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

Endels, korpschef – Hugo Coomans, René De Becker, Frie De Greef, Tom De Latte, Tom Denon, 

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

Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Machteld Vandevoorde, Bieke Vanhellemont, Hans Vanhoof, 

Kristof Van Roey, Maarten Willems, raadsleden – Sofie Booten, stagiaire – Leen Symons, secretaris. 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u. 

 

*** OPENBARE VERGADERING *** 

 

1. Geldigverklaring van de verkiezing van de effectieve leden en de opvolgers van de politieraad: 

kennisgeving 

 

De politieraad, 

Gelet op de Wet op de Geïntegreerde Politie van 7 december 1998, artikel 18, artikel 18bis en artikel 

18ter; 

Gelet op het besluit van 2 januari 2019 van de gemeenteraad van Herent inzake de verkiezing van de 

effectieve leden en de opvolgers van de politieraad; 

Gelet op de mededeling aan de politieraad door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant waarbij 

het besluit van de gemeenteraad van Herent door de bestendige deputatie geldig werd verklaard op 31 

januari 2019; 

Gelet op het besluit van 7 januari 2019 van de gemeenteraad van Kortenberg inzake de verkiezing van 

de effectieve leden en de opvolgers van de politieraad; 

Gelet op de mededeling aan de politieraad door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant waarbij 

het besluit van de gemeenteraad van Kortenberg door de bestendige deputatie geldig werd verklaard op 31 

januari 2019; 

Neemt er kennis van dat: 

Artikel 1: voor de gemeente Herent, de volgende personen verkozen werden tot effectief lid en opvolger(s) 

voor de politieraad:  

 

Verkozen zijn tot effectief lid 

van de politieraad 

Van rechtswege verkozen zijn tot opvolger(s) voor elk 

hiernaast vermeld verkozen effectief lid 

1 Coomans Hugo 1 Vyncke Kenneth 

2 Scheys Philippe 

2 De Latte Tom 1 Van Rompaey Marianne 

2 Schelstraete Jan 

3 Denon Tom 1 Wuyts Lydie 
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4 Lercangé Kristin 1 Vyncke Kenneth 

2 Scheys Philippe 

5 Lissens Griet 1 Creten Jan 

2 Draye Luc 

6 Michiels Bart 1 Lonnoy Christophe 

2 Van Meerbeeck Stijn 

7 Vandenbroucke Anneloes   

8 Vandevoorde Machteld 1 Lonnoy Christophe 

2 Van Meerbeeck Stijn 

9 Vanhellemont Bieke   

  

 

Artikel 2: Dat, voor de gemeente Kortenberg, de volgende personen verkozen werden tot effectief lid en 

opvolger(s) voor de politieraad: 

 

Verkozen zijn tot effectief lid 

van de politieraad 

Van rechtswege verkozen zijn tot opvolger(s) voor elk 

hiernaast vermeld verkozen effectief lid 

1 De Becker René 1 Goeminne Kristien 

2 Moons Wim 

2 De Greef Frieda 1 Vannerem Ann 

2 Peeters Francis 

3 Langmans Gabriëla 1 Vermeulen Barbara 

2 Piot Jonas 

4 Ryckmans Stefaan 1 Haelterman David 

2 Van De Casteele Ann 

5 Van Roey Kristof   

6 Vandervelde Maria 1 Degreef Axel 

2 Verdeyen An 

7 Vanhoof Hans   

8 Willems Maarten 1 Haelterman David 

2 Van De Casteele Ann 

 

Artikel 3: Dat bovenstaande verkozen effectieve leden van rechtswege opgevolgd worden door hun 

opvolger. 

 

 

2. Eedaflegging en aanstelling van de politieraadsleden: besluit 

 

De politieraad, 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP), met name artikels 14, 20 en 20bis; 

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

werd ingesteld op 1 januari 2002; 

Gelet op de rechtsgeldige installatie van de verkozen politieraadsleden als gemeenteraadslid in de 

gemeenten die behoren tot de politiezone Herent-Kortenberg en het onderzoek van de geloofsbrieven dat 

daaraan vooraf ging; 
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Overwegende dat de verkozen politieraadsleden tot op heden deel uitmaken van de gemeenteraad van 

één van de gemeenten die behoren tot de politiezone Herent-Kortenberg; 

Overwegende dat er geen bezwaar bestaat tot geldigverklaring van de geloofsbrieven van de verkozen 

raadsleden en dat de verkozen raadsleden kunnen toegelaten worden tot de eedaflegging; 

Overwegende dat de voorzitter van de politieraad, burgemeester Astrid Pollers, de verkozen effectieve 

politieraadsleden heeft uitgenodigd om in haar handen de eed af te leggen, zoals bepaald in artikel 20bis 

van de WGP; 

Overwegende dat ter uitvoering van voormelde wet de voorgedragen raadsleden, achtereenvolgens, in 

handen van de voorzitter, de volgende eed afleggen: ‘Ik zweer getrouwheid aan de Koning, 

gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de Wetten van het Belgische Volk.’ 

Besluit: 

Artikel 1:  Coomans Hugo, De Becker René, De Greef Frieda, De Latte Tom, Denon Tom, Langmans 

Gabriëla, Lercangé Kristin, Lissens Griet, Michiels Bart, Ryckmans Stefaan, Vandenbroucke Anneloes, 

Vandevoorde Machteld, Vanhellemont Bieke, Van Roey Kristof, Vandervelde Maria, Vanhoof Hans en 

Willems Maarten worden aangesteld verklaard in hun ambt van politieraadslid van de politiezone Herent-

Kortenberg. 

 

 

3. Goedkeuring van het reglement van orde van de politieraad: besluit 

 

De politieraad, 

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

werd ingesteld op 1 januari 2002; 

 Gelet op artikel 25/5 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, waardoor de politieraad verplicht is om een reglement van 

orde aan te nemen; 

 Overwegende dat behalve de bepalingen die er op basis van deze wet in opgenomen moeten worden, dit 

reglement bijkomende maatregelen kan bevatten in verband met de werking van de raad; 

Besluit: 

Artikel 1: Het hiernavolgende reglement van orde voor de politieraad vast te stellen: 

 

Reglement van orde van de politieraad van de politiezone HerKo 

 

Bijeenroeping 

 

Artikel 1: De politieraad vergadert ten minste viermaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn 

bevoegdheid behoren het vereisen. 

 

De politieraad wordt bijeengeroepen door het politiecollege. 

 

Wanneer een derde van de leden van de politieraad het vraagt, is het politiecollege verplicht de politieraad 

bijeen te roepen op dag en uur, door deze leden bepaald. In hun schriftelijke aanvraag aan het politiecollege 

moeten deze leden de agenda vermelden vergezeld van een verklarende nota, alsook de datum en het uur 

van de beoogde vergadering. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat het politiecollege de 

oproepingstermijnen bepaald in artikel 3 van dit reglement kan nakomen.  

 

Het administratief adres waarop alle briefwisseling voor de politieraad en politiecollege dient toe te komen, 

wordt bepaald op Spoorwegstraat 6 te 3020 Herent. 
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Openbare of besloten vergadering 

 

Artikel 2: De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar. Met een twee derde meerderheid van de 

aanwezige leden kan de politieraad, in het belang van de openbare orde en op grond van ernstige bezwaren 

tegen de openbaarheid, beslissen dat de vergadering niet openbaar is.  

 

De zitting van de politieraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat de politieraadsleden de eed 

afleggen. De zitting is eveneens openbaar op het tijdstip dat het politiecollege toelichting verstrekt over het 

verslag dat het respectievelijk heeft gevoegd bij het ontwerp van begroting en de rekeningen, tijdens de 

eventueel omtrent deze verslagen gehouden besprekingen en wanneer de politieraad beraadslaagt over de 

begroting, een begrotingswijziging of de rekeningen.  

 

De vergadering van de politieraad is niet openbaar wanneer het om personen gaat. Zodra een dergelijk punt 

aan de orde is, beveelt de voorzitter terstond de behandeling in besloten vergadering.  

 

Wanneer tijdens een openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering 

moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken.  

 

 

Termijn van oproeping 

 

Artikel 3: De oproeping geschiedt hetzij per brief, via een bezorger aan huis, hetzij per elektronische post, 

ten minste zeven werkdagen vóór de dag van de vergadering. De dag van de vergadering is niet inbegrepen 

in de termijn van zeven werkdagen. In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode 

worden afgeweken.  

 

De oproepingsbrief vermeldt de agenda van de openbare en de besloten vergadering. De agendapunten 

dienen voldoende duidelijk omschreven te zijn. Bij elk punt van de agenda wordt een beknopte toelichting 

gegeven en/of wordt een ontwerp van beslissing toegevoegd. In spoedeisende gevallen kan het 

politiecollege op gemotiveerde wijze hiervan afwijken.  

 

De termijn van zeven werkdagen wordt teruggebracht tot twee werkdagen voor de toepassing van artikel 9, 

3de lid, van dit reglement.  

 

Elk voorstel dat niet op de agenda voorkomt of elk voorstel tot interpellatie over een onderwerp dat niet op 

de agenda voorkomt, moet uiterlijk vijf werkdagen vóór de vergadering overhandigd worden aan de 

voorzitter of diegene die hem vervangt. Het moet vergezeld zijn van een verklarende nota of van elk 

document dat de politieraad kan voorlichten. Van deze mogelijkheid kan geen gebruik worden gemaakt 

door een lid van het politiecollege. De voorzitter van het politiecollege of degene die hem vervangt, deelt 

de aanvullende agendapunten onverwijld mee aan de leden van de politieraad.  

 

Mits uitdrukkelijke toestemming van het politieraadslid kunnen de agenda en de toelichtingen enkel via de 

elektronische post verstuurd worden. Het politieraadslid ondertekent daartoe een document waarbij de 

vermelding van het e-mailadres wordt gegeven. Bij verzending via e-mail wordt ervan uitgegaan dat de 

documenten door het raadslid ontvangen zijn. Het politieraadslid neemt zelf contact op met de secretaris 

wanneer hij/zij vaststelt niet tijdig de documenten ontvangen te hebben. 
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Informatie voor politieraadsleden en publiek 

 

Artikel 4: Plaats, dag en uur van de politieraadsvergadering en de agenda worden openbaar 

bekendgemaakt door aanplakking aan de gemeentehuizen van de politiezone en het hoofdcommissariaat en 

door bekendmaking op de website van de politiezone. Voor deze aanplakking gelden dezelfde termijnen als 

die welke bepaald zijn voor de bijeenroeping van de politieraad. 

 

De agenda wordt tevens bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten. 

 

Elke belangstellende inwoner van de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone, kan op zijn verzoek 

een jaarabonnement bekomen op de agenda (met toelichting) en de verslagen (het openbaar gedeelte) van 

de vergaderingen van de politieraad. 

 

Eenieder die de politieraadszitting bijwoont, krijgt bij het binnenkomen de agenda overhandigd. 

 

Binnen een termijn van tien dagen na de zitting van de politieraad wordt een lijst met een beknopte 

omschrijving van de beslissingen van de politieraad en de inzagemogelijkheid bekendgemaakt door 

aanplakking aan de gemeentehuizen van de politiezone en het hoofdcommissariaat en door bekendmaking 

op de website van de politiezone.  

 

Aan de belangrijkste beslissingen van de politieraad zal verder de nodige bekendheid gegeven worden, 

eventueel door ze beknopt, zo nodig met toelichting, te publiceren in  de  informatiebladen van de 

gemeenten die deel uitmaken van de politiezone. 

 

Artikel 5: § 1. Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de feitelijke 

gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op de agenda 

ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping bij de politiesecretaris tijdens de kantooruren 

ter inzage gelegd van de politieraadsleden. Deze kunnen er vóór de vergadering kennis van nemen. 

 

Het administratief adres waarop de originele stukken ter inzage liggen wordt bepaald in artikel 1, alinea 4. 

Een digitale versie van de stukken zal voor de politieraadsleden tevens ter beschikking staan op een 

beveiligde pagina op het internet. Een afschrift van elk ontwerp van beslissing van de op de agenda 

voorkomende punten, wordt met de agenda meegezonden. 

 

§ 2. Uiterlijk zeven werkdagen vóór de vergadering gedurende welke de politieraad dient te beraadslagen 

over de begroting, over een begrotingswijziging of over de rekeningen, bezorgt het politiecollege aan elk 

politieraadslid een exemplaar van het ontwerp van begroting, van het ontwerp van begrotingswijziging of 

van de rekeningen.  

 

Het ontwerp wordt overgemaakt zoals het zal onderworpen worden aan de beraadslagingen van de 

politieraad, in de voorgeschreven vorm en vergezeld van de bijlagen die vereist zijn voor zijn definitieve 

vaststelling, met uitzondering van de bewijsstukken wat de rekeningen betreft. Het ontwerp van begroting 

en rekeningen zijn vergezeld van een verslag.  

 

Het verslag bevat een synthese van het ontwerp van begroting of van de rekeningen. 

 

Bovendien geeft het verslag dat betrekking heeft op de begroting, het algemeen en financieel beleid van de 

politiezone aan, alsook alle nuttige informatiegegevens, en geeft het verslag dat betrekking heeft op de 
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rekeningen een overzicht van het beheer van de financiën van de politiezone gedurende het dienstjaar 

waarop die rekeningen betrekking hebben.  

 

Vooraleer de politieraad beraadslaagt, wordt een toelichting gegeven bij de inhoud van het verslag. 

 

§3. Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de korpschef of de door hem aangewezen 

personeelsleden, technische inlichtingen worden verstrekt over de in voorgaand lid bedoelde dossiers. 

Onder technische inlichtingen wordt verstaan: het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de 

feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure.  

 

Artikel 6: §1. Geen akte, geen stuk betreffende het bestuur van de politiezone mag aan het onderzoek van 

de politieraadsleden worden onttrokken. 

 

§2. Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien door de politieraadsleden, tijdens de dagen en 

de uren dat de diensten van het secretariaat van de politiezone geopend zijn:  

- de begrotingen van de vorige dienstjaren van de politiezone  

- de rekeningen van de vorige dienstjaren van de politiezone 

- de jaarverslagen van de vorige dienstjaren van de politiezone  

- de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de politieraad  

- de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het politiecollege, wat de delen betreft die aan het 

inzagerecht onderworpen zijn   

 

De adviezen van de korpschef betreffende alle voornoemde stukken die zonder voorafgaande aanvraag aan 

het inzagerecht onderworpen zijn conform de voorgaande alinea, kunnen eveneens zonder voorafgaande 

aanvraag worden ingezien. 

 

§3. Buiten de documenten en dossiers bedoeld in de artikelen 5 en 6 §2 hebben de politieraadsleden het 

recht alle andere documenten te raadplegen die betrekking hebben op het bestuur van de politiezone.  

 

Het politiecollege zal de dagen en uren bepalen waarop de politieraadsleden deze andere documenten 

kunnen raadplegen.  

 

Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten 

betrekking hebben op het bestuur van de politiezone, delen de politieraadsleden aan het politiecollege 

schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen. 

 

Aan de politieraadsleden wordt uiterlijk binnen de acht werkdagen na de ontvangst van de aanvraag 

meegedeeld of en wanneer de stukken kunnen worden ingezien.  

 

Het politieraadslid dat de in deze paragraaf bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week 

volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van 

inzage.  

 

§4. De leden van de politieraad kunnen kosteloos een afschrift verkrijgen van de akten en stukken 

betreffende het bestuur van de politiezone.  

 

De politieraadsleden dienen hiertoe een schriftelijke aanvraag in bij het politiecollege.  
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De gemotiveerde beslissing van het politiecollege tot weigering van de aflevering van een afschrift moet 

uiterlijk acht werkdagen na ontvangst van de aanvraag aan het betrokken politieraadslid worden 

meegedeeld.  

 

§5. De politieraadsleden hebben het recht de diensten van de politiezone te bezoeken. 

 

Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de 

politieraadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee aan het politiecollege welke dienst zij 

willen bezoeken en op welke dag en uur. 

 

Tijdens het bezoek aan een dienst moeten de politieraadsleden passief optreden. 

  

Artikel 7: De politieraadsleden hebben het recht aan het politiecollege mondelinge en schriftelijke vragen 

te stellen.  

 

Op schriftelijke vragen van politieraadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.  

 

Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de politieraadsleden mondelinge 

vragen stellen over aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de politiezone, die niet op de 

agenda van de politieraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting 

geantwoord.  

 

Quorum 

 

Artikel 8: Vooraleer aan de vergadering deel te nemen tekenen de politieraadsleden de aanwezigheidslijst. 

De namen van de leden, die deze lijst getekend hebben, worden in de notulen vermeld.  

 

Artikel 9: De politieraad kan geen besluit nemen, indien niet de meerderheid van de zittinghebbende leden 

aanwezig is. 

 

De politieraad kan echter, indien hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden is 

opgekomen, na een derde en laatste oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze 

beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die voor de derde maal op de agenda voorkomen.  

 

De tweede en derde oproeping moeten geschieden overeenkomstig de voorschriften van artikel 25/1 WGP. 

Er moet ook vermeld worden of de oproeping voor de tweede of voor de derde maal geschiedt. Bovendien 

moeten de bepalingen van de eerste twee leden van artikel 27/2 WGP woordelijk in de oproeping worden 

overgenomen.  

 

 

Wijze van vergaderen 

 

Artikel 10: De voorzitter van het politiecollege of zijn plaatsvervanger zit de politieraad voor. 

De vergadering wordt door de voorzitter geopend en gesloten.  

 

Artikel 11: Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om 

geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.  
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Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen 

beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan.  

 

Artikel 12: De voorzitter geeft kennis van de tot de politieraad gerichte verzoeken en doet alle 

mededelingen die de politieraad aanbelangen.  

 

De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de 

daarvoor bepaalde volgorde, tenzij de politieraad er anders over beslist.  

 

Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in 

spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren.  

 

Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derden van de aanwezige leden. De 

namen van die leden worden in de notulen vermeld. 

 

Artikel 13: Nadat een agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid over het voorstel aan het 

woord wenst te komen.  

 

De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen.  

 

Indien de politieraad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter wanneer ze aan het woord komen.  

 

De voorzitter kan aan de korpschef vragen om toelichting te geven. 

 

Artikel 14: Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde 

feiten.  

 

In de hierna vermelde gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, 

waarvan de bespreking wordt geschorst:  

l°  om te vragen dat men niet zal besluiten  

2°  om de verdaging te vragen 

3°  om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou worden 

behandeld 

4°  om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden 

5°  om naar het reglement te verwijzen  

 

Artikel 15: De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de 

amendementen ter stemming gelegd.  

 

Artikel 16: Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het 

reglement of voor een terugroeping tot de orde.  

 

Als een lid van de politieraad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de 

voorzitter hem/haar tot de behandeling van het onderwerp aanmanen. Indien na een eerste verwittiging het 

lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem/haar door de voorzitter het woord worden ontnomen. 

Elk lid dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter aan het woord tracht te blijven, wordt geacht de 

orde te verstoren.  
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Dit geldt eveneens voor hen die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en die aan 

het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter.  

 

Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging wordt geacht de orde te 

verstoren.  

 

Artikel 17: De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de politieraadsvergadering. Van de 

handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen. Elk politieraadslid dat de 

orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid dat tot de orde werd 

teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde 

gehandhaafd blijft of ingetrokken wordt. 

 

Artikel 18: De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, terstond iedere persoon uit de zaal  

verwijderen die openlijk tekens van goedkeuring of afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde 

veroorzaakt.  

 

De voorzitter kan bovendien proces-verbaal doen opmaken tegen de overtreder en hem/haar verwijzen naar 

de politierechtbank, onverminderd andere vervolgingen, indien het feit daartoe grond oplevert.  

 

Artikel 19: Geen enkel politieraadslid mag over hetzelfde onderwerp herhaaldelijk het woord nemen, tenzij 

de voorzitter er anders over beslist.  

 

Artikel 20: Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de besprekingen in het 

gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, wanneer het rumoer blijft voortduren, de 

vergadering zal schorsen of sluiten.  

 

Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de politieraad moeten 

dan onmiddellijk de zaal verlaten.  

 

Van deze schorsing of sluiting wordt in de notulen melding gemaakt.  

 

Artikel 21: Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het agendapunt 

voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking, onverminderd de bepalingen opgenomen in 

de artikelen 17 en 20. 

  

Artikel 22: §1. Vóór elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de 

vergadering zich moet uitspreken.  

 

§2. De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen, zonder 

rekening te houden met de onthoudingen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.  

 

§3. Elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, heeft één stem. 

 

§4. In afwijking van §3 beschikt, bij de stemmingen over de vaststelling van de begroting, de 

begrotingswijziging en de jaarrekeningen, elke groep vertegenwoordigers van één gemeente uit de 

politiezone over evenveel stemmen als waarover de burgemeester van de gemeente die hij 

vertegenwoordigt, beschikt in het politiecollege. Deze stemmen worden onder de leden van die groep gelijk 

verdeeld. 
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De politieraad stemt over de begroting van de politiezone in haar geheel, en over de jaarrekeningen van de 

zone in hun geheel.  

 

Elk lid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer artikelen of reeksen van artikelen die 

hij/zij aanwijst, indien het om de begroting gaat of over een of meer artikelen of posten die hij aanwijst, 

indien het om de jaarrekeningen gaat.  

 

In dat geval mag over het geheel eerst gestemd worden na de stemming over het artikel of de artikelen, 

reeksen van artikelen of posten die aldus zijn aangewezen. De stemming over het geheel heeft dan 

betrekking op de artikelen of posten waarover geen enkel lid afzonderlijk wenst te stemmen, en op de 

artikelen die reeds bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen. 

 

Wijze van stemmen 

 

Artikel 23: §1. De leden van de politieraad stemmen in het openbaar, behalve in de gevallen bedoeld in § 

4. van dit artikel.  

 

§2. Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen:  

1. de stemming bij handopsteking  

2. de mondelinge stemming  

3. de geheime stemming  

 

§3. De politieraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de aanwezige leden de 

mondelinge stemming vraagt.  

 

§4. Alleen de voordrachten van kandidaten, benoemingen en terbeschikkingstellingen geschieden bij 

geheime stemming en eveneens bij volstrekte meerderheid van stemmen.  

 

Artikel 24: De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt: nadat de voorzitter het onderwerp van de 

stemming heeft omschreven, zoals bepaald in artikel 22, vraagt hij achtereenvolgens welke 

politieraadsleden ja stemmen, neen stemmen of zich onthouden.  

 

Elk politieraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken. 

 

Artikel 25: De mondelinge stemming geschiedt door, in de volgorde zoals hierna bepaald, elk 

politieraadslid ja, neen of onthouding te laten uitspreken.  

 

Bij de aanvang van de vergadering deelt de voorzitter de naam van het politieraadslid mee dat het eerst zal 

stemmen. Na elke installatievergadering van de politieraad is dit het politieraadslid dat onmiddellijk links 

van de voorzitter plaats neemt. Bij elke volgende raadszitting wordt het politieraadslid dat daaropvolgend 

plaatsneemt, in wijzerszin, aangeduid als politieraadslid dat het eerst zal stemmen. Indien het aangeduide 

lid op het ogenblik van de aanduiding afwezig is, wordt de stemming begonnen met het eerstvolgende lid 

dat aanwezig is. 

 

Vervolgens stemmen de leden van de politieraad in wijzerszin. 

 

Artikel 26: De geheime stemming geschiedt op eenvormige stembriefjes.  
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Een afzonderlijke en geheime stemming wordt gehouden voor elke voordracht van kandidaten, benoeming 

en terbeschikkingstelling. 

 

De politieraadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven van een 

blanco stembriefje.  

 

Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de twee jongste 

politieraadsleden.  

 

Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan.  

 

Artikel 27: Vooraleer tot de stemopneming over te gaan wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit 

aantal niet overeen met het aantal politieraadsleden dat aan de stemming heeft deelgenomen, dan worden 

de stembriefjes vernietigd en wordt elk politieraadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen. 

 

Artikel 28: Indien bij de benoeming of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet is 

verkregen bij de eerste stemming, heeft herstemming plaats over de twee kandidaten die de meeste 

stemmen hebben behaald.  

 

Indien hierbij twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben behaald, komt (komen) tussen 

hen de oudste(n) in aanmerking voor herstemming.  

 

 

Notulen 

 

Artikel 29: De secretaris stelt de notulen op. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle 

besproken onderwerpen alsook het gevolg dat werd gegeven aan die punten waaromtrent geen beslissing 

werd genomen.  

 

Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Bij een mondelinge stemming of stemming bij 

handopsteking vermelden de notulen voor elk politieraadslid of hij/zij voor of tegen het voorstel gestemd 

heeft of zich onthield. Een politieraadslid kan vragen om in de notulen de rechtvaardiging van zijn 

stemgedrag op te nemen. 

 

Artikel 30: De notulen worden aan de politieraadsleden overgemaakt en dit uiterlijk samen met de 

oproepingsbrief voor de volgende zitting van de politieraad.  

 

Artikel 31: Als laatste punt van het openbaar gedeelte van iedere politieraadsvergadering zal de 

goedkeuring van het vorig verslag worden geagendeerd.  

 

Elk politieraadslid heeft het recht om op dat moment bezwaren tegen het verslag van de vorige vergadering 

uit te brengen. Worden de bezwaren gegrond bevonden, dan is de secretaris verantwoordelijk gehouden 

uiterlijk in de eerstvolgende vergadering een nieuwe redactie voor te leggen, die in overeenstemming is met 

de beslissing van de politieraad. Indien geen bezwaren worden ingebracht, is het verslag goedgekeurd en 

wordt het ondertekend door de voorzitter en de secretaris.  

 

In het geval de politieraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de raad beslissing om 
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opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering. 

 

Zo dikwijls de politieraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de 

vergadering opgemaakt en door de aanwezige leden ondertekend. 

 

Zodra de notulen van elke vergadering zijn goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris, 

worden ze op de website van de politiezone geplaatst, met uitzondering van de punten van de notulen die 

achter gesloten deuren werden behandeld. 

 

Presentiegeld 

 

Artikel 32: Aan de politieraadsleden, met uitzondering van de voorzitter en de overige leden van het 

politiecollege, wordt presentiegeld verleend voor elke vergadering van de politieraad waarop zij aanwezig 

zijn. 

 

Er kan echter geen tweemaal presentiegeld worden verleend op dezelfde dag voor vergaderingen van de 

politieraad. 

 

Onverenigbaarheid 

 

Artikel 33. Het is de leden van de politieraad verboden: 

- aanwezig of vertegenwoordigd te zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij zij een 

rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als gelastigde, voor of na haar verkiezing, of 

waarbij haar bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks 

belang hebben. Inzake voordrachten van kandidaten, benoemingen en tuchtvervolgingen geldt dit 

verbod slechts ten aanzien van bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad; 

- rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan enige dienst, heffing van rechten, levering of 

aanbesteding ten behoeve van de politiezone; 

- als advocaat, notaris of zaakwaarnemer werkzaam te zijn in rechtsgedingen, tegen de politiezone 

ingesteld. Het is haar verboden in dezelfde hoedanigheid ten behoeve van de politiezone te pleiten, 

raad te geven of op te treden in enige betwiste zaak; 

- op te treden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

Raadslid Vandervelde heeft nog een vraag betreffende artikel 7 van het reglement van orde waarin onder 

meer wordt vermeld dat raadsleden het recht hebben om mondelinge en schriftelijke vragen te stellen en 

dat op mondelinge vragen ten laatste tijdens de volgende zitting wordt geantwoord. Raadslid Vandervelde 

vraagt of ze ervan kan uitgaan dat indien de kennis aanwezig is, er steeds direct op de mondelinge vragen 

zal geantwoord worden. KC Endels bevestigt dit. Dit werd in het verleden zo gedaan en dit zal tijdens deze 

legislatuur ook gebeuren. Enkel indien het gaat over specifiek cijfermateriaal of indien specifieke gegevens 

opgezocht moeten worden, kan er niet onmiddellijk geantwoord worden. Er zal echter ook dan getracht 

worden om reeds een eerste stuk van het antwoord te geven.  
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4. Goedkeuring van de deontologische code van de politieraad: besluit 

 

De politieraad, 

 Gelet op artikel 125, 127, eerste en tweede lid, en 132 van 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 10 mei 2006 houdende de vaststelling van de deontologische code 

van de politiediensten; 

 Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 39; 

Besluit: 

Artikel 1: de hierna volgende deontologische code voor de politieraad vast te stellen: 

 

Deontologische code politieraad van de politiezone HerKo  

 

1. Fundamentele waarden 

 

1.1. Loyauteit 

 

Rechtmatig genomen beslissingen van de lokale politie worden door de politieraadsleden niet aangevochten 

ten opzichte van derden. 

 

De politieraadsleden kunnen hun visie ten opzichte van de veiligheidsaanpak en het optreden van de politie 

steeds kenbaar maken. Zij waken er evenwel over dat dit met het nodige respect voor de andere 

(veiligheids)overheden gebeurt. Het politieraadslid zorgt er daarbij voor dat hij/zij steeds voldoende 

geïnformeerd is om zijn/haar standpunt te onderbouwen. 

 

Wanneer een politieraadslid zich niet kan vinden in een beleidslijn van de lokale politie, dan kan hij/zij de 

voorzitter van de politieraad hieromtrent steeds interpelleren ter gelegenheid van de eerstvolgende 

politieraad. 

 

 

1.2. Beschikbaarheid – zin voor dienstverlening 

 

Het handelen van het politieraadslid is altijd en volledig gericht op het realiseren van de basispolitiezorg.  

 

De politieraadsleden engageren er zich toe om de noodzakelijke strategische visievorming op lange termijn 

tot stand te brengen en aan een strategisch beleid gestalte te geven. 

 

Operationeel management (onder verantwoordelijkheid van de korpschef) is onmogelijk zonder een 

overkoepelend strategisch management (in functie van het politieke en zonale politiebeleid). 

 

1.3. Integriteit en waardigheid 

 

De politieraadsleden moeten er over waken dat zij geen dienstverlenende of andere activiteiten ontplooien 

die de eer en de waardigheid van hun mandaat of dat van de politieorganisatie kunnen schaden. 

 

Zij zullen hun mandaat niet inroepen om het optreden van de politieambtenaren te beïnvloeden. 
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1.4. Onpartijdigheid en objectiviteit 

 

De politieraadsleden kunnen de inwoners ondersteunen en begeleiden in hun relatie met de lokale politie 

via de daartoe geëigende kanalen en procedures. 

 

Zij brengen de inwoner in voorkomend geval op de hoogte van de werking van het afgesproken 

klachtenbehandelingssysteem en geven de klacht door aan de korpschef voor registratie en opvolging. 

 

Indien een politieraadslid een klacht heeft over het optreden van een politieambtenaar of een andere 

politiemedewerker, dan geldt het afgesproken klachtenbehandelingssysteem binnen de politiezone HerKo 

en kan het politieraadslid klacht indienen bij de korpschef. 
 

 

2. Aanvullende waarden 

 

2.1. Omgangsregels mandatarissen – politiepersoneel 

 

De politieraadsleden engageren zich ertoe om geen vragen tot dienstverlening aan de politiemedewerkers te 

richten waarvan ze weten dat deze ingaan tegen de vastgestelde regels. 

 

 

2.2. Omgang met vragen van burgers – dienstverlening 

 

Politieraadsleden kunnen informatie van inwoners ontvangen en aan het politiecollege doorgeven, of 

openbare informatie van en over de politiezone aan inwoners verstrekken. 

 

Als politieraadslid gaat men zorgvuldig en correct om met informatie waarover men beschikt vanuit het 

ambt. Men verstrekt geen geheime of vertrouwelijke informatie aan externen. 

 

 

3. Naleving – controle – sanctionering 

 

De politieraadsleden verbinden zich ertoe deze deontologische code na te leven. 

 

Een deontologische commissie waakt over de naleving van de deontologische code. Het politiecollege 

fungeert als deontologische commissie. 

 

Politieambtenaren of andere politiemedewerkers die geconfronteerd worden met een inmenging van een 

politieraadslid die zij in strijd achten met deze deontologische code, maken hiervan binnen tien werkdagen 

melding aan de korpschef. Een kopie van de melding wordt binnen tien werkdagen ter kennis gebracht aan 

het betrokken politieraadslid. Anonieme klachten zijn onontvankelijk. 

 

De korpschef legt de in het vorige lid omschreven meldingen voor aan de deontologische commissie 

binnen dertig dagen na ontvangst. De deontologische commissie onderzoekt die meldingen op hun 

gegrondheid. Het betrokken politieraadslid wordt uitgenodigd om gehoord te worden en mag zich laten 
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bijstaan door een advocaat of vertrouwenspersoon. Uitspraak moet geschieden binnen dertig dagen na de 

hoorzitting. 

 

Als de deontologische commissie een inbreuk op de deontologische code vaststelt, kan zij publiekelijk een 

blaam uitspreken tegen de betrokken mandataris. 

 

 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

5. Vastleggen stemgewicht van de leden van het politiecollege en de politieraad: besluit 

 

De politieraad, 

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

werd ingesteld op 1 januari 2002; 

 Gelet op artikel 25 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus (WGP), waarin wordt bepaald dat elk lid van de politieraad, de leden van 

het politiecollege inbegrepen, één stem heeft; 

 Gelet op artikel 26 van de WGP waarin wordt bepaald dat, in afwijking van artikel 25, bij de 

stemmingen over de vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, elke 

groep vertegenwoordigers van één gemeente uit de politiezone over evenveel stemmen beschikt als 

waarover de burgemeesters van de gemeente die hij vertegenwoordigt, beschikt in het politiecollege. Deze 

stemmen worden onder de leden van die groep (inclusief de burgemeester) gelijk verdeeld; 

 Gelet op artikel 24 van de WGP waarin wordt gesteld dat in het politiecollege elke burgemeester 

beschikt over een aantal stemmen naar evenredigheid van de minimum politiedotatie die zijn gemeente in 

de meergemeentezone inbrengt; 

 Gelet op artikel 3, lid 3 van het Koninklijk Besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de 

berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van de meergemeentepolitiezone, 

zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 29 juni 2008, het Koninklijk Besluit van 8 maart 2009 en 

het Koninklijk Besluit van 18 december 2012;  

 Gelet op artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de berekeningswijze 

van het aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege en waarin wordt bepaald 

dat het totaal aantal stemmen binnen het politiecollege 100 bedraagt. Dit aantal wordt op de volgende wijze 

verdeeld onder de burgemeesters die lid zijn van het politiecollege: 

- De minimale politiedotatie van de gemeente, vermenigvuldigd met 100, wordt gedeeld door de som 

van de politiedotaties van alle gemeenten die tot de politiezone behoren. 

- Het aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege wordt aangeduid 

door het gehele getal in het quotiënt dat de gemeente aldus bekomt. De eventuele na deze verdeling 

overblijvende stemmen worden in dalende lijn toegekend aan de burgemeesters van de gemeenten 

waarvan het decimaal in het quotiënt het hoogst is. 

 Overwegende dat het stemmenaantal dient bepaald te worden op basis van de minimum politiedotatie 

van iedere gemeente zoals ingeschreven in de laatste door de toezichthoudende overheid goedgekeurde 

rekening van de politiezone (ministeriële omzendbrief PLP 48); 

 Overwegende dat in de rekening van politiezone HerKo van het dienstjaar 2017 de minimum 

politiedotatie van de gemeente Herent werd vastgelegd op € 1.848.114,71; 

 Overwegende dat in de rekening van politiezone HerKo van het dienstjaar 2017 de minimum 

politiedotatie van de gemeente Kortenberg werd vastgelegd op € 1.862.556,66; 



 16 

 Overwegende dat op basis van de berekeningswijze zowel de burgemeester van Herent als de 

burgemeester van Kortenberg beschikt over 50 stemmen, en dat dit werd vastgelegd in het besluit van het 

politiecollege van 3 januari 2019; 

 Overwegende dat dit onderstaande gevolgen heeft voor het stemgewicht per politieraadslid; 

 

Gemeente 

Aantal stemmen per 

burgemeester in het 

politiecollege 

Aantal politieraadsleden 

(incl. burgemeester) 

Aantal stemmen per 

politieraadslid 

Herent 50 10 5 

Kortenberg 50 9 5,56 

  

Besluit: 

Artikel 1: Elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, beschikt over één stem. 

Artikel 2: De burgemeester van Herent beschikt over 50 stemmen binnen het politiecollege en de 

politieraadsleden van Herent beschikken ieder over 5 stemmen binnen de politieraad (enkel bij de 

vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen). 

Artikel 3: De burgemeester van Kortenberg beschikt over 50 stemmen binnen het politiecollege en de 

politieraadsleden van Kortenberg beschikken ieder over 5,56 stemmen binnen de politieraad (enkel bij de 

vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen). 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

6. Vastleggen van het presentiegeld voor de vergaderingen van de politieraad: besluit 

 

De politieraad, 

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

gestructureerd op twee niveaus, meer bepaald artikel 20ter; 

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

werd ingesteld op 1 januari 2002; 

Gelet op het reglement van orde van de politieraad, zoals vastgesteld in zitting van 14 februari 2019; 

Gelet op het feit dat, conform artikel 20ter WGP het presentiegeld minimaal € 37,18 en maximaal € 

121,95 bedraagt (nog te indexeren); 

Overwegende dat de politieraad ofwel een basisbedrag kan vaststellen dat gekoppeld wordt aan de 

index ofwel een vast bedrag kan vaststellen dat niet gekoppeld is aan de index; 

Gelet op het feit dat, conform artikel 22 WGP een politieraadslid zich mag laten bijstaan door een 

vertrouwenspersoon, volgens dezelfde spelregels als in de gemeenteraad, en deze vertrouwenspersoon recht 

kan hebben op een presentiegeld; 

Besluit: 

Artikel 1: De politieraadsleden ontvangen een presentiegeld als zij deelnemen aan de vergaderingen van de 

politieraad. Dit presentiegeld wordt hen toegekend overeenkomstig de regeling uit artikel 32 van het 

reglement van orde van de politieraad. 

Artikel 2: Het basisbedrag van het presentiegeld wordt vastgesteld op € 75 euro per politieraadslid per 

zitting en wordt onderworpen aan de lopende index (op 1 januari 2019: verhogingscoëfficiënt 1,7069). Het 

geïndexeerde presentiegeld bedraagt momenteel bijgevolg € 128,02.  

Artikel 3: Dit besluit kent rechtsingang op 14 februari 2019. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 
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KC Endels benadrukt dat het belangrijk is om bij aanvang van de politieraad het aanwezigheidsblad te 

tekenen. Raadslid Vanhoof vraagt of het presentiegeld werd verhoogd ten opzichte van de vorige 

legislatuur. Adviseur Symons antwoordt dat het basisbedrag van 75 euro werd behouden, maar dat dit 

stijgt samen met de index.  

 

 

7. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst inzake de berekening van het presentiegeld 

met het Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie: besluit 

 

De politieraad, 

Gelet op artikel 12, 20ter en 22 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een Geïntegreerde 

politie, gestructureerd op twee niveaus; 

Gelet op artikel 11 en 19 van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op artikel 22 van bijlage III van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992; 

Gelet op het schrijven van de Minister met referentie SAT/ADM/cvDL/2003/s0413/D-162; 

Gelet op de besluiten van de politieraad van 22 april 2004, 19 april 2007 en 31 januari 2013 waarin een 

overeenkomst betreffende de berekening van de presentiegelden met het Sociaal Secretariaat van de 

Geïntegreerde politie werd afgesloten; 

Overwegende dat deze overeenkomst een beperkte duur heeft en automatisch vervalt bij de installatie 

van een nieuwe politieraad; 

Besluit: 

Artikel 1: de politiezone HerKo verzoekt de berekening van de presentiegelden over te laten aan het 

Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI). 

Artikel 2: Dit besluit treedt in werking vanaf 14 februari 2019. 

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan het SSGPI en de bijzonder 

rekenplichtige.  

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

8. Toelichting bij de bevoegdheden en taken van de politieraad 

 

Burgemeester-voorzitter Astrid Pollers geeft toelichting bij de bevoegdheden en de taken van de 

politieraad. 

 

Institutionele bevoegdheden 

 

 Goedkeuring van de gedeelten van het zonaal veiligheidsplan die een weerslag hebben op de 

aangelegenheden die onder de bevoegdheid ressorteren van de politieraad (personeel en 

financiën)  

 

Bevoegdheden inzake personeelsgebonden bevoegdheden 

 

 Goedkeuren van de personeelsformatie (operationeel, administratief en logistiek), rekening 

houdend met onder andere de minimale formatienormen 

 Voordracht van de korpschef (vacantverklaring, termijnen kandidaatstelling, uiterste datum 

selectie,…) en hernieuwing mandaat korpschef 

 Vacantverklaringen van andere functies 
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 Benoeming en aanwerving van personeelsleden 

 Beslissing tot definitief ontslag (behalve bij tucht) 

 Aanvragen voor non-activiteit voorafgaand aan de pensionering 

 Vaststellen van percentage arbeidsongeschiktheid 

 Neemt kennis van aanvragen tot oppensioenstelling 

 De politieraad heeft geen tuchtbevoegdheden. Dit is een bevoegdheid van de korpschef (als 

gewone tuchtoverheid) en het politiecollege (als hogere tuchtoverheid). 

 

Bevoegdheden inzake budgettaire en financieel beheer 

 

 Goedkeuring van de begroting en de begrotingswijzingen 

 Goedkeuring van de jaarrekening 

 Overheidsopdrachten: 

o De politieraad kiest in principe de wijze van gunnen van alle overheidsopdrachten en 

stelt de voorwaarden vast 

o Ze kan een deel van deze bevoegdheid aan het politiecollege overdragen 

 

 

9. Delegatie van de keuze van de wijze van gunnen aan het politiecollege wat betreft de in de 

gewone begroting ingeschreven kredieten: besluit 

 

De politieraad, 

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

op twee niveaus, inzonderheid artikel 33; 

 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 234, eerste en tweede lid; 

 Gelet op de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

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

sectoren; 

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

overheidsopdrachten en van concessies voor openbare werken; 

 Gelet op het Bericht van 17 januari 2018 over de mededeling van statistische gegevens omtrent de 

overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels voor de Europese 

bekendmaking; 

 Overwegende dat in principe de politieraad bevoegd is om met betrekking tot overheidsopdrachten de 

lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze van gunning te bepalen; 

 Overwegende dat het voor een soepele en efficiënte werking van de politiezone vereist is dat, inzake 

opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer en binnen de perken van de begrotingskredieten 

van de gewone dienst, voor aanneming van werken, leveringen en diensten, bepaalde bevoegdheden van de 

politieraad worden overgedragen aan het politiecollege; 

Besluit: 

Artikel 1: Bevoegdheidsdelegatie te verlenen aan het politiecollege om met betrekking tot 

overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, de lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze 

van gunning te bepalen en dit voor overheidsopdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer van 

de zone, voor zover het politiecollege optreedt binnen de budgetten voorzien in de goedgekeurde gewone 

begroting. 
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Artikel 2: Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt in het kader van artikel 86,1° 

WGP, in het kader van het algemeen administratief toezicht aan de gouverneur bezorgd, alsook aan de 

bijzonder rekenplichtige van de politiezone. 

Artikel 3: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

10. Delegatie van de keuze van de wijze van gunnen aan het politiecollege wat betreft de 

overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten gefinancierd met de kredieten van de 

buitengewone begroting en waarvan de waarde niet méér bedraagt dan 10.000 euro exclusief BTW: 

besluit  

 

De politieraad, 

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

op twee niveaus, inzonderheid artikel 33; 

 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 234, eerste en tweede lid; 

 Gelet op de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

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

sectoren; 

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

overheidsopdrachten en van concessies voor openbare werken; 

 Gelet op het Bericht van 17 januari 2018 over de mededeling van statistische gegevens omtrent de 

overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels voor de Europese 

bekendmaking; 

 Overwegende dat in principe de politieraad bevoegd is om met betrekking tot overheidsopdrachten de 

lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze van gunning te bepalen; 

 Gelet op artikel 92 van de Wet van 17 juni 2016 inzake, waarin bepaald wordt dat overheidsopdrachten 

waarvan de geraamde waarde lager is dan € 30.000 tot stand kunnen komen via een aanvaarde factuur; 

 Op voorstel van het politiecollege;  

Besluit: 

Artikel 1: Tenzij de politieraad in een afzonderlijk besluit voor een bepaalde opdracht een andere 

gunningswijze vaststelt, zullen de opdrachten voor werken, leveringen en diensten, die gefinancierd 

worden met kredieten van de buitengewone politiebegroting en waarvan de geraamde waarde niet méér 

bedraagt dan € 10.000 exclusief BTW, door het politiecollege altijd gegund worden via aanvaarde factuur. 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

11. Toelichting bij de werking en de organisatie van de politiezone HerKo 

 

Korpschef Walter Endels geeft voor de nieuwe politieraadsleden een eerste toelichting bij de werking en de 

organisatie van de politiezone HerKo. De presentatie wordt als bijlage bij het verslag gevoegd. 

 

Raadslid Vandenbroucke vraagt of het toevoegen van radicalisering als prioriteit in het zonaal 

veiligheidsplan achteraf in de realiteit nodig bleek. KC Endels geeft aan dat het in Herent en Kortenberg 

zeker niet vol loopt met terroristen, maar dat er een aantal personen opgevolgd worden. De politiezone 

HerKo maakt immers deel uit van een Local Taskforce (LTF) dat op arrondissementeel niveau wordt 

georganiseerd en waar onder meer alle politiezones van het arrondissement, de staatsveiligheid en het 

OCAD (dat de veiligheidsgraad van het land bepaalt), dossiers bespreken. De politiezone kan met dossiers 

naar dat platform gaan. De lokale recherche screent voortdurend een aantal personen die in beeld komen 



 20 

en probeert linken te leggen met andere personen. Op zich zijn er vandaag echter geen geradicaliseerde 

personen of teruggekeerde Syriëstrijders op het grondgebied van HerKo. In iedere gemeente werd ook een 

lokale integrale veiligheidscel opgericht, waar onder meer de politie, de burgemeester en het OCMW deel 

van uitmaakt. Ook hier wordt info gedeeld.  

 

Raadslid De Greef vraagt of er een link is tussen de basispolitiezorg, het zonaal veiligheidsplan en de taken 

van de politieraad. Vertaalt de bevoegdheid van de politieraad zich vooral in het instrumentele en bevindt 

het bepalen van de inhoud van het zonaal veiligheidsplan zich op het niveau van het politiecollege? 

Adviseur Symons antwoordt dat dit inderdaad het geval is. De politieraad is bevoegd om die delen van het 

zonaal veiligheidsplan (ZVP) goed te keuren die een impact hebben op het personeel en de financiën, 

bijvoorbeeld indien in het ZVP een uitbreiding van het personeelskader wordt voorzien. In de praktijk is dit 

tot nu toe echter niet gebeurd en werd het uitbreiden van het personeelskader steeds als een apart dossier 

behandeld. De prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan worden bepaald door de zonale veiligheidsraad, 

waarin ook de burgemeesters vertegenwoordigd zijn. Tijdens de voorbereiding van het bepalen van de 

prioriteiten en doelstellingen zal echter ook de input van de politieraad gevraagd worden. Raadslid De 

Greef vraagt vervolgens wat de link is tussen de basispolitiezorg en het ZVP. KC Endels antwoordt dat het 

de medewerkers zijn die voor de basispolitiezorg zorgen, die ook de prioriteiten van het ZVP gaan 

uitvoeren. Zij worden ook betrokken bij het opstellen van de jaarlijkse actieplannen. 

 

 

12. Vergaderdata politieraad in 2019 

 

Aan de politieraadsleden worden volgende data en locaties voor de politieraad in 2019 meegedeeld: 28 

februari te Herent, 25 april te Kortenberg, 20 juni te Herent, 24 oktober te Kortenberg en 19 december te 

Herent. De vergadering start telkens om 20u. 

  

 

13.  Varia 

 

Burgemeester-voorzitter Pollers meldt dat de politieraadsleden zich kandidaat kunnen stellen voor het 

mandaat van vertegenwoordiger van de politiezone voor de Algemene Vergadering van Interleuven  en het 

mandaat van vertegenwoordiger van de politiezone in het Beheerscomité van de Gemeenschappelijke 

dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (GD-PBW). Kandidaturen kunnen ten laatste op vrijdag 

22 februari via mail ingediend worden bij de politiesecretaris.  

 

Raadslid Ryckmans meldt dat hij zich kandidaat wenst te stellen voor de plaats van vertegenwoordiger bij 

de Algemene Vergadering van Interleuven.  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u. 

 

 

 

 

 

 

 

Leen Symons Astrid Pollers 

Secretaris Burgemeester-voorzitter 


