 houdende de personeelsformatie van de 

politiezone Herent-Kortenberg wordt aangepast.  

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

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

aan pensionering zijn (en welke uitdovend zijn) 

- 14 betrekkingen in het administratief en logistiek kader, waarvan 14 een statutair ambt betreffen + een 

medewerker Calog niveau A die gedetacheerd is bij de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant.  

Artikel 3: Het operationeel kader is samengesteld uit volgende statutaire betrekkingen:  
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- vier officieren, te weten één hoofdcommissaris en drie commissarissen  

- 12 middenkaderleden  

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

uitdovend zijn) 

Artikel 4: Het administratief en logistiek kader is samengesteld uit volgende 14 statutaire betrekkingen:  

- drie Calog’s niveau A, klasse 2 + een Calog niveau A die gedetacheerd is bij de provinciegouverneur van 

Vlaams-Brabant.  

- vier Calog’s niveau B 

- zes Calog’s niveau C 

- één Calog niveau D 

Artikel 5: De middelen zijn voorzien om de invulling van de nieuwe personeelsformatie financieel 

mogelijk te maken.  

Artikel 6: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

KC Endels zegt dat de wijziging van de personeelsformatie al financieel was doorgepraat op de vorige 

politieraad. We willen een bestaande functie van niveau B verhogen naar niveau A om een nieuwe functie 

coördinator Onthaal & Preventie te creëren. De functie van beleidscoördinator werd te omvangrijk. Een 

aantal taken dienen verschoven te worden. Het geven van diefstalpreventief advies willen we in de toekomst 

laten gebeuren door een netwerk van vrijwilligers onder de coördinatie van deze coördinator Onthaal & 

Preventie. Er is meer capaciteit op stafniveau nodig om alle taken te kunnen opvolgen. Als gevolg van de 

taakverschuivingen dienen een aantal functieprofielen aangepast te worden.  

 

Adviseur Symons geeft het huidige organogram en het toekomstige organogram van de politiezone weer. 

Iedere kleur geeft de graad weer die aan de functie verbonden is. Donkerblauw betekent hoofdcommissaris, 

rood commissaris of calog niveau A, oranje calog niveau B, groen calog niveau C of D, lichtblauw 

hoofdinspecteur en paars inspecteur. In het toekomstige organogram wordt de functie van bestuurlijk 

consulent opgeheven en wordt het zonesecretariaat onder de leiding van de nieuwe coördinator Onthaal & 

Preventie geplaatst. De beleidscoördinator blijft leiding geven aan de ICT-cel. De hoofdinspecteur 

Slachtofferbejegening – Jeugd & Gezin valt niet langer onder leiding van de coördinator Interventie & 

Recherche, maar van de coördinator Wijkwerking & Verkeer. 

 

Raadslid Vandenbroucke vraagt waar men vrijwilligers gaat vinden voor het geven van diefstalpreventief 

advies. KC Endels verwijst naar het project burenbemiddeling, een initiatief van de provincie Vlaams-

Brabant. Daar is de huidige bestuurlijk consulent ook de coördinator van. Ook daar wordt er gewerkt met 

een netwerk van vrijwilligers: een negental personen die dit met veel bezieling doen. In analogie daarmee 

willen we ook bij diefstalpreventief advies (DPA) een netwerk van vrijwilligers opstarten. Een aantal 

politiezones doen dit reeds. De ervaring leert dat er wel burgers hiervoor geïnteresseerd zijn. Raadslid 

Vandenbroucke vraagt of men ook al voor DPA de ervaring heeft dat hier geïnteresseerden voor zijn. 

Burenbemiddeling lijkt haar een iets interessanter thema om als vrijwilliger op te nemen dan 

diefstalpreventief advies. KC Endels zegt dat de personen grondig worden opgeleid. Burenbemiddeling is 

ook niet zo eenvoudig, men heeft hier de juiste vaardigheden voor nodig. Men moet bemiddelen tussen 

personen die reeds jarenlang ruzie maken. DPA is dan een meer dankbare taak. Je komt niet alleen bij 

recente slachtoffers van een inbraak, maar ook bij burgers die preventief een advies vragen.  

 

Raadslid De Latte vraagt in welke mate gegarandeerd wordt dat personen met het juiste psychosociaal 

profiel hiervoor geselecteerd worden. KC Endels meldt dat dat één van de taken zal zijn van de nieuwe 

coördinator. Er moet goed gekeken worden wie zich hiervoor aanbiedt. Men moet een opleiding volgen, 

waarvoor men moet slagen. Tijdens de eerste adviezen zal de coördinator Onthaal & Preventie ook 
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meegaan en zal deze de vrijwilliger indien nodig bijsturen. Indien de persoon niet voldoet, dan stopt de 

samenwerking en gaan we op zoek naar een nieuwe vrijwilliger. De korpschef maakt zich sterk dat 

geschikte vrijwilligers zullen gevonden worden.  

        

 

7. Goedkeuring functieprofielen: besluit 

 

De politieraad, 

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

op twee niveaus; 

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

vakverenigingen van het personeel van de politiediensten; 

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

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

politiediensten; 

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

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

en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het 

operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie; 

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

personeelsleden van de lokale politie; 

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

personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse ander bepalingen met betrekking tot de 

politiediensten; 

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

van de politiediensten; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen van 

personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende 

maatregelen; 

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

personeelsformatie, waarbij de functie van bestuurlijk consulent - niveau B werd omgezet naar de functie 

van coördinator Onthaal & Preventie - niveau A (adviseur); 

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

onder meer de taken, vaardigheden en attitudes worden omschreven;  

 Overwegende dat voor de functie van coördinator Onthaal & Preventie een ontwerp van functieprofiel 

werd opgesteld, met als belangrijkste taken diensthoofd zonesecretariaat, verantwoordelijke onthaal, 

verantwoordelijke preventie (opstarten en coördinatie vrijwilligersnetwerk rond diefstalpreventief advies, 

coördinatie burenbemiddeling,…) en specifieke taken inzake communicatie en data-analyse; 

 Overwegende dat bepaalde taken van de beleidscoördinator (zonesecretariaat en onthaal) en de 

coördinator Wijkwerking & Verkeer (preventie) verschoven worden naar de coördinator Onthaal & 

Preventie, zodat ook het functieprofiel van deze betrekkingen moeten aangepast worden; 

 Overwegende dat de functie van hoofdinspecteur Slachtofferbejegening - Jeugd & Gezin onder leiding 

van de coördinator Wijkwerking & Verkeer wordt geplaatst (in plaats van de coördinator Interventie & 

Recherche), waardoor deze functieprofielen ook dienen aangepast te worden; 

 Gelet op de raadpleging van de vakbonden; 

Besluit: 

Artikel 1: De volgende functieprofielen die als bijlage gaan bij dit besluit, goed te keuren: 
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- Coördinator Onthaal & Preventie 

- Beleidscoördinator-politiesecretaris 

- Coördinator Wijkwerking & Verkeer 

- Coördinator Interventie & Recherche 

- Hoofdinspecteur Slachtofferbejegening - Jeugd & Gezin 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

8. Vacantverklaring van de functie van coördinator Onthaal & Preventie: besluit 

 

De politieraad, 

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

op twee niveaus; 

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

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

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

van de politiediensten; 

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

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

politiediensten; 

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

personeelsleden van de lokale politie; 

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

mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

 Gelet op de Omzendbrief GPI 15 van 24 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 de Omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de 

etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen 

inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel in 

de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende bepaalde interne verschuivingen; 

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

personeelsformatie en de goedkeuring van de functieprofielen; 

 Overwegende dat de nieuwe personeelsformatie voorziet in een betrekking coördinator Onthaal & 

Preventie - niveau A in het administratief en logistiek kader; 

Besluit: 

Artikel 1: Een betrekking van coördinator Onthaal & Preventie - niveau A wordt vacant verklaard in de 

volgende mobiliteitscyclus. 

Artikel 2: Voor het selecteren van de kandidaten wordt de selectiecommissie voor de selectie van een 

administratief medewerker niveau A die wordt samengesteld bij politieraadsbesluit van 18 september 2008 

samengeroepen. 

Artikel 3: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

9. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 25 juni 2020 

 

Het verslag van de politieraad van 25 juni 2020 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 
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10. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 17 december 2020 

 

Het verslag van de politieraad van 17 december 2020 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

11. Varia 

 

Raadslid Coomans meldt dat op de Brusselsesteenweg in Winksele er een aannemer aan het werk is die 

daar tijdelijk grond opslaat. De steenweg wordt wel regelmatig geborsteld, maar de fietspaden liggen vol 

slijk en steentjes. Dit is een gevaarlijke situatie. Is het mogelijk dat de politiezone de aannemer wijst op zijn 

verantwoordelijkheid? Dat er overdag niet altijd kan geborsteld worden, is mogelijk. ’s Avonds en in het 

weekend zouden die fietspaden er wel net moeten bijliggen. KC Endels zal ervoor zorgen dat betrokkene 

aangesproken wordt, zodat hij dagelijks de rijbaan en het fietspad reinigt. Burgemeester-voorzitter Pollers 

voegt er nog aan toe dat de gemeente voor deze werken een vergunning heeft verleend.  

 

Raadslid Vandenbroucke vraagt zich af wie verantwoordelijk is voor de tunneltjes onder de stations. De 

concrete aanleiding is dat bromfietsers die gebruikmaken van deze tunnels en waarvan de bromfiets een 

slechte uitlaat heeft, soms veel uitlaatgassen produceren. Daar is geen ventilatie. Wie is op deze plaats 

verantwoordelijk en mag men daar met een bromfiets rijden? KC Endels antwoordt dat de tunneltjes 

behoren tot het domein van de NMBS en door Infrabel beheerd worden. Recent is er door Infrabel nog 

geopperd om de doorgang voor bromfietsers te verbieden. Deze tunnels zijn echter belangrijke 

verbindingskanalen tussen de twee delen van het centrum van Herent. Men is op zoek naar een goede 

oplossing (bv. met uitgeschakelde motor in de tunnel). De politiezone pleit echter niet voor een verbod. KC 

Endels geeft de bezorgdheid door aan de commissaris die deelneemt aan het mobiliteitsoverleg. 

 

Raadslid Ryckmans meldt dat ook in Kortenberg een vraag is gesteld aan de NMBS inzake de 

ondergrondse tunnels aan de spoorweg. Een bewoner kon omwille van de hekken niet met zijn bakfiets 

door de tunnel. Het antwoord van de NMBS was dat dit voetgangerstunnels zijn. KC Endels zegt dat dit 

klopt, dat dit de hele discussie is. De politiezone wil fietsers en bromfietsers klasse A toelaten in de tunnels, 

maar wat de bromfietsers betreft, moet dit op een veilige en milieuvriendelijke manier gebeuren. Mogelijks 

moeten ook de bakens wat verplaatst worden zodat ook fietsen met een fietskar of bakfietsen erdoor 

kunnen.  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20u35. 

 

 

 

 

 

Leen Symons Astrid Pollers 

Secretaris Burgemeester-voorzitter 

 

 

 


