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

Vanhumbeeck, vervangend 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, Kristof Van Roey, 

Maarten Willems, raadsleden – Katrijn Kelchtermans, bijzonder rekenplichtige – Sofie Booten, stagiaire – 

Leen Symons, secretaris. 

Verontschuldigd: Hans Vanhoof, raadslid. 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u. 

 

*** OPENBARE VERGADERING *** 

 

Burgemeester-voorzitter Pollers vraagt aan de politieraadsleden de goedkeuring om het punt ‘vaststellen 

mandaat Algemene Vergadering Interleuven’ toe te voegen aan de agenda. De aanwezige 

politieraadsleden keuren dit unaniem goed. 

 

Er wordt gemeld dat korpschef Endels met verlof is en dat commissaris Johan Vanhumbeeck hem vervangt. 

 

1. Vaststellen mandaat Algemene Vergadering Interleuven: besluit 

 

De politieraad, 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 26 april 2018 waarbij de toetreding van de politiezone HerKo 

tot Interleuven werd goedgekeurd; 

Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven zoals het laatst gewijzigd bij beslissing van 19 

december 2018 van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven; 

Gelet op artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur dat bepaalt dat de 

algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de 

politiezones rechtstreeks worden aangewezen door de politieraden uit hun leden en dat het mandaat van de 

vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 28 februari 2019 waarbij politieraadslid Stef Ryckmans werd 

aangeduid als vertegenwoordiger van de politiezone HerKo in de algemene vergadering van Interleuven 

voor de legislatuur 2019-2024; 

Gelet op de uitnodiging d.d. 17 april 2019 voor de algemene vergadering van Interleuven op dinsdag 18 

juni 2019 om 19.00 uur met bijhorende agenda; 

Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering van Interleuven volgende punten bevat: 

1. Samenstelling van het bureau 
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2. Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering d.d. 27.03.2019 

3. Verslag over de activiteiten 2018 

4. Jaarrekening per 31.12.2018 – verslag van de Commissaris-Revisor 

5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten 

6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor 

7. Toetreding tot IGO 

8. Deontologische code 

9. Vastleggen zitpenningen 

10. Vervanging leden raad van bestuur – nieuwe leden (Tremelo) 

11. Diversen 

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

Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Machteld Vandevoorde, Bieke Vanhellemont, Kristof 

Van Roey. 

Besluit: 

Artikel 1: Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de algemene vergadering van 18 

juni 2019 Interleuven als volgt vast te stellen: 

- Goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering. 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

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

Overheid betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2 van het dienstjaar 

2019: kennisgeving 

 

De politieraad neemt kennis van hierboven vermeld schrijven d.d. 29 maart 2019 betreffende de 

goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2 van het dienstjaar 2019. 

 

Raadsleden Willems, Denon en Lissens vervoegen de vergadering. 

 

 

3. Afsluiten van de jaarrekening van het dienstjaar 2018: besluit 

 

De politieraad, 

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

op twee niveaus, inzonderheid de artikelen 33-34 en 77-80; 

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

boekhouding van de lokale politie, inzonderheid de artikelen 66 tot 72; 

 Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 33 van 27 oktober 2003 betreffende de jaarrekening 2002 van 

de politiezones; 

 Gelet op de ministeriële omzendbrieven PLP 38 van 17 maart 2005 en PLP 38bis van 5 oktober 2005 

betreffende het afsluiten van de jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones; 

Besluit: 

 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 
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Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Machteld Vandevoorde, 

Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey, Willems Maarten. 

 

Artikel 1: De politierekening van 2018 goed te keuren, waarbij het resultaat van de rekening wordt 

vastgesteld zoals in de hiernavermelde samenvattingstabel: 

 

BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2018 

 

Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)                                                              9.736.725,53 

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)                                                                      6.201.931,44 

Begrotingsresultaat (gewone dienst)                                                                      3.534.794,09 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)                                                  121.471,07 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)                                                           3.656.265,16 

 

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)                                                       391.035,83 

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)                                                               391.035,83 

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)                                                                         0,00 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)                                         85.014,16 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)                                                     85.014,16 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 

 

Vaste activa                                                                                                                           522.959 

Vlottende activa                                                                                                                 6.900.315 

Totaal van de activa                                                                                                         7.423.274 

 

Eigen vermogen                                                                                                                   6.893.618 

Voorzieningen                                                                                                                          22.734 

Schulden                                                                                                                                 506.922 

Totaal van de passiva                                                                                                        7.423.274 

 

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2018 

 

Exploitatieresultaat                                                                                                                  402.683 

Uitzonderlijk resultaat                                                                                                            213.488 

Resultaat van het dienstjaar                                                                                                616.171 

 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans licht de jaarrekening 2018 toe. Het algemeen begrotingsresultaat 

bedraagt € 3.534.794,09. Daarnaast is er nog een gewoon reservefonds voor de huur van het politiehuis 

Herent (het toezicht heeft enkele jaren geleden zijn akkoord gegeven om het budget dat gespaard was voor 

de bouw van een nieuw politiehuis aan te wenden voor de gewone dienst) en een gewoon reservefonds om 

een stijging van de patronale bijdragen van de pensioenen op te vangen (aangelegd in 2017). Dit maakt het 

totaal van de beschikbare middelen op € 6.334.794,09. Aangezien de meeste personeelsleden van de 

politiezone HerKo statutair zijn, wordt tijdens de loopbaan reeds een grote bijdrage gestort. Op dit 

ogenblik betaalt de politiezone geen responsabiliseringsbijdrage.  
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De rekening 2018 behaalt een positief resultaat. In vergelijking met de begroting 2018 wordt een vrij grote 

sprong gemaakt, namelijk € 858.000 minder uitgaven dan voorzien. Dit komt voornamelijk door lagere 

personeelsuitgaven. Er wordt vastgesteld dat de politiezone HerKo er tot nu toe niet in slaagt om de 

voorziene 55 operationele medewerkers aan te werven. HerKo komt gemiddeld aan 47,5 operationele 

personeelsleden. De voorziene lonen werden bijgevolg niet uitgegeven.  

 

De volgende slide geeft een overzicht weer van het resultaat van de rekeningen gewone dienst per 

dienstjaar. De politiezone tracht iedere rekening positief af te sluiten. Twee keer was het resultaat negatief 

ten gevolge van een beslissing die de rekening met opzet negatief heeft gemaakt (aanleg gewone 

reservefondsen).  

 

In de slide betreffende de evolutie van de personeelskosten, wordt er vanaf 2016 geen gecorrigeerd 

resultaat meer weergegeven. De Raad van State heeft toen immers geoordeeld dat de verplichting binnen 

de politie om de 12de maand van het jaar wat betreft de personeelskosten door te schuiven naar het 

volgende dienstjaar, niet wettelijk is. Indien we de samenstelling van de personeelskosten bekijken dan zien 

we dat voor iedere 100 euro vast loon (en vaste vergoedingen zoals mandaattoelage, nabijheidstoelage,…) 

er 19 euro aan inconveniënten bijkomt. Dit zijn variabele vergoedingen die afhankelijk zijn van prestaties. 

Deze worden geregistreerd. Bijna 81% van de uitgaven gewone dienst van het eigen dienstjaar betreffen 

personeelskosten en bijna 19% werkingskosten. Bijna 40% van de werkingskosten gaat naar de huur van 

het politiehuis Herent. Bijna de helft hiervan wordt betaald door middelen uit het gewoon reservefonds.  

 

De kostprijs in euro per inwoner is voor HerKo lager dan het gemiddelde voor de politiezones die horen tot 

cluster 4. De gemeenten Herent en Kortenberg moeten echter meer zelf bijpassen, aangezien ze rijke 

gemeenten zijn.  

 

Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans heeft een financiële meerjarenplanning opgesteld voor een periode 

van zes jaar, dit is geen verplichting voor politiezones. Het budget voor investeringen wordt opgetrokken 

naar € 200.000. Dit was vroeger € 120.000, maar de laatste jaren hebben uitgewezen dat de 

investeringsgraad verhoogd is. Technologie speelt immers een steeds grotere rol binnen de politie en dit 

heeft zijn prijskaartje. Indien er in de toekomst gekozen wordt voor elektrische auto’s, dan zal dit ook een 

hogere kost met zich meebrengen. Het sectoraal plan dat werd goedgekeurd in 2018 zal ook een meerkost 

met zich meebrengen: bepaalde loonschalen werden aangepast en bepaalde vergoedingen zullen wegvallen 

of vervangen worden door andere vergoedingen. Vanaf 2022 worden maaltijdcheques ingevoerd. 

Voormalig minister Jambon had een subsidie voor deze meerkost beloofd, maar dit werd nog niet 

goedgekeurd door het parlement. De dotatie ‘bepaalde initiatieven’ heeft te maken met De Grubbe en 

wordt door de minister van Binnenlandse Zaken toegekend. De politiezones hebben geen toelating om dit in 

de begroting te ramen, aangezien de minister deze dotatie te allen tijde kan intrekken. Indien deze dotatie 

wegvalt, dan zal men twee functies van inspecteur laten uitdoven.  

 

Raadslid De Latte merkt op dat bij de werkingskosten aangaande het politiehuis Herent de prijs voor 

telefonie eerst daalt en vervolgens bijna verdubbeld. Er wordt geantwoord dat al de kosten voor telefonie, 

kabel TV en wifi apart wordt gehouden. Mogelijks werd er iets extra gevraagd door de politiezone. 

Adviseur Symons geeft aan dat de hogere kost misschien het gevolg is van de vervanging van de 

telefooncentrale door het AGB.  

 

Raadslid De Latte stelt vast dat de politiezone 55 medewerkers vraagt, terwijl 51 het minimum is en stelt 

zich de vraag of het niet realistischer is om de lat op 51 te houden, aangezien men momenteel slechts 47 

operationele medewerkers heeft. Burgemeester-voorzitter Pollers geeft aan dat de politiezone recht heeft 
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op 55 operationele medewerkers, maar door allerlei factoren er niet in slaagt deze doelstelling nu te 

behalen. CP Vanhumbeeck voegt eraan toe dat de politiezone op zeer korte tijd nieuwe medewerkers heeft 

kunnen aanwerven.  

 

 

4. Evaluatie actieplannen 2018 en toelichting actieplannen 2019 

 

Aan de hand van een presentatie worden de resultaten van de actieplannen 2018 en de nieuwe 

doelstellingen van de actieplannen 2019 van de politiezone toegelicht. De nieuwe doelstellingen werden 

goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad van 29 januari (zie documenten in bijlage). 

 

 

Adviseur Symons licht aan de hand van een presentatie de resultaten van de actieplannen 2018 en de 

doelstellingen voor de actieplannen 2019 van de politiezone toe. Wat de prioriteit wijkwerking betreft, geeft 

raadslid Vandenbroucke aan dat ze eerder een andere invulling aan dit thema zou geven, dan wat net 

toegelicht werd. Raadslid Vandenbroucke denkt eerder aan een aanwezigheidspolitiek. CP Vanhumbeeck 

geeft aan dat hier zeker aandacht aan besteed wordt. In beide wijken is er een vernieuwde, verjongde 

ploeg, aangezien een aantal medewerkers met pensioen zijn. Dit zorgt voor een nieuwe dynamiek. Het is 

uiteraard zeer belangrijk dat wijkinspecteurs aanspreekbaar zijn en op het terrein zijn. Er wordt 

geïnvesteerd in een elektrische fiets en een scooter. Het is bovendien de bedoeling dat men zoveel mogelijk 

te voet gaat in centrumgebieden. Er worden ook nieuwe kledingstukken aangekocht, zodat de 

wijkinspecteurs heel goed herkenbaar zijn. Dergelijke zaken zijn niet in het huidige actieplan opgenomen. 

In het actieplan werd wel opgenomen dat iedere wijkinspecteur op jaarbasis minstens één activiteit inzake 

inbraakpreventie bijwoont, in overleg met de diefstalpreventieadviseur. Hierrond werden al mooie dingen 

gedaan, bv. een wandeling in Vrebos met de wijkinspecteur en de leden van het BIN. Zo kunnen de 

inwoners de wijkinspecteur beter leren kennen. 

  

Raadslid Vandervelde vraagt of er voldoende informatie wordt verspreid over wie de wijkagent is. 

Adviseur Symons antwoordt dat wanneer een wijk een nieuwe wijkinspecteur krijgt, hier steeds een artikel 

met foto over verschijnt in de gemeentelijke infokrant. Op de website kan men ook terugvinden wie zijn of 

haar wijkinspecteur is. Raadslid Vandenbroucke merkt op dat er op de website geen foto’s van de 

wijkinspecteurs staan. CP Vanhumbeeck antwoordt dat dit gevoelig ligt. 

 

Raadslid Van Roey merkt op dat voor het jaar 2018 de meeste doelstellingen niet behaald werden. Voor 

2019 werden dezelfde doelstellingen opgesteld. Gaan deze dan behaald worden? Er wordt geantwoord dat 

de beschikbare capaciteit hierbij een rol speelt.  

 

Raadslid Vandenbroucke wenst (naast de bemande snelheidscontroles) graag meer info over de inzet van 

mobiele borden en smileys en de effectiviteit hiervan, namelijk de impact op het gedrag van de inwoners. 

CP Vanhumbeeck geeft aan dat dit aan bod zal komen op de politieraad van 20 juni, tijdens dewelke 

allerlei cijfers omtrent verkeershandhaving zullen weergegeven worden. Er zal ook info gegeven worden 

over de inzet van deze toestellen en er werd al een poging gedaan om het effect ervan te meten.   

 

 

5. Bespreking mogelijke prioriteiten voor het zonaal veiligheidsplan 2020-2025  

 

Iedere politiezone dient iedere zes jaar een zonaal veiligheidsplan op te stellen waarin ze haar prioriteiten 

op het vlak van veiligheid en leefbaarheid en op het vlak van de interne werking voor de volgende zes jaar 
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uiteenzet. Het huidige zonaal veiligheidsplan loopt eind dit jaar af. Dit jaar wordt bijgevolg het nieuwe 

zonaal veiligheidsplan opgesteld, waarvan de prioriteiten worden bepaald door de zonale veiligheidsraad 

(samengesteld uit de burgemeesters, de korpschef, de procureur en de bestuurlijk directeur-coördinator van 

de coördinatie- en steundienst van de federale politie (arrondissement Leuven)).  

 

Het bepalen van deze prioriteiten wordt voorafgegaan door een scannings- en analysefase waarin de 

verwachtingen van de belanghebbenden van de politiezone (zoals bijvoorbeeld de bevolking, de 

medewerkers en het bestuur) worden verzameld. In dit kader wordt ook de politieraad bevraagd over wat 

volgens haar prioriteiten dienen te zijn van de zone. 

 

De prioriteiten van het huidige zonaal veiligheidsplan zijn: 

• Wat betreft veiligheid en leefbaarheid: 

o Inbraken 

o Verkeersveiligheid 

o Intrafamiliaal geweld 

o Radicalisering en terrorisme 

• Wat betreft interne werking: 

o Wijkwerking 

o Interne communicatie 

o Optimalisatie werkprocessen 

 

Raadslid Vandervelde geeft aan het moeilijk te vinden om zonder cijfermateriaal prioriteiten mee te geven. 

Op zich is het allemaal belangrijk. Cijfers zullen dan aantonen of iets prioritair is, bv. of intrafamiliaal 

geweld afneemt of toeneemt. Als je niet over dergelijke gegevens beschikt, is het moeilijk om zelf 

prioriteiten naar voren te schuiven. Adviseur Symons geeft aan dat de zonale veiligheidsraad bij de keuze 

van de prioriteiten rekening houdt met objectieve gegevens (namelijk de criminaliteitscijfers), maar ook 

met subjectieve gegevens. Dit zijn de prioriteiten zoals ze aangevoeld worden door de verschillende 

belanghebbenden, bv. de politieraad. Het gaat hierbij eerder over een aanvoelen, over hetgeen men hoort 

bij de bevolking, eerder dan over criminaliteitscijfers. Raadslid Vandervelde geeft vervolgens aan dat 

verkeersveiligheid een belangrijk item is. Veel inwoners zijn van mening dat er te snel gereden wordt in 

hun straat. Het is een thema dat zeker leeft bij de bevolking en dat gezamenlijk moet bekeken worden. Er is 

bv. veel verkeer in de Zavelstraat doordat de Kouterstraat afgesloten is. De inwoners liggen wakker van de 

verkeersstromen. 

 

Raadslid Vandenbroucke geeft als belangrijke items het volgende weer: het respecteren van de zone 30, 

sluikstorten en wijkwerking. Aanwezigheid van de wijkinspecteur op straat en ervoor zorgen dat meer 

inwoners hun wijkinspecteur kennen, is van belang. Vandaag kennen veel inwoners de wijkinspecteur niet 

en is de wijkinspecteur onvoldoende zichtbaar. De wijkinspecteur moet ook aanwezig zijn als de mensen 

thuis zijn. CP Vanhumbeeck geeft aan dat door de evolutie in de samenleving er ook minder kansen zijn om 

de wijkinspecteur te zien. Raadslid Lissens voegt eraan toe dat de aanwezigheid van de wijkinspecteur op 

buurtfeesten een eenvoudige manier is om zijn/haar zichtbaarheid en kenbaarheid te verhogen. Raadslid 

Coomans is het ermee eens dat de wijkinspecteur weinig aanwezig is op activiteiten. De vorige 

wijkinspecteur kwam af en toe eens naar een activiteit, de huidige wijkinspecteur zien ze minder. CP 

Vanhumbeeck geeft aan dat een uitnodiging voor een buurtfeest steeds aan de wijkinspecteur kan 

overgemaakt worden.  

 

Raadslid Vandervelde vraagt of ze een probleem rechtstreeks kan melden aan de wijkinspecteur. Dit is 

inderdaad het geval, niet-dringend problemen kan men aan de wijkinspecteur melden. 
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Raadslid De Greef meldt dat voor Kortenberg sluikstorten een aandachtspunt is. Samenwerking met de 

jongeren is ook belangrijk. Raadslid De Greef verneemt van jongerenorganisaties dat de verwachting om 

in orde te zijn met veiligheid (security inhuren) een grote kost is en dat er moet nagedacht worden hoe dit 

op een andere manier kan gebeuren. Een grotere betrokkenheid is van belang. Burgemeester Thienpont 

meldt tijdens de debriefing van grote evenementen vernomen te hebben dat wijkcoördinator Smaege of een 

collega aanwezig is bij de evenementen. Raadslid De Greef heeft van de scouts vernomen dat men security 

moet inzetten om in orde te zijn. Dit is een grote drempel en niet voor alle jongerenorganisaties even 

gemakkelijk om te organiseren. Burgemeester-voorzitter Pollers geeft aan dat een onderscheid moet 

gemaakt worden tussen de taken van de politie en het inzetten van security bij privé-evenementen. Dit is 

inderdaad duur, maar een groot evenement brengt verschillende verplichtingen met zich mee en security is 

hier een onderdeel van. CP Vanhumbeeck voegt eraan toe dat men als organisator een grote 

verantwoordelijkheid heeft en men niet alles kan doorschuiven naar de gemeente en de politie. Er wordt bij 

grote evenementen een risicoanalyse opgesteld. Dit loopt goed in Herent en Kortenberg. Raadslid De 

Greef meldt dat het reglement wordt gemaakt door het beleid. Het start bij het vastleggen van een bepaald 

kader. CP Vanhumbeeck antwoordt dat er soms wordt opgelegd om een privébewakingsfirma in te 

schakelen, maar dat dit altijd bespreekbaar is. Indien men door expertise kan aantonen dat bekwame 

mensen die bewakingsactiviteiten kunnen opnemen, dan is dit bespreekbaar. Er is echter veel verloop bij 

jongerenorganisaties, waardoor men weinig expertise kan opbouwen. Er is geen constante in de leiding. 

Raadslid Vandervelde meldt dat de bereidheid tot communicatie van belang is. De kwaliteitseisen moeten 

redelijk blijven.  

 

De politieraadsleden kunnen tot volgende week vrijdag aan adviseur Symons nog input geven voor de 

prioriteiten van het volgende zonaal veiligheidsplan.  

 

 

6. Missie, visie en waarden van de politiezone HerKo 

 

Naar aanleiding van het komende zonaal veiligheidsplan worden ook de huidige missie, visie en waarden 

van de politiezone HerKo onder de loep genomen. Deze missie, visie en waarden werden in 2002 

uitgeschreven en zijn in de loop der jaren lichtjes aangepast. Alvorens deze indien nodig te herschrijven, 

wensen we ook van de politieraadsleden de nodige input te krijgen. Het is de zonale veiligheidsraad die de 

uiteindelijke tekst goedkeurt. 

 

Wat zijn een missie, visie en waarden? 

 

• Missie: dit is de kernopdracht van de politiezone: wat moeten we als politiezone doen? Wat is onze 

taak? 

• Visie: waar wil de politiezone naartoe op langere termijn: waar voor een organisatie willen we 

zijn? 

• Waarden: hoe moet iedere medewerker zich opstellen? wat verwachten we van iedere 

medewerker? 

 

Ter info vindt u hieronder de huidige missie, visie en waarden van de politiezone HerKo. 

 

MISSIE 

Als radertje in het veiligheidsgebeuren staan wij permanent in voor de basispolitiezorg in de gemeenten 
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Herent en Kortenberg. Ter uitvoering van het beleid, leveren wij een gemeenschapsgerichte politiezorg die 

gekenmerkt wordt door de principes van informatiegestuurde politiezorg en optimale bedrijfsvoering. 

 

VISIE 

Wij streven ernaar een open politiedienst te zijn waarbij de gemeenschapsgerichte en informatiegestuurde 

politiezorg centraal staat, met een hart voor de medewerkers en waarvan de totale werking naadloos 

aansluit bij die van onze partners in de integrale veiligheidszorg. 

 

WAARDEN 

Het gedrag van iedere medewerker van de lokale politie HerKo moet gekenmerkt worden door: 

 

H ulpvaardigheid 

E venwaardige behandeling van iedereen 

R espect voor iedereen 

K ritische ingesteldheid 

O penheid 

 

Ook over dit thema kunnen de politieraadsleden tot volgende week vrijdag aan adviseur Symons nog input 

geven.  

 

 

7. 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;  

    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 goedkeuring van de personeelsformatie van HerKo, zoals vastgesteld bij politieraadsbesluit 

van 21 juni 2018, door de toezichthoudende overheid waarin het operationeel kader als volgt is 

samengesteld: vier officieren (= één hoofdcommissaris en drie commissarissen), 11 middenkaderleden en 

40 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;  

 Overwegende dat er nood is aan een bijkomende hoofdinspecteur om volgende operationele taken uit te 

bouwen: 
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o Het opvolgen van lokale evenementen 

o Het beheer van de bestuurlijke databanken 

o Afstemming tussen beide gemeenten inzake preventie, verkeer en GAS 

o Adviezen bij aanvragen voor signalisatievergunningen 

o Wapenvergunningen 

o Ondersteuning aan het LIK 

o … 

 Overwegende dat door het wegnemen van deze opdrachten bij de hoofdinspecteurs-wijkcoördinatoren 

er bij deze hoofdinspecteurs meer ruimte vrijkomt voor de aansturing van de wijkinspecteurs; 

 Overwegende dat de wijkdiensten momenteel elf inspecteurs, waarvan één inspecteur ter ondersteuning 

van de wijkdiensten, omvat; 

 Overwegende dat één van de inspecteurs in het najaar zal instappen in het stelsel van non-activiteit 

voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) en zal vervangen worden door de inspecteur die de 

wijkdiensten ondersteunt; 

     Overwegende dat om deze extra plaats hoofdinspecteur bestuurlijke cel te bekomen de vacant 

gekomen plaats van inspecteur ondersteuning wijkdiensten zal geschrapt worden; 

    Overwegende dat het operationele kader van de politiezone HerKo na de omzetting van een plaats 

inspecteur naar een plaats hoofdinspecteur nog steeds bestaat uit 55 operationele medewerkers;  

    Overwegende dat de voorgestelde personeelsformatie voldoet aan de formatienormen van de 

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

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

 Gelet op de 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, 

Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey, Willems Maarten. 

Besluit:  

Artikel 1: De beslissing van de politieraad d.d. 21 juni 2018 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 12 een statutair ambt betreffen en twee 

een contractuele betrekking die gefinancierd wordt door tijdelijke of wisselende middelen.  

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:  

- 12 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 logistiek beheerder van het niveau C;  

5 assistenten voor het zonesecretariaat van het niveau C;  

1 logistiek medewerker niveau D.  
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- 2 contractuele betrekkingen:  

1 verkeersconsulent van het niveau B;  

1 assistent voor het zonesecretariaat van het niveau C;  

Artikel 5: Deze contractuele betrekkingen zullen ingevuld worden door een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur. De duur is afhankelijk van de tijdelijke of wisselende middelen die als basis van de 

financiering gediend hebben.  

Artikel 6: De middelen zullen voorzien worden om de invulling van de nieuwe personeelsformatie 

financieel mogelijk te maken.  

Artikel 7: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

CP Vanhumbeeck geeft aan dat door een vernieuwing van de wijkteams er minder nood is aan een elfde 

wijkinspecteur die beide wijkdiensten ondersteunt. De huidige wijkinspecteur die beide wijkdiensten 

ondersteunt, zal vanaf 1 november een wijkinspecteur vervangen die in een soort van prepensioen gaat. De 

elfde wijkinspecteur wordt vervolgens vervangen door een hoofdinspecteur bestuurlijke cel. Dit heeft een 

kleine financiële implicatie, namelijk het loonverschil tussen een inspecteur en hoofdinspecteur. Door de 

creatie van een functie hoofdinspecteur bestuurlijke cel verlaagt de werkdruk bij de twee hoofdinspecteurs-

wijkcoördinatoren. Deze hoofdinspecteur zal ondersteuning bieden aan de coördinator Wijkwerking & 

Verkeer, lokale evenementen voorbereiden in overleg met de wijkcoördinatoren, ondersteuning bieden aan 

het lokaal informatiekruispunt,… 

 

 

8. Functieprofiel hoofdinspecteur bestuurlijke cel: besluit 

 

De politieraad, 

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

op twee niveaus; 

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

vakverenigingen van het personeel van de politiediensten; 

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

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

politiediensten; 

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

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

en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten; 

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

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

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

personeelsleden van de lokale politie; 

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

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

politiediensten; 

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

van de politiediensten; 

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

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

maatregelen; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 25 april 2019 houdende de goedkeuring van de 

personeelsformatie; 
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 Overwegende dat hierbij een betrekking van inspecteur werd omgezet naar hoofdinspecteur; 

 Overwegende dat deze nieuwe betrekking als ‘hoofdinspecteur bestuurlijke cel’ wordt omschreven; 

 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 raadpleging van de vakbonden; 

 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, 

Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey, Willems Maarten. 

Besluit: 

Artikel 1: Het volgende functieprofiel dat als bijlage gaat bij dit besluit, goed te keuren: 

- Hoofdinspecteur bestuurlijk cel 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

9. Mandaat deelname samenaankoop verzekeringen: besluit  

 

De politieraad, 

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

op twee niveaus; 

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

werd ingesteld op 1 januari 2002; 

     Gelet op de Nieuwe Gemeentewet in het bijzonder artikel 234; 

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

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

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

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

klassieke sectoren; 

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

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 

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

     Overwegende dat de huidige verzekeringscontracten eind 2019 aflopen en we in de loop van 2019 

verplicht zijn om opnieuw de markt te consulteren inzake onze verzekeringen;  

     Overwegende dat verzekeringscontracten geen makkelijk te onderhandelen materie zijn als kleine speler 

op de markt en we binnen de provincie Vlaams-Brabant de krachten als politiezones willen bundelen om 

aldoende sterker te staan; 

    Overwegende dat we als politiezones van Vlaams-Brabant maximaal willen gebruikmaken van een 

schaalvoordeel in deze materie en er mogelijk een (gunstig) neerwaarts effect op de prijs te verwachten 

valt; 

     Overwegende dat de politiezone Zennevallei wil optreden als aankoopcentrale inzake een 

samenaankoop voor verzekeringen voor alle politiezones binnen Vlaams-Brabant die willen aansluiten bij 

dit initiatief;  

     Overwegende dat in het lastenboek volgende percelen worden voorzien: arbeidsongevallen, burgerlijke 

aansprakelijkheid en rechtsbijstand, patrimonium (brandverzekering en alle risico's (elektronica)), globale 

vlootpolis en omnium dienstverplaatsingen; 

  Overwegende dat de volledige procedure zal geleid worden door de politiezone Zennevallei en er zal 

gebruik gemaakt worden van een openbare procedure met Europese publicatie; 
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  Overwegende dat in de polissen verschillende aanvangsdata zullen voorzien worden en we als 

politiezone HerKo zullen kunnen instappen op datum van 1/1/2021 (op het moment dat onze huidige 

contracten afgelopen 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, 

Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey, Willems Maarten. 

Besluit: 

Artikel 1: Aan de politiezone Zennevallei een mandaat te geven om op te treden als aankoopcentrale voor 

de politiezone HerKo voor wat betreft een overheidsopdracht voor risicoverzekeringen: arbeidsongevallen, 

burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand, patrimonium (brandverzekering en alle risico's 

(elektronica)), globale vlootpolis en omnium dienstverplaatsingen. 

Artikel 2: Het mandaat bedoeld in artikel 1 houdt het verlenen van een delegatie in aan politiezone 

Zennevallei om op te treden als aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 2, 6° van de wet van 17 juni 2016, 

 en om in dit kader alle handelingen te stellen vóór, tijdens en na de procedure die de politiezone HerKo in 

staat moet stellen om deze opdracht tot een goed einde te brengen. 

Artikel 3 : De politiezone Zennevallei zal gebruikmaken van een openbare procedure met Europese 

publicatie, met de prijs als enige gunningscriterium. 

Artikel 4: Het lastenboek inzake deze overheidsopdracht voor verzekeringscontracten zal ten informatieve 

titel voorgelegd worden alvorens dit wordt verstuurd.  

Artikel 5:  Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Raadslid De Latte vraagt waarom de prijs het enige criterium is om te gunnen. Bijzonder rekenplichtige 

Kelchtermans denkt dat een goede dienstverlening opgenomen is als voorwaarde in het bestek. Iedere 

firma geeft in principe de nodige waarborgen hiervoor.   

 

 

10. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 28 februari 2019 

 

Het verslag van de politieraad van 28 februari 2019 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

11. Varia 

 

Raadslid De Latte vraagt of bepaalde diensten van de politiezone enkel worden aangeboden in Herent of 

Kortenberg. CP Vanhumbeeck antwoordt dat er een gelijkwaardige dienstverlening is, met als uitzondering 

de behandeling van wapenvergunningen, waarvoor een inwoner van Herent naar Kortenberg moet komen.  

 

 

*** BESLOTEN VERGADERING *** 

 

[…] 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u45. 
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Secretaris Burgemeester-voorzitter 


