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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, Hans Vanhoof, Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey, raadsleden 

– Katrijn Kelchtermans, bijzonder rekenplichtige – Caroline Kopmanis, verkeersconsulente (tot en met 

agendapunt 4) – Leen Symons, secretaris. 

Afwezig: Maarten Willems, raadslid. 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u. 

 

*** OPENBARE VERGADERING *** 

 

1. Begrotingswijziging nr. 3 en 4 dienstjaar 2019: besluit 

 

Begrotingswijziging 2019 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 57 van 21 november 2018 betreffende de onderrichtingen 

voor het opstellen van de politiebegroting voor 2019 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 2019 nr. 3 - gewone dienst, opgemaakt volgens 

de vigerende wet, besluiten en onderrichtingen; 

 Gelet op het advies d.d. 26 september 2019 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: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, 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, 

Hans Vanhoof, Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 

Besluit: 

PZ HERKO 5393 
Spoorwegstraat 6 

3020 Herent 
 

NOTULEN VAN DE BERAADSLAGINGEN 
Politieraad donderdag 24 oktober 2019 om 20u 

Gemeentehuis Kortenberg 
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Artikel 1: De begrotingswijziging 2019 nr. 3 - gewone dienst goed te keuren, waarbij de politiebegroting 

2019 - 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 2017 3.153.821,23   3.153.821,23 (1) 

Resultaat begrotingsrekening 2018 -457.735,96 838.708,82 0,00 380.972,86 (2) 

         

Alg. resultaat begrotingsrekening 2018 2.696.085,27 838.708,82 0,00 3.534.794,09 (3) 

           

      

Begrotingswijziging 2019      

      

Ontvangsten van het eigen dienstjaar 6.164.758,90 2.100,00 5.091,80 6.161.767,10  

Uitgaven van het eigen dienstjaar 6.764.581,66 103.166,40 282.491,60 6.585.256,46  

      

Ontvangsten vorige jaren 135.978,17 16.673,52 0,00 152.651,69  

Uitgaven vorige jaren 0,00 834,15 0,00 834,15  

      

Ontvangsten overboekingen 204.734,51 0,00 0,00 204.734,51  

Uitgaven overboekingen 251.500,00 0,00 46.000,00 205.500,00  

Geraamd resultaat van de begroting 2019 -510.610,08 -85.227,03 -323.399,80 -272.437,31 (4) 

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019 3.262.356,78 (5) 

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

 

 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Begrotingswijziging 2019 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 57 van 21 november 2018 betreffende de onderrichtingen 

voor het opstellen van de politiebegroting voor 2019 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 2019 nr. 4 - buitengewone dienst, opgemaakt 

volgens de vigerende wet, besluiten en onderrichtingen; 

 Gelet op het advies d.d. 26 september 2019 van de begrotingscommissie, bedoeld bij artikel 11 van het 

Koninklijk Besluit van 5 september 2001; 
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 Gehoord de vragen en opmerkingen van de diverse politieraadsfracties, 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

  - Stemmen voor: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, 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, 

Hans Vanhoof, Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 

Besluit: 

Artikel 1: De begrotingswijziging 2019 nr. 4 - buitengewone dienst goed te keuren, waarbij de 

politiebegroting 2019 - buitengewone dienst overeenkomstig bijgaande opgave gewijzigd wordt en de 

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

 

 Oorspronkelijke Verhoging Verlaging Begroting  

 begroting + - na wijziging  

      

Alg. resultaat begrotingsrekening 2017 0,00   0,00 (1) 

Resultaat begrotingsrekening 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 (2) 

           

Alg. resultaat begrotingsrekening 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) 

           

      

Begrotingswijziging 2019      

      

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

Uitgaven van het eigen dienstjaar 251.500,00 0,00 46.000,00 205.500,00  

      

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

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

      

Ontvangsten overboekingen 251.500,00 0,00 46.000,00 205.500,00  

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

Geraamd resultaat van de begroting 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 (4) 

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019 0,00 (5) 

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

 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

2. Begroting dienstjaar 2020: besluit 

 

Begroting 2020 - 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; 
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 Gelet op het ontwerp van de politiebegroting 2019 - gewone dienst, opgemaakt volgens de vigerende 

wet, besluiten en onderrichtingen; 

 Gelet op het advies d.d. 26 september 2019 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: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, 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, 

Hans Vanhoof, Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 

Besluit: 

Artikel 1: De begroting 2020 - gewone dienst goed te keuren, waarbij de uitkomst van de begroting 

vastgesteld wordt zoals in de hierna vermelde samenvattingstabel: 

 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2017 3.153.821,23 

Rekening  2018  Saldo  

Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar 6.161.812,20   

Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar 5.806.341,09 355.471,11  

    

Netto-vastgestelde rechten vorige dienstjaren 

(in 2018) 

142.227,86   

Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren 

(in 2018) = het totaal van de definitieve 

vastleggingen van de vorige dienstjaren – de 

overgedragen vastleggingen van 2017 

-22.281,86 164.509,72  

    

Ontvangsten overboekingen 191.265,49   

Uitgaven overboekingen 330.273,46 -139.007,97  

Resultaat van de begrotingsrekening 2018 

(+ of -) 

  380.972,86 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2018 3.534.794,09 

Begroting 2019 Na laatste wijziging 

door politieraad 

Aanpassing +/- 

volgens prognose 

Saldo na prognose 

Ontvangsten eigen dienstjaar 6.161.767,10 0,00  

Uitgaven eigen dienstjaar 6.585.256,46 0,00 -423.489,36 

    

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2019) 152.651,69 0,00  

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2019) 834,15 0,00 151.817,54 

    

Ontvangsten overboekingen 204.734,51 0,00  

Uitgaven overboekingen 205.500,00 0,00 -765,49 

Geraamd resultaat van de begroting 2019 

(+ of -) 

-272.437,31  -272.437,31 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019 3.262.356,78 

Begroting 2020  Saldo  

Ontvangsten eigen dienstjaar 6.126.636,64   
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Uitgaven eigen dienstjaar 6.896.397,02 -769.760,38  

    

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2020) 0,00   

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2020) 0,00 0,00  

    

Ontvangsten overboekingen 177.000,00   

Uitgaven overboekingen 163.800,00 13.200,00  

Geraamd resultaat van de begroting 2020 

(+ of -) 

  -756.560,38 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020 2.505.796,40 

 

Artikel 2: De begroting 2020 - gewone dienst goed te keuren onder voorbehoud dat de gemeentelijke 

dotaties zoals ingeschreven in de politiebegroting 2020 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 2020 - gewone 

dienst. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

Begroting 2020 - 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 2020 - buitengewone dienst, opgemaakt volgens de 

vigerende wet, besluiten en onderrichtingen; 

 Gelet op het advies d.d. 26 september 2019 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: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, 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, 

Hans Vanhoof, Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 

Besluit: 

Artikel 1: De begroting 2020 - buitengewone dienst goed te keuren, waarbij de uitkomst van de begroting 

vastgesteld wordt zoals in de hierna vermelde samenvattingstabel: 

 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2017 0,00 

Rekening 2018  Saldo  

Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar 24.202,02   

Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar 354.475,47 -330.273,45  

    

Netto-vastgestelde rechten vorige dienstjaren 0,00   
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(in 2018) 

Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren 

(in 2018) = het totaal van de definitieve 

vastleggingen van de vorige dienstjaren – de 

overgedragen vastleggingen van 2017 

0,01 -0,01  

    

Ontvangsten overboekingen 330.273,46   

Uitgaven overboekingen 0,00 330.273,46  

Resultaat van de begrotingsrekening 2018 

(+ of -) 

  0.00 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2018 0,00 

Begroting 2019 Na laatste wijz.  door 

politieraad 

Aanpassing +/- 

volgens prognose 

Saldo na prognose 

Ontvangsten eigen dienstjaar 0,00 0,00  

Uitgaven eigen dienstjaar 205.500,00 0,00 -205.500,00 

    

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2019) 0,00 0,00  

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2019) 0,00 0,00 0,00 

    

Ontvangsten overboekingen 205.500,00 0,00  

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 205.500,00 

Geraamd resultaat van de begroting 2019 

(+ of -) 

  0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019 0,00 

Begroting 2020  Saldo  

Ontvangsten eigen dienstjaar 0,00   

Uitgaven eigen dienstjaar 163.800,00 -163.800,00  

    

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2020) 0,00   

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2020) 0,00 0,00  

    

Ontvangsten overboekingen 163.800,00   

Uitgaven overboekingen 0,00 163.800,00  

Geraamd resultaat van de begroting 2020 

(+ of -) 

  0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020 0,00 

 

Artikel 2: De begroting 2020 - buitengewone dienst goed te keuren onder voorbehoud dat de gemeentelijke 

dotaties zoals ingeschreven in de politiebegroting 2020 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 2020 – 

buitengewone dienst. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  
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Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans licht het voorstel voor de begrotingswijziging nr. 3 en 4 voor het 

dienstjaar 2019 en het voorstel voor de begroting 2020 toe. De begrotingswijziging betreft geen grote 

wijziging. Het krediet voor de lonen van de operationele medewerkers werd aangepast (- 227.000 euro), 

aangezien verschillende betrekkingen niet werden ingevuld. Er werd 46.000 euro overgeboekt van de 

buitengewone naar de gewone dienst omdat de live scan dit jaar toch niet vervangen wordt. Er waren 

immers tegenstrijdige berichten over het feit of de vervanging nu al nodig is. De toepassing werkt op dit 

moment nog. Het totaalbedrag voor de buitengewone dienst komt hierdoor op 205.500 euro. Het bedrag 

voor de investeringen in het meerjarenplan wordt opgetrokken van 120.000 euro naar 200.000 euro, wat 

meer voldoet aan de werkelijke noden. In totaal wordt er een bedrag van 224.491 euro minder aan 

uitgaven voorzien. De meerontvangsten bedragen 852.000 euro, voornamelijk door het resultaat van de 

rekening van het dienstjaar 2018. Het resultaat van de begroting gewone dienst 2019 is nog steeds 

negatief, maar zou na de rekening wel positief moeten zijn.  

Wat het voorstel voor de begroting 2020 betreft, wordt toegelicht dat twee detacheringen naar het CIC (de 

noodcentrale) stoppen, waardoor het betalen van hun loon en de terugvordering van hun loon van de 

federale politie wegvalt. Er wordt ook rekening gehouden met de uitvoering van de tweede fase van de 

sectorale akkoorden, die betere loonschalen voor de hoofdinspecteurs en de Calog’s niveau B omvatten. 

Indien we de geraamde uitgaven voor de gewone dienst bekijken, dan zien we dat de werkingskosten 

redelijk hoog zijn. Dit komt door de huur van het politiehuis Herent bij het AGB De Kouter. Bij de 

toekomstige uitdagingen vermeldt bijzonder rekenplichtige Kelchtermans onder meer dat de tweede schijf 

van het verkeersveiligheidsfonds zal wegvallen en dat de gespecialiseerde werking van de federale politie 

verder zal afgebouwd worden.  

Er wordt gevraagd wat een live scan is. KC Endels meldt dat dit een toestel is voor gerechtelijke triptiek, 

waarbij foto’s (front, links en rechts) en vingerafdrukken worden genomen van een verdachte en waarbij 

een individuele beschrijving wordt opgemaakt. Dit wordt gebundeld in een databestand dat naar een 

centrale databank gaat. Er wordt gekeken of de persoon gekend is en dit wordt gevat in de algemene 

nationale gegevensbank. Er was 46.000 euro voorzien voor een nieuwe versie van deze live scan.  

Raadslid Vanhoof heeft vernomen dat het resultaat van de begroting ondertussen al minder negatief is en 

dat verwacht wordt dat het resultaat van de rekening 2019 uiteindelijk positief zal zijn. Hij vraagt welke 

elementen hierbij een rol spelen. Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans geeft aan dat er een aantal 

federale dotaties zijn die de politiezone in de eerste versie van de begroting niet mag ramen, maar die de 

politiezone normaal gezien wel krijgt, bijvoorbeeld een tegemoetkoming voor De Grubbe, een dotatie voor 

de implementatie van de Salduz-wetgeving,… Daarnaast worden niet alle lonen die geraamd worden, 

uitgegeven aangezien niet alle betrekkingen worden ingevuld. Er zijn ook nog verschillende stukjes van 

kredieten die niet worden opgebruikt. Adviseur Symons voegt eraan toe dat voor investeringen er altijd 

ruimer wordt geraamd dan de eerst ontvangen offerte, zodat men geen budget te kort heeft bij een 

onverwachte prijsstijging.  

Raadslid Vanhoof bemerkt dat er in de begroting 2020 een meerkost is bij de huur van De Kouter door de  

bijkomende huur van de casco, maar had in de begroting dan ook een minkost verwacht wat betreft de huur 

van het politiehuis Kortenberg. Burgemeester-voorzitter Pollers geeft aan dat het de extra huur betreft die 

moet betaald worden aan het AGB, aangezien de politie daar meer ruimte gaat innemen. Indien de huur 

van het politiehuis Kortenberg verlaagd wordt, heeft de gemeente Kortenberg minder inkomsten. De 

operatie heeft geen impact op de gemeentelijke toelage.  

Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans vermeldt nog dat een aantal verzuchtingen van de korpschef nog 

niet mee opgenomen werden in de begroting, maar dat deze altijd in een begrotingswijziging kunnen 

opgenomen worden.  



 8 

Er wordt opgemerkt dat het huidige tekort van de begroting 2020 (700.000 euro) een groot bedrag is. 

Burgemeester-voorzitter Pollers geeft aan dat de politiezone niet structureel in het rood mag gaan bij alle 

afgesloten jaren en dit tot nu toe goed heeft kunnen vermijden. Het huidig tekort geeft een vertekend beeld. 

Men zou de gemeentelijke dotatie kunnen laten stijgen om dit aanvankelijk tekort te vermijden, maar dit is 

niet nodig. 

Raadslid Lissens verwijst naar een slide waarop wordt vermeld dat de begroting 2020 met 1 % is gestegen. 

Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans geeft aan dat de begroting 2020 1% meer bedraagt dan de initiële 

begroting van 2019. KC Endels voegt eraan toe dat de politiezone de meest veilige en ruime begroting 

wenst te laten goedkeuren.  

Raadslid Vandenbroucke informeert naar de groeivoet van de gemeentelijke dotatie. Bijzonder 

rekenplichtige Kelchtermans zegt dat deze groeivoet van 3% voorlopig niet wijzigt. Indien we kijken naar 

andere politiezones dan zien we dat de werkwijze heel verschillend kan zijn. Binnen de politiezone HerKo 

heeft men ervoor gekozen om geleidelijk te werken en de boni te mogen houden. Ooit heeft de politiezone 

wel 500.000 euro teruggegeven aan de gemeenten. Het is niet de bedoeling om geld bij te houden, maar om 

een voldoende grote buffer te hebben wanneer nodig. Raadslid Vandenbroucke verwijst naar de 

minimumnorm voor Calogpersoneel die vermeld wordt in het document van de begroting 2020. Bijzonder 

rekenplichtige Kelchtermans geeft aan dat de minimumnorm die werd vastgelegd per politiezone 

weinigzeggend is en over het hele land wordt overschreden. KC Endels meldt dat er kort na de 

politiehervorming nog veel ondersteunende taken werden uitgevoerd door operationeel personeel. Deze 

taken werden overgedragen naar Calog-personeel, zodat er meer blauw op straat kon ingezet worden. De 

vastgelegde KUL-norm per politiezone is bepalend voor de dotatie die de politiezone van de federale 

overheid ontvangt. Indien men extra medewerkers aanwerft, dan is de gemeentelijke dotatie volledig 

verantwoordelijk. De KUL-norm beantwoordt echter niet meer aan de realiteit.  

Raadslid Vanhoof vraagt of indien de politiezone zich onder de minimumnorm van 51 operationelen zou 

bevinden, dit een impact heeft op de federale dotatie. Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans antwoordt dat 

dit niet het geval is: in het verleden beschikte de politiezone reeds een tijd over slechts 48 operationele 

medewerkers.  

Raadslid Vandervelde vraagt hoe er meer medewerkers kunnen aangetrokken worden. KC Endels 

antwoordt dat de lokale politie afhankelijk is van de federale politie voor de selectie van nieuw 

politiepersoneel. De huidige selectieprocedure duurt veel te lang en de politiescholen hebben onvoldoende 

opleiders en capaciteit. Er zijn echter kandidaten genoeg. De fast-track-procedure binnen de provincie 

Vlaams-Brabant leverde op twee dagen tijd voldoende kandidaten op. Eerst gebeurt er een 

antecedentenonderzoek. Vervolgens volgt er een kennisproef, een fysieke proef en een groepsproef (waarbij 

men geobserveerd wordt door een groep van psychologen). Indien je niet voldoet aan het gevraagde, val je 

uit. Degenen die niet uitvallen, verschijnen ten slotte voor een selectiecommissie. Iedereen krijgt drie 

kansen om toegelaten te worden bij de politie. Er is wel een hervorming van het rekruterings- en 

selectiebeleid op til, waarbij er eerst een selectiegesprek plaatsvindt met de lokale politie. KC Endels meldt 

dat hij deel uitmaakt van een stuurgroep over de hervorming van het politieonderwijs. Het is de bedoeling 

om dit onderwijs te valoriseren en het diploma te koppelen aan het gewoon onderwijs (middelbaar 

onderwijs, bachelor of master). Momenteel is de politieopleiding een betaalde opleiding, zoals de militaire 

school. Raadslid Lercange voegt eraan toe dat voor bepaalde knelpuntberoepen er opleidingen betaald 

worden door de overheid.  

Raadslid Vandenbroucke vraagt of de cijfers van de politiezone kunnen gesitueerd worden ten opzichte van 

andere politiezones, bijvoorbeeld het aantal Calog-personeelsleden en de uitstroom. Bijzonder 

rekenplichtige Kelchtermans meldt dat Belfius ieder jaar een rapport over de financiën van de politiezone 
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opmaakt en daarin een vergelijking maakt met andere groepen van politiezones. De politiezone HerKo 

scoort hierin vrij goed. Het percentage gemeentelijke dotatie is binnen HerKo hoog, maar dit heeft te 

maken met de rijkdom van de bewoners van beide gemeenten, de sociale situatie, het aantal incidenten,... 

Raadslid Vandenbroucke vraagt of er inkomsten zijn van afgedankt materiaal. KC Endels geeft aan dat er 

drie voertuigen afgeschreven werden en dat deze geschonken werden aan de brandweerzone Vlaams-

Brabant Oost.  

 

 

3. Jaarverslag 2018 politiezone HerKo 

 

De politieraad bespreekt het jaarverslag 2018 van de politiezone HerKo (zie document in bijlage). 

 

Adviseur Symons licht aan de hand van een presentatie enkele cijfers van het jaarverslag toe. De 

politiezone is niet verplicht om een jaarverslag op te stellen. Er zijn bijgevolg ook geen richtlijnen voor de 

inhoud ervan. De politiezone HerKo houdt zich er echter aan om ieder jaar een jaarverslag op te stellen en 

op deze manier transparant te zijn naar overheden, partners en burgers over de werking, de resultaten en 

de criminaliteitscijfers van de politiezone. Bovendien is het ook voor de politiezone zelf een handig 

document om bepaalde evoluties op te volgen. Het grote verschil in het aantal uitgevoerde kantschriften 

door de wijkdienst Herent en de wijkdienst Kortenberg (meer dan 300 meer door de wijkdienst Kortenberg) 

ligt aan de aanwezigheid van bv. het autoverdeelcentrum D’Ieteren en het psychiatrisch centrum Sint-Jozef 

te Kortenberg. Alle dossiers inzake wapens werden tot voor kort ook behandeld door de wijkcoördinator 

van de wijkdienst Kortenberg. In 2018 bemerken we ook een hoger aantal interventies te Kortenberg. Dit 

komt onder meer door de categorieën ‘Verdwijningen’ en ‘Verdachte gedragingen’. Het aantal 

diefstalpreventieve adviezen dat verstrekt werd op aanvraag, lag onder andere in 2015 en 2016 hoger 

doordat er toen verschillende deur-aan-deuracties door de politiezone werden georganiseerd. Burgers zijn 

immers sneller geneigd om in te gaan op het aanbod indien men persoonlijk aangesproken wordt.  

 

Raadslid Lercange bemerkt voor de laatste jaren een stijging van het aantal interventies in het 

psychiatrisch centrum Sint-Jozef en informeert naar mogelijke oorzaken. KC Endels geeft aan dat de 

politiezone merkt dat ze er meer moet tussenkomen, maar heeft er geen directe verklaring voor. Mogelijks 

belt men de politie sneller. Raadslid Lercange vraagt of er mogelijkheid is om met het UPC in dialoog te 

gaan. KC Endels bevestigt dat er overlegmomenten zijn, waarbij de interventies geëvalueerd worden.  

Raadslid Vandenbroucke meldt dat het jaarverslag een uitvoerige rapportering bevat van allerlei cijfers, 

maar mist meer interpretatieve informatie, bijvoorbeeld over het lage aantal flitsuren in 2018. KC Endels 

meldt dat het lage aantal flitsuren te wijten is aan een personeelstekort bij de interventiedienst, waardoor 

enkel de interventieploegen kunnen voorzien worden. Het laatste jaar hebben ook een aantal 

personeelsleden die opgeleid waren om te flitsen (men moet hiervoor immers opgeleid zijn), de politiezone 

verlaten. Ondertussen werden in 2019 nieuwe mensen hiervoor opgeleid. 

Raadslid Vanhoof vraagt of het tekort aan FTE ook andere effecten heeft. Dit is inderdaad het geval. Door 

het personeelstekort konden er minder verkeersacties georganiseerd worden, wat weerspiegeld wordt in 

het lagere aantal opgestelde PV’s voor het gebruik van gsm achter het stuur en het niet dragen van de 

veiligheidsgordel. Het lagere aantal PV’s is dus eerder het gevolg van het feit dat er minder verkeersacties 

waren. 
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Raadslid Denon vraagt of de oprichting van de nieuwe buurtinformatienetwerken (BIN’s) al een invloed 

heeft op de resultaten van die wijken. KC Endels zegt dat men een dynamiek van info-uitwisseling merkt. 

Men belt al sneller. De resultaten zijn echter niet altijd meetbaar.  

Raadslid Denon merkt op dat er in 2018 veel aanvragen voor overbrengingen niet werden uitgevoerd door 

HerKo. KC Endels meldt dat de DAB (directie beveiliging van de federale politie) – wiens taak het is om 

deze overbrengingen uit te voeren – momenteel over te weinig personeel beschikt, waardoor een deel van 

deze overbrengingen nog steeds wordt doorgeschoven naar HerKo. Sinds vorig jaar vindt er op geregelde 

tijdstippen een overleg plaats met de parketten, waardoor er wel een betere verstandhouding is tussen 

HerKo en de parketten.  

Raadslid Denon vraagt of de klacht wegens slagen en verwondingen die onderzocht werd, terecht bleek. 

KC Endels meldt dat dit voor de rechtbank werd behandeld en dat de politie 100% in het gelijk werd 

gesteld. 

Raadslid Vandenbroucke vraagt of de oprichting van een BIN (hoewel het een aantal voordelen heeft) niet 

net het onveiligheidsgevoel gaat voeden omdat het in eerste instantie kan aanzien worden als een reden om 

zich onveilig te voelen. KC Endels meldt dat een BIN een burgerinitiatief is en dat de politiezone zich 

misschien minder de vraag stelt of dit echt nodig is.  

Raadslid De Latte vraagt of dit jaarverslag ergens wordt verspreid. Adviseur Symons antwoordt dat het 

jaarverslag op de website van de politiezone wordt geplaatst en bijgevolg door iedereen raadpleegbaar is. 

Raadslid De Latte vraagt of er cijfers over de raadpleging van dit jaarverslag beschikbaar zijn: mogelijks 

wordt dit weinig bekeken. Adviseur Symons geeft aan dat ook indien het jaarverslag weinig zou 

geraadpleegd worden, het nog steeds een handig document is voor intern gebruik. Raadslid De Latte geeft 

mee dat de ondergrens van een grafiek best steeds op 0 wordt gezet, anders geeft de grafiek een vertekend 

beeld van de evolutie.   

Raadslid Lercange wenst de politiezone te bedanken voor het jaarverslag. 

 

 

4. Toelichting cijfers verkeer 

 

Verkeersconsulente Caroline Kopmanis licht aan de hand van een presentatie enkele cijfers inzake 

verkeersveiligheid toe. 

 

Consulente Kopmanis geeft aan dat het doel van werken op verkeersveiligheid is om zo weinig mogelijk 

verkeersongevallen te hebben. De focus ligt hierbij op ongevallen waarbij één van betrokkenen een 

lichamelijk letsel heeft opgelopen. Op het grondgebied van HerKo zijn er geen zwarte punten. Dit zijn 

locaties waar veel ongevallen gebeuren. De middelen van HerKo worden zo efficiënt mogelijk ingezet. Zo 

wordt er doordacht bekeken waar het flitsvoertuig wordt ingezet. Van het totaal aantal geregistreerde 

verkeersongevallen tijdens de periode 2014-2018 op het grondgebied van de politiezone, waren er 40% 

met vluchtmisdrijf. Dit cijfer geeft echter een vertekend beeld. Het gaat meestal over ongevallen die niet 

ernstig zijn (krassen op het voertuig, spiegel aangereden,…). 51% van de ongevallen lichamelijk letsel 

vond plaats op een gewestweg. Dit is niet verwonderlijk aangezien de politiezone beschikt over twee 

gewestwegen, waar met hoge snelheid mag gereden worden en waar veel verkeer is. Bij 53% van de 

ongevallen lichamelijk letsel was een zwakke weggebruiker betrokken. Er is immers een hogere kans op 

een letsel bij een verkeersongeval indien er een zwakke weggebruiker bij betrokken is. Consulente 

Kopmanis meldt dat door de aanwezigheid van een camera het aantal overtredingen in de Zavelstraat en 
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de Wijnegemhofstraat gedaald is. De camera flitst niet altijd, maar maakt wel altijd camerabeelden die een 

hulpmiddel kunnen zijn bij andere misdrijven.  

 

Raadslid Langmans vraagt of er recent meer ongevallen zijn met speed pedelecs en elektrische fietsen. 

Consulente Kopmanis antwoordt dat men momenteel hier geen zicht op heeft, maar dat het de bedoeling is 

om dit te bekijken. KC Endels voegt eraan toe dat er voor de fietssnelweg F3 snelheidsbeperkende 

maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld aan het station van Herent.   

Raadslid Vanhoof vraagt of er een positief effect is van de camera’s in de wijk Armendaal. Hierover zijn er 

echter nog geen exacte cijfers. Men is bezig met de nametingen. Uit de reacties van buurtbewoners blijkt 

dat de camera’s een positief effect hebben gehad. Dit zijn eerder subjectieve vaststellingen. De objectieve 

cijfers volgen nog.  

 

 

5. Goedkeuring ontwerpovereenkomst huur halve casco AGB De Kouter: besluit 

 

De politieraad, 

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

op twee niveaus; 

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

werd ingesteld op 1 januari 2002; 

 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 

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

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

ontwerpovereenkomst inzake een overkoepelende administratieve en logistieke dienstverlening van het 

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

 Overwegende dat het merendeel van de medewerkers van HerKo sinds oktober 2011 gehuisvest is in het 

politiehuis Herent (gebouw De Kouter); 

 Overwegende dat de wijkdienst Kortenberg, één medewerker van het zonesecretariaat en de personeels-, 

logistieke en financiële dienst van HerKo gehuisvest zijn in het politiehuis Kortenberg; 

 Overwegende dat voor een goede werking van de politiezone het aangewezen is dat de personeels-, 

logistieke en financiële dienst zich dicht bij het merendeel van de medewerkers van HerKo bevindt (ter 

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

 Overwegende dat in het gebouw De Kouter nog een halve casco (rechts, op de tweede verdieping) ter 

beschikking is om te huren; 

 Overwegende dat deze halve casco een kantoorruimte van 150 m² met 72m² aan gemeenschappelijke 

ruimtes (gang, sanitair en kitchenette) betreft (landschapskantoor compleet bemeubeld naar de wensen van 

de politiezone); 

 Overwegende dat in deze halve casco de personeels-, logistieke en financiële dienst kan gehuisvest 

worden; 

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

casco wordt aangeboden tegen een jaarlijkse huurprijs van € 39.385,5 (incl. BTW); 

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

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

  - Stemmen voor: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, 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, 

Hans Vanhoof, Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 
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Besluit: 

Artikel 1: De politieraad gaat akkoord met de ondertekening van onderhavige overeenkomst inzake 

een overkoepelende administratieve en logistieke dienstverlening van het autonoom gemeentebedrijf 

“Dienstencentrum De Kouter”. 

 

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

De Kouter”, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent, 

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

en 

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

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

 

WORDT UITEENGEZET HETGEEN VOLGT: 

 

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

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

27 jaar te exploiteren als een diensten- en bedrijvencentrum. 

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

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

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

 

WORDT HET HIERNAVOLGENDE OVEREENGEKOMEN:  

 

Artikel 1 - Doel 

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

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

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

probleemloos zijn werkzaamheden kan uitoefenen. 

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

aangegeven op de plattegrond aangehecht als bijlage. 

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

basiswerkzaamheden kunnen in onderling overleg tussen contractanten op ieder ogenblik 

worden gewijzigd, verminderd of vermeerderd. 

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

wordt aan dit dienstencontract. 

 

Artikel 2 - Duur 

 

Onderhavige dienstenovereenkomst vangt aan op 01 mei 2020. 

 

Onderhavige dienstenovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur en is jaarlijks opzegbaar 

door beide partijen. De opzeg moet gebeuren ten laatste één jaar voor de verjaardag van de 

aanvangsdatum door middel van een aangetekende brief. Bij gebrek aan tijdige opzeg, wordt 
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onderhavige dienstenovereenkomst telkens voor een jaar verlengd. 

 

Artikel 3 - Verbrekingsvergoeding 

 

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

de volgende verbrekingsvergoeding verschuldigd in Euro: 

 

Na het eerste jaar  22.500 

Na het tweede jaar  20.000 

Na het derde jaar  17.500 

Na het vierde jaar  15.000 

Na het vijfde jaar  12.500 

Na het zesde jaar  10.000 

Na het zevende jaar 7.500 

Na het achtste jaar  5.000 

Na het negende jaar 2.500 

Vanaf het tiende jaar 0 

 

Deze bedragen zijn exclusief BTW.  

 

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

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

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

betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties 

 

 

Artikel 4 – Faciliteiten en diensten 

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

gebruiker: 

a) het gebruik van de volgende infrastructurele faciliteiten: 

• ruime parking achteraan het gebouw en twee ondergrondse staanplaatsen 

• postbus 

• toegangshallen met meubilair en apparatuur (inclusief onthaal) 

• audiovisueel ingerichte vergaderruimten (beschikbaar volgens reservatieschema en gebruik 

apparatuur volgens huisreglement) 

• sanitaire units 

• gangen 

• keuken met keukenapparatuur en ingerichte kantine 

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

van de directeur of – bij diens afwezigheid -  van zijn afgevaardigde  

• kantoren met meubilair 

• de gemeenschappelijke lift 

• diverse ruimtes met kopieerapparaat en fax, beschikbaar voor de gebruikers tegen betaling volgens 

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

functioneel. 

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

huisregels van de gebruiker: 

• onthaal van bezoekers 

• telefoonbeantwoording en opname van boodschappen bij afwezigheid 

• gebruik van de telefax in de servicerooms 

• secretariaats-, telefoon-, en receptiewerk; volgens afspraak (uren kunnen slechts 

gepresteerd worden na aanvraag en volgens beschikbaarheid van het personeel).  

• dagelijkse postdistributie 

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

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

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

telefoonlijnen zullen apart per gebruiker worden doorgerekend 

• schoonmaakdienst voor de gemeenschappelijke ruimtes 

• schoonmaakdienst voor de gebruikte ruimte en werkplaatsen 

• algemeen onderhoud van de site en haar uitrusting 

• eventuele drankenautomaten (betaling volgens gebruik) 

• verwarming, verlichting, schoonmaak en onderhoud van de privat ieve, 

gemeenschappelijke en landschapsdelen 

• dagelijkse afhaling briefwisseling en aangetekende stukken door de post  

• fotokopieertoestel 

 

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

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

gestelde infrastructuur te gedragen als een goede huisvader. 

 

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

Dienstencentrum De Kouter. 

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

bijgevoegde plattegrond. 

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

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

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

Artikel 5 - Dienstenvergoedingen 

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

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

uitzondering van gesprekskosten voor de vaste telefoonlijnen. 

De som hiervoor wordt voor het eerste jaar begroot op € 32.550 (excl. BTW). 

De vergoeding wordt jaarlijks aangepast op basis van de jaarkost van de site.  



 15 

Deze dienstenvergoeding omvat eveneens de gemeente- en gewestbelastingen, met inbegrip van de 

onroerende voorheffing. 

De eerste facturatie dekt de periode van 01/05/2020 – 30/06/2020. De eerste facturatieperiode bedraagt 

5.425 euro (excl. BTW) 

Artikel 6 - Betaling 

De dienstenvergoedingen waarvan sprake in artikel 5 worden per trimester gefactureerd, 

uitgezonderd de eerste facturatieperiode die loopt van 01/05/2020-30/06/2020. Dit bedrag dient 

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

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

Bij gebreke aan betaling binnen de bovengenoemde termijn is de gebruiker 

nalatigheidsintresten verschuldigd op het nog uitstaande bedrag, zonder enige 

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

(exclusief BTW) voor administratieve kosten. De interest is gelijk aan de gerechtelijke interest. 

Bij gebreke aan betaling binnen twee maanden na ontvangst van de factuur heeft het Dienstencentrum 

De Kouter het recht om van rechtswege onmiddellijk een einde te maken aan deze overeenkomst. 

 

Artikel  7– Waarborg 

Voor het gebruik van het dienstenpakket in het dienstencentrum stelt iedere gebruiker een waarborg 

ter beschikking van het Dienstencentrum De Kouter.  

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

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

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

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

schade aan de infrastructuur. 

 

Artikel 8- Toegelaten bedrijvigheid 

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

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

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

zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Dienstencentrum De 

Kouter, dat een dergelijke wijziging zonder opgaaf van redenen mag weigeren. 

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

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

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

handelshuur valt. 

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

gebruikers. Bij overlast heeft het Dienstencentrum De Kouter het recht het contract te beëindigen met 
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een opzegtermijn van 6 maanden. Deze termijn gaat in op de eerste dag na ontvangst van het 

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

aan de gebruiker. 

 

Artikel 9 - Staat van het goed 

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

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

vloer- en wandbekleding en archieven. 

De gebruiker mag geen veranderingen, wijzigingen, bouwwerkzaamheden of 

sloopwerkzaamheden uitvoeren in de gebruikte ruimtes zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke 

toestemming van het Dienstencentrum De Kouter. 

Veranderingen, wijzigingen, bouwwerkzaamheden of sloopwerkzaamhedendoor of voor rekening van 

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

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

het Dienstencentrum De Kouter toestemming verleent voor deze bedoelde werkzaamheden, 

worden ze uitgevoerd voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

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

uitvoering van de goedgekeurde werkzaamheden. 

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

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

dienstencentrum. 

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

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

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

verplicht hieraan te voldoen zonder de kosten die hieruit voortvloeien op het Dienstencentrum De 

Kouter te verhalen. 

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

Het Dienstencentrum De Kouter kan per aangetekende brief eisen dat de g ebruiker 

alle herstellingswerkzaamheden verricht waarvoor hij verantwoordelijk is en ze binnen twee 

maanden na de verzending van de aangetekende brief voltooit. 

De gebruiker moet zonder schadeloosstelling of verlaging van de dienstenvergoeding de uitvoering 

dulden van alle reparaties en verbeteringen die het Dienstencentrum De Kouter 

noodzakelijk acht met het oog op de nakoming van zijn verplichtingen,  

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

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

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

 

De gebruiker moet het Dienstencentrum inlichten over de herstellingen die hij uitvoert. 
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De gebruiker moet het Dienstencentrum zonder uitstel en per aangetekend schrijven attent maken op 

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

dienstencentrum valt. 

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

beschadigingen, voor de vergroting van de schade en voor alle andere nadelige gevolgen die hieruit 

voortvloeien. Indien er zich een onderbreking van de functies van het gebouw voordoet ten 

gevolge van een oorzaak die buiten de macht van het Dienstencentrum ligt en indien het 

Dienstencentrum aantoont dat het in de mate van het redelijke zorg heeft gedragen voor de 

werking of het herstel van de functies van het gebouw, kan de gebruiker geen schadeloosstelling 

eisen van het Dienstencentrum voor de schade of de ongemakken die hieruit voor hem 

voortvloeien. 

Artikel 10 - Verzekeringen 

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

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

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

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

zijn aansprakelijkheid tegenover het Dienstencentrum De Kouter te laten verzekeren. 

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

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

schadegeval zouden kunnen uitoefenen tegen de gebruiker. 

Deze afstand geldt niet in geval van kwaadwilligheid en in de mate dat de gebruiker zijn 

aansprakelijkheid tegenover het Dienstencentrum De Kouter heeft laten verzekeren. 

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

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

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

aansprakelijk stellen. 

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

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

het Dienstencentrum De Kouter worden bezorgd. 

 

Artikel 11 - Gebruiksrecht 

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

gebruiksrecht, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van het Dienstencentrum De Kouter. 

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

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

contract voortvloeiende verplichtingen nakomen. 
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Artikel 12 - Diverse bepalingen 

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

door derden verrichte uitzonderlijke werkzaamheden en diensten vallen buiten de 

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van het Dienstencentrum De Kouter. 

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

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

gebruiker een forfaitaire bezettingsvergoeding – exclusief BTW - van € 500 / dag verschuldigd, tot 

op de dag van daadwerkelijke ontvangst van de badges door het Dienstencentrum De Kouter; tot 

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

Artikel 13 – Bezoek 

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

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

Artikel 14 - Bezichtiging 

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

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

vergezeld worden. 

Artikel 15 – Geheimhoudingsplicht 

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

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

bestaat in hoofde van de gebruiker. 

Artikel 16 – Huishoudelijk reglement 

 

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

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

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

onderhavige overeenkomst. 

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

worden toegevoegd. 

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

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

Artikel 17 - Betwistingen 

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

te Leuven. 

 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  



 19 

 

Raadslid Vandervelde vraagt wat er gebeurt met de wijkpolitie van Kortenberg. KC Endels meldt dat deze 

in het politiehuis Kortenberg blijft. 

 

 

6. 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 drie jaar, met als startdatum 1 

februari 2020; 

 Overwegende dat de uitgaven worden geraamd op ongeveer € 42.000 (excl. BTW) per jaar; 

 Overwegende dat de raming van de uitgave niet hoger is dan € 135.000 (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; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

  - Stemmen voor: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, 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, 

Hans Vanhoof, Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 

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 01/2019 

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

besluit. 

Artikel 5: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  
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Raadslid Denon vraagt of er geen raamcontracten zijn waarop men kan intekenen. Bijzonder 

rekenplichtige Kelchtermans meldt dat dit het geval is, maar dat de politiezone bij voorkeur een 

benzinestation op haar grondgebied kiest. Daarom wordt er zelf een opdracht uitgeschreven.  

 

 

7. Buitendienststelling bureaustoelen: besluit 

De politieraad, 

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

gestructureerd op twee niveaus, meer bepaald artikel 33; 

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

werd ingesteld op 1 januari 2002; 

     Gelet op de artikelen 234 en 236 van 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 15 bureaustoelen en 7 bezoekersstoelen die in 2006 werden aangekocht voor het 

politiehuis Kortenberg voor het totaalbedrag van € 5.976,46 (incl. BTW) volledig afgeschreven zijn; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

  - Stemmen voor: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, 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, 

Hans Vanhoof, Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 

Besluit: 

Artikel 1: 15 bureaustoelen en 7 bezoekersstoelen definitief buiten dienst te stellen. 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

8. 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 20 juni 2019, 

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

commissarissen), 12 middenkaderleden en 39 basiskaderleden;  

    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;  

 Gelet op de artikels IV.I.37 tot IV.I.39 van de RPPol (Koninklijk besluit tot regeling van de 

rechtspositie van het personeel van de politiediensten van 30 maart 2001) waarin werd opgenomen dat de 

binnen de personeelsformatie voorziene CaLog-betrekkingen statutaire betrekkingen dienen te zijn, 

waarvoor een bepaalde wervingsprocedure dient gevolgd te worden; 

 Gelet op artikel 118, tweede lid van de Wet op de Geïntegreerde Politie en artikel 26 van de Exoduswet 

waaruit volgt dat buiten de vervangingen in het raam van de onderbreking van de beroepsloopbaan, de 

vrijwillige vierdagenweek, de halftijdse vervroegde uittreding, de vierdagenweek met of zonder premie en 

het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar alleen de volgende bijkomende en specifieke opdrachten kunnen 

worden ingevuld door contractuele personeelsleden: 

• betrekkingen gefinancierd door tijdelijke of wisselende middelen 

• betrekkingen die als tijdelijke, bijzondere of deeltijdse opdrachten worden beschouwd 

• de betrekkingen van het onderhoudspersoneel 

• de betrekkingen van het personeel van de messes, restaurants en kantines  

 Gelet op het besluit van de politieraad van 24 februari 2005 waarbij een betrekking van 

verkeersconsulent - niveau B werd toegevoegd aan de personeelsformatie (zonder te bepalen of dit een 

contractuele of statutaire betrekking was); 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 22 september 2005 waarbij in de personeelsformatie een 

contractuele betrekking van verkeersconsulent van het niveau B en een contractuele betrekking van 

assistent voor de verkeersdienst van het niveau C werd voorzien; 

 Overwegende dat deze functies toen als contractuele betrekkingen werden opgenomen in de 

personeelsformatie aangezien deze gefinancierd werden met tijdelijke of wisselende middelen, namelijk het 

verkeersveiligheidsfonds; 

 Overwegende dat de dotatie van het verkeersveiligheidsfonds toen diende verantwoord te worden aan de 

hand van aankopen in het kader van verkeersveiligheid of door de betaling van één of meerdere weddes 

van medewerkers die tewerkgesteld werden in het kader van verkeer; 

 Overwegende dat de dotatie van het verkeersveiligheidsfonds sinds enkele jaren niet meer gekoppeld is 

aan door de politiezone te verantwoorden uitgaven inzake verkeer, maar automatisch wordt toegekend en 

vrij te besteden is; 

 Overwegende dat de functie van ‘assistent verkeersdienst’ ondertussen werd omgevormd naar 

‘medewerker zonesecretariaat’; 

 Overwegende dat de huidige personeelsformatie zes medewerkers (niveau C) voor het zonesecretariaat 

voorziet, waarvan één betrekking contractueel is; 

 Overwegende dat uit de werking van de politiezone de grote meerwaarde van een verkeersconsulent en 

een medewerker van het zonesecretariaat (met onder andere administratieve taken inzake verkeer) blijkt; 

 Overwegende dat de politiezone beide functies wenst om te zetten naar een statutaire betrekking;   

    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;  
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 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

  - Stemmen voor: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, 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, 

Hans Vanhoof, Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 

Besluit:  

Artikel 1: De beslissing van de politieraad d.d. 20 juni 2019 houdende de personeelsformatie van de 

politiezone Herent-Kortenberg wordt gewijzigd.  

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

- 55 statutaire betrekkingen in het operationeel kader + twee medewerkers die structureel gedetacheerd zijn 

naar een federale dienst;  

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

Artikel 3: Het operationeel kader is samengesteld uit volgende statutaire betrekkingen:  

- vier officieren, te weten één hoofdcommissaris en drie commissarissen  

- 12 middenkaderleden + één hoofdinspecteur die structureel gedetacheerd is naar een federale dienst  

- 39 basiskaderleden + één inspecteur die structureel gedetacheerd is naar een federale dienst.  

Artikel 4: Het administratief en logistiek kader is samengesteld als volgt:  

- 14 statutaire betrekkingen:  

1 beleidscoördinator-politiesecretaris van het niveau A;  

1 coördinator personeel & middelen van het niveau A;  

1 bestuurlijk consulent van het niveau B;  

1 consulent financiën en personeel van het niveau B;  

1 consulent personeel van het niveau B;  

1 consulent logistiek van het niveau B;  

1 verkeersconsulent van het niveau B; 

6 assistenten voor het zonesecretariaat van het niveau C;  

1 logistiek medewerker niveau D.  

Artikel 5: De middelen zullen voorzien worden om de invulling van de nieuwe personeelsformatie 

financieel mogelijk te maken.  

Artikel 6: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Raadslid Vandervelde merkt op dat bij andere overheden er net een beweging is naar contractuele 

betrekkingen. KC Endels zegt dat dit klopt, maar dat statutarisering ingebakken is in het statuut van de 

politie. Volgens de regelgeving moeten alle Calog-betrekkingen in de personeelsformatie statutair zijn.  

 

9. Goedkeuring functieprofiel logistiek consulent: 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 
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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 20 juni 2019 houdende de wijziging van de 

personeelsformatie, waarbij de functie van logistiek beheerder - niveau C werd omgezet naar de functie van 

logistiek consulent - niveau B; 

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

onder meer de taken, vaardigheden en attitudes worden omschreven;  

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

  - Stemmen voor: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, 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, 

Hans Vanhoof, Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 

Besluit: 

Artikel 1: Het functieprofiel van logistiek consulent dat als bijlage gaat bij dit besluit, goed te keuren. 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

10. Vacantverklaring van drie betrekkingen van interventie-inspecteur: besluit  

 

De politieraad, 

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

op twee niveaus; 

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

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

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

van de politiediensten; 

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

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

politiediensten; 

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

personeelsleden van de lokale politie; 

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

mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

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

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

verantwoordelijke overheden in de politiezones; 
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 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 24 oktober 2019 houdende de vaststelling van de 

personeelsformatie van de lokale politie HerKo; 

 Overwegende dat een inspecteur van de interventiedienst op 1 januari mobiliteit maakt naar een andere 

politiezone; 

 Overwegende dat een inspecteur van de interventiedienst gestart is aan de opleiding tot hoofdinspecteur; 

 Overwegende dat een inspecteur van de interventiedienst mobiliteit aanvraagt; 

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

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

 Overwegende dat met het aanleggen van een wervingsreserve kan geanticipeerd worden op het 

mogelijke vertrek van medewerkers; 

 Overwegende dat de vacante betrekkingen worden gepubliceerd in de volgende mobiliteitscyclus van 

2019; 

 Overwegende dat ingevolge de regelgeving inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten 

de mogelijkheid gecreëerd wordt tot het voorzien in een wervingsreserve tot de tweede volgende 

mobiliteitscyclus; 

 Overwegende dat de administratieve afhandeling van een mobiliteitsronde verscheidene maanden in 

beslag neemt, 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

  - Stemmen voor: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, 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, 

Hans Vanhoof, Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 

Besluit: 

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

mobiliteit. 

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

Artikel 3: dat indien deze betrekkingen niet kunnen ingevuld worden via de klassieke mobiliteit, deze 

plaatsen zullen opengesteld worden in de aspirantenmobiliteit; 

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

politieraadsbesluit van 15 juni 2006, samengeroepen. 

Artikel 5: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

Raadslid Vandenbroucke vraagt of de medewerkers die mobiliteit aanvragen dit doen om persoonlijke 

redenen of uit ontevredenheid. KC Endels meldt dat in geen van deze gevallen men de politiezone verlaat 

omwille van ontevredenheid. 

 

11. Vacantverklaring twee betrekkingen van medewerker zonesecretariaat: 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; 
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 Gelet op het Ministerieel Besluit van 28 december 2001 tot regeling van sommige bepalingen van het 

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

politiediensten; 

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

personeelsleden van de lokale politie; 

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

mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

 Gelet op de Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 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 24 oktober 2019 betreffende de wijziging van de 

personeelsformatie waarin de bestaande contractuele betrekking van medewerker van het zonesecretariaat 

werd omgezet naar een statutaire betrekking; 

 Overwegende dat deze statutaire betrekking vervolgens dient vacant verklaard te worden en 

gepubliceerd te worden in de volgende interne mobiliteitsronde; 

 Overwegende dat de medewerker die vastbenoemd was voor een andere statutaire betrekking van 

medewerker van het zonesecretariaat eind oktober 2018 vrijwillig ontslag heeft genomen; 

 Overwegende dat deze statutaire betrekking vervolgens dient vacant verklaard te worden en 

gepubliceerd te worden in de volgende interne mobiliteitsronde; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

  - Stemmen voor: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, 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, 

Hans Vanhoof, Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 

Besluit: 

Artikel 1: twee betrekkingen van medewerker zonesecretariaat - niveau C worden vacant verklaard en 

gepubliceerd in de volgende mobiliteitscyclus. Indien de functies niet worden ingevuld via interne 

mobiliteit, wordt er overgegaan tot externe statutaire aanwerving via jobpol.be.  

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

Artikel 3: Voor het selecteren van de kandidaten wordt de selectiecommissie die werd samengesteld bij 

politieraadsbesluit van 1 december 2005 samengeroepen. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

12. Vacantverklaring betrekking van consulent Financiën & Personeel: 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 
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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 januari 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; 

 Overwegende dat de medewerker die vastbenoemd was voor deze betrekking eind februari 2019 

vrijwillig ontslag heeft genomen; 

 Overwegende dat deze statutaire betrekking vervolgens dient vacant verklaard en gepubliceerd te 

worden in de volgende interne mobiliteitsronde; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

  - Stemmen voor: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, 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, 

Hans Vanhoof, Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 

Besluit: 

Artikel 1: een betrekking van consulent Financiën & Personeel - niveau B wordt vacant verklaard en 

gepubliceerd in de volgende mobiliteitscyclus. Indien de functie niet wordt ingevuld via interne mobiliteit, 

wordt er overgegaan tot externe statutaire aanwerving via jobpol.be.  

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

Artikel 3: Voor het selecteren van de kandidaten wordt de selectiecommissie die werd samengesteld bij 

politieraadsbesluit van 1 december 2005 samengeroepen. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

13. Vacantverklaring betrekking van verkeersconsulent: 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; 
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 Gelet op de Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 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 24 oktober 2019 betreffende de wijziging van de 

personeelsformatie waarin de bestaande contractuele betrekking van verkeersconsulent werd omgezet naar 

een statutaire betrekking; 

 Overwegende dat deze statutaire betrekking vervolgens dient vacant verklaard te worden en 

gepubliceerd te worden in de volgende interne mobiliteitsronde; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

  - Stemmen voor: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, 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, 

Hans Vanhoof, Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 

Besluit: 

Artikel 1: een betrekking van verkeersconsulent - niveau B wordt vacant verklaard en gepubliceerd in de 

volgende mobiliteitscyclus. Indien de functie niet wordt ingevuld via interne mobiliteit, wordt er 

overgegaan tot externe statutaire aanwerving via jobpol.be.  

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

Artikel 3: Voor het selecteren van de kandidaten wordt de selectiecommissie die werd samengesteld bij 

politieraadsbesluit van 1 december 2005 samengeroepen. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

14. Vacantverklaring betrekking van logistiek consulent: 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 januari 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 
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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 de besluiten van de politieraad van 20 juni 2019 betreffende het ontslag van de logistiek 

beheerder en de omzetting van de functie van logistiek beheerder - niveau C naar logistiek consulent - 

niveau B; 

 Overwegende dat deze statutaire betrekking vervolgens dient vacant verklaard te worden en 

gepubliceerd te worden in de volgende interne mobiliteitsronde; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

  - Stemmen voor: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, 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, 

Hans Vanhoof, Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 

Besluit: 

Artikel 1: een betrekking van logistiek consulent - niveau B wordt vacant verklaard en gepubliceerd in de 

volgende mobiliteitscyclus. Indien de functie niet wordt ingevuld via interne mobiliteit, wordt er 

overgegaan tot externe statutaire aanwerving via jobpol.be.  

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

Artikel 3: Voor het selecteren van de kandidaten wordt de selectiecommissie die werd samengesteld bij 

politieraadsbesluit van 1 december 2005 samengeroepen. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

15. Vacantverklaring van een contractuele betrekking bepaalde duur van personeelsconsulent: 

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 januari 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; 

 Overwegende dat de personeelsconsulente wegens ziekte niet voltijds kan werken; 

 Overwegende dat voor een goede werking van de politiezone deze functie zo snel mogelijk tijdelijk 
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dient ingevuld te worden; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

  - Stemmen voor: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, 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, 

Hans Vanhoof, Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 

Besluit: 

Artikel 1: een betrekking van personeelsconsulent - niveau B contractueel vacant te verklaren d.m.v. 

dringende, externe aanwerving via de website ‘jobpol’.  

Artikel 2: Het personeelslid zal in dienst genomen worden met een arbeidscontract van bepaalde duur van 

12 maanden. 

Artikel 3: De vacantverklaring gebeurt in overeenstemming met bovenvermelde bepalingen. 

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

politieraadsbesluit van 7 juli 2005 samengeroepen. 

Artikel 5: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

16. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 20 juni 2019 

 

Het verslag van de politieraad van 20 juni 2019 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

17. Varia 

 

Raadslid Denon vermeldt dat in Winksele-Delle een aantal straten plots afgesloten werden zonder of met 

slechts een minimum aan communicatie. Wat is het opzet van het afsluiten van deze straten? Is dit een 

proefproject of is dit definitief? Burgemeester-voorzitter Pollers antwoordt dat dit een kwestie is van het 

Agentschap Wegen & Verkeer en de gemeente. KC Endels meldt dat het advies van de politie wordt 

gevraagd, maar dat dit geen politiebevoegdheid is. 

 

 

17.1. Data politieraden in 2020 

 

In 2020 zijn de data voor de politieraad vastgelegd op 20 februari (Kortenberg), 23 april (Herent), 25 juni 

(Kortenberg), 22 oktober (Herent) en 17 december (Kortenberg). 

 

 

*** BESLOTEN VERGADERING *** 

 

[…] 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22u15. 

 

 

 

 

Leen Symons Astrid Pollers 

Secretaris Burgemeester-voorzitter 
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