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

korpschef, Katrijn Kelchtermans, bijzonder rekenplichtige, Natalie Dekeyzer, coördinator preventie en 

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

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

Bieke Vanhellemont, Hans Vanhoof, Ann Vannerem, Maarten Willems, Mia Vandervelde raadsleden – 

Inge Keymolen, vervangend secretaris. 

Verontschuldigd: Machteld Vandevoorde, raadslid. 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u04. 

 

*** OPENBARE VERGADERING*** 

 

 

1. Besluit 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 

2021: kennisgeving 

 

De politieraad neemt kennis van hierboven vermeld besluit d.d. 30 juli 2021 betreffende de goedkeuring 

van de begrotingswijziging nr. 1 en 2 van het dienstjaar 2021. 

 

 

2. Begroting dienstjaar 2022: 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 2022 - gewone dienst, opgemaakt volgens de vigerende 

wet, besluiten en onderrichtingen; 

 Gelet op het advies d.d. 6 oktober 2021 van de begrotingscommissie, bedoeld bij artikel 11 van het 

Koninklijk Besluit van 5 september 2001; 

 Gehoord de vragen en opmerkingen van de diverse politieraadsfracties, 

Besluit: 

Artikel 1: De begroting 2022 - gewone dienst goed te keuren, waarbij de uitkomst van de begroting 

vastgesteld wordt zoals in de hierna vermelde samenvattingstabel: 

PZ HERKO 5393 
Spoorwegstraat 6 

3020 Herent 
 

NOTULEN VAN DE BERAADSLAGINGEN 
Politieraad donderdag 21 oktober 2021 om 20u 

Gemeentehuis Kortenberg 
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Algemeen resultaat begrotingsrekening 2019 3.894.917,04 

Rekening  2020  Saldo  

Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar 6.433.876,89   

Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar 6.082.649,72 351.227,17  

    

Netto-vastgestelde rechten vorige dienstjaren 

(in 2020) 

168.633,06   

Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren 

(in 2020) = het totaal van de definitieve 

vastleggingen van de vorige dienstjaren – de 

overgedragen vastleggingen van 2019 

1.602,07 167.030,99  

    

Ontvangsten overboekingen 177.000,00   

Uitgaven overboekingen 111.954,19 65.045,81  

Resultaat van de begrotingsrekening 2020 

(+ of -) 

  583.303,97 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2020 4.478.221,01 

Begroting 2021 Na laatste 

wijziging door 

politieraad 

Aanpassing +/- 

volgens prognose 

Saldo na prognose 

Ontvangsten eigen dienstjaar 6.555.446,34 0,00  

Uitgaven eigen dienstjaar 7.236.003,92 0,00 -680.557,58 

    

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2021) 55.716,48 0,00  

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2021) 1.000,00 0,00 54.716,48 

    

Ontvangsten overboekingen 172.000,00 0,00  

Uitgaven overboekingen 241.950,00 0,00 -69.950,00 

Geraamd resultaat van de begroting 2021 

(+ of -) 

-695.791,10  -695.791,10 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021 3.782429,91 

Begroting 2022  Saldo  

Ontvangsten eigen dienstjaar 6.388.573,84   

Uitgaven eigen dienstjaar 7.360.303,72 -971.729,88  

    

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2022) 0,00   

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

    

Ontvangsten overboekingen 166.000,00   

Uitgaven overboekingen 185.230,00 -19.230,00  

Geraamd resultaat van de begroting 2022 

(+ of -) 

  -990.959,88 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 2.791.470,03 
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Artikel 2: De begroting 2022 - gewone dienst goed te keuren onder voorbehoud dat de gemeentelijke 

dotaties zoals ingeschreven in de politiebegroting 2022 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 2022 - gewone 

dienst. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Politieraadslid Maarten Willems vervoegt de raad om 20u18.  

 

Bijzonder rekenplichtige Katrijn Kelchtermans licht de begroting voor het dienstjaar 2022 toe door middel 

van een powerpoint-presentatie.  

 

Slide 1 : voorblad 

 

Slide 2 Opmaak begroting 2022.  

• De federale dotaties werden geschat op basis van de dotaties van het vorig jaar.  

• Er wordt nog een indexaanpassing verwacht in maart 2022. Deze is nog niet verwerkt in de cijfers.  

• Evolutie aantal operationele medewerkers (OPS) :De operationele norm werd gesteld op 51. Deze 

is mettertijd stelselmatig verhoogd naar 55 + 2. De +2 verwijst naar uitdovende functies. 

Wanneer de dotatie van  De Grubbe wegvalt, vallen twee functies weg. In 2022 valt nog één 

persoon onder het NAVAP-statuut (non-activiteit voorafgaand aan de pensionering). En er werd 

een extra plaats voorzien ter vervanging en voorbereiding van de pensionering van commissaris 

Johan Vanhumbeeck, die in maart 2024 met pensioen zal gaan. Dit punt wordt nog in deze raad 

aan de politieraadsleden voorgelegd (zie punt 9. Vacantverklaring van de betrekking coördinator 

wijkwerking en verkeer). Op 01/01/2022 zullen er 52 personen effectief in dienst zijn binnen de 

politiezone, zeven plaatsen zullen nog niet ingevuld zijn. Dat maakt een totaal van 59 plaatsen 

binnen de zone.  

• De politiezone is geen responsabliseringsbijdrage verschuldigd tem 2026. 

• De patronale bijdragen (PB) m.b.t. het pensioen zullen stijgen vanaf 1/1/2022 van 34% naar 35,50 

%.  

• Nieuwigheid in 2022 is de introductie van de maaltijdcheque (MTC). Deze worden gegeven als 

vervanging van de maaltijdvergoedingen, zowel voor de operationele als de Calog (Logistiek en 

Administratief Kader) medewerkers. Per gewerkte dag bedraagt dit 6 euro met een persoonlijke 

bijdrage van het personeelslid van 1,09 euro. De MTC wordt geïntroduceerd vanaf 1 november 

2022 en heeft derhalve nog geen grote impact op de begroting van 2022. De kostprijs op jaarbasis 

voor de zone, bij een volledig kader, zal ongeveer 105.000,00 euro bedragen.  

 

Slide 3:  Overzicht gewone dienst – uitgaven 

• Katrijn Kelchtermans, bijzonder rekenplichtige, licht toe dat de  daling van de werkingskosten 

vermoedelijk te verklaren is door covid-19.  

•  In de schuldrubriek zien we een stijging van 32.811,71 euro naar 50.078,43 euro. Deze stijging is 

te verklaren door negatieve kredietintresten.  
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Slide 4:  Overzicht gewone dienst – eigen dienstjaar 

Slide 4 geeft een overzicht van de begrote personeelskost (79,23%), de werkingskost (19,72%), de 

overdracht van gelden (0,37%) en de schulden (0,68%). 1/3 van de werkingskosten bestaat uit de kost voor 

de huur van het commissariaat in Herent.  

 

Slide 5:  Ontvangsten gewone dienst – eigen dienstjaar 

Slide 5 geeft een overzicht van de ontvangsten uit prestaties (0,17%), de overdrachten (= subsidies) 

(99,83%) en de schulden (0%).  

 

Slide 6:  Ontvangsten gewone dienst – eigen dienstjaar 

Slide 6 geeft een overzicht van overdrachten : 32,52% federale dotaties, 67,51% gemeentelijke dotatie, en 

0,31% andere. De uitgaven worden voor 67% door de gemeenten betaald.  

 

Slide 7:  Investeringen 2022 

De investeringen voor informatica worden begroot op 82.230 euro. De aankoop van nieuw ICT-materiaal 

is daarmee de grootste post binnen de begrote investeringen. Verder  wordt 100.000 euro voorzien voor de 

aankoop en ombouw van twee elektrische voertuigen voor de wijkdiensten en 3000 euro voor de aankoop 

van een nieuwe meettoestel (verkeersteller).  

 

Slide 8:  Evolutie begroting gewone dienst van 2021 naar  de ontwerpbegroting 2022 

De ontvangsten blijven quasi gelijk . De uitgaven vermeerderen  met +/- 200.000 euro, hetgeen te wijten is 

aan een stijgende personeelskost.  

 

Slide 9:  Financiering politiezones – aandachtspunten 

• Pensioenen : er is geen responsabiliseringsbijdrage tem 2026. 

Er is een verhoging van de persoonlijke bedragen voor pensioenen van 34% naar 1,5% van het 

brutoloon.  

• Sectoraal akkoord van 2018 bepaalt dat in 2022 de maaltijdcheques geïntroduceerd worden vanaf 

1/11/2022, zoals eerder beschreven in dit verslag. Het personeelslid kan kiezen om de 

maaltijdvergoeding aan te houden tot hij overgaat naar een nieuwe functie binnen de 

geïntegreerde politie.  

 

Slide 10:  Financiering politiezones – aandachtspunten 

• Regeling NAVAP: federale overheid heeft beslist dat de politiezones enkel nog een subsidie krijgen 

voor de personeelsleden die zich effectief  onder het statuur NAVAP bevinden en niet meer voor 

diegenen die hiervoor in aanmerking komen.  

 

Slide 11:  Financiering politiezones – aandachtspunten 

In 2022 zou de tweede schijf van het verkeersveiligheidsfonds worden uitbetaald. Er is echter 

onduidelijkheid over het bedrag dat zal uitbetaald worden. Dit zal vermoedelijk lager liggen, volgens de 

minister  te verklaren door de mindere inkomsten omwille van  terrorisme en minder verkeer op de baan 

door covid-19. De regering herbekijkt de financiering van de politiezones in het algemeen om tot een 

structureel wettelijk verankerde en transparante financiering te komen.   

 

Slide 12:  Overdrachten eigen dienstjaar – Federale dotaties 

32,52% van de overdrachten komt voort uit federale dotaties (oa de basisdotatie, de schijf van het 

verkeersveiligheidsfonds en de subsidies voortkomende uit NAVAP, …). De gemeentelijke dotatie bedraagt 

67,51%.  
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Raadslid Loes Vandenbroucke geeft aan dat voor haar uit de presentatie de indruk wordt gegeven dat de   

federale dotatie relatief laag ligt in verhouding met andere gemeenten, maar die indruk ontstaat omdat de 

gemeentelijke inbreng zo royaal is.  

Korpschef Walter Endels ligt toe dat de federale dotatie gebaseerd is op een norm en dat deze niet meer 

beantwoordt aan de huidige noden. Bij de politiehervorming werden  een aantal criteria bepaald om de 

omvang van de dotatie vast te leggen (o.a. het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner) ; de 

zogenaamde KUL-norm. Dat in onze gemeenten het gemiddeld belastbaar inkomen vrij hoog ligt/lag,  

speelt een rol bij de toekenning van de federale dotatie voor onze zone. Een aantal criteria specifiek eigen 

aan de zone werden bovendien indertijd niet meegenomen in de norm (o.a. de tussenkomsten van de pz 

voor de Grubbe). Lokale politiezones vragen al jaren dat de norm voor de federale dotaties worden 

herbekeken, zodat ze wordt aangepast aan de huidige situaties van de zones.  

 

Raadslid Loes Vandenbroucke stelt vast dat het aantal Calog-medewerkers binnen onze zone 14 

personeelsleden bedraagt. Ze vraagt zich af of dit niet veel is voor onze lokale politiezone. Korpschef 

Walter Endels licht toe dat doorheen de tijd calogpersoneel werd aangeworven om administratieve taken 

zo veel als mogelijk weg te halen bij de politiebeambten. De ondersteunde rol van Calog is essentieel voor 

een politiezone. De bijzonder rekenplichtige Katrijn Kelchtermans geeft aan dat de meeste politiezones een 

gelijkaardig aandeel calogpersoneelsleden in dienst hebben.  

 

Raadslid Loes Vandenbroucke stelt de vraag waarom er zoveel budget wordt voorzien voor de aankoop 

van laptops en waarom de behoefte naar laptops op dit moment zo groot is, terwijl het kunnen werken van 

thuis uit omwille van de pandemie toch al een hele tijd aan de orde is.  Korpschef Wallter Endels licht toe 

dat politiemedewerkers tijd en plaats onafhankelijk moeten kunnen werken (o.a. via Focus). Het is een 

beweging op ICT-vlak die de politie op dit moment moet doorzetten, wil men bijblijven.  

 

 

Begroting 2022 - 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 2022 - buitengewone dienst, opgemaakt volgens de 

vigerende wet, besluiten en onderrichtingen; 

 Gelet op het advies d.d. 6 oktober 2021 van de begrotingscommissie, bedoeld bij artikel 11 van het 

Koninklijk Besluit van 5 september 2001; 

 Gehoord de vragen en opmerkingen van de diverse politieraadsfracties, 

Besluit: 

Artikel 1: De begroting 2022 - buitengewone dienst goed te keuren, waarbij de uitkomst van de begroting 

vastgesteld wordt zoals in de hierna vermelde samenvattingstabel: 
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Algemeen resultaat begrotingsrekening 2019 0,00 

Rekening 2020  Saldo  

Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar 0,00   

Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar 115.349,05 -115.349,05  

    

Netto-vastgestelde rechten vorige dienstjaren 

(in 2020) 

0,00   

Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren 

(in 2020) = het totaal van de definitieve 

vastleggingen van de vorige dienstjaren – de 

overgedragen vastleggingen van 2019 

-3.394,86 3.394,86  

    

Ontvangsten overboekingen 111.954,19   

Uitgaven overboekingen 0,00 111.954,19  

Resultaat van de begrotingsrekening 2020 

(+ of -) 

  0.00 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2020 0,00 

Begroting 2021 Na laatste wijz.  

door politieraad 

Aanpassing +/- 

volgens prognose 

Saldo na prognose 

Ontvangsten eigen dienstjaar 500,00 0,00  

Uitgaven eigen dienstjaar 242.450,00 0,00 -241.950,00 

    

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2021) 0,00 0,00  

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2021) 0,00 0,00 0,00 

    

Ontvangsten overboekingen 241.950,00 0,00  

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 241.950,00 

Geraamd resultaat van de begroting 2021 

(+ of -) 

  0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021 0,00 

Begroting 2022  Saldo  

Ontvangsten eigen dienstjaar 0,00   

Uitgaven eigen dienstjaar 185.230,00 -185.230,00  

    

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2022) 0,00   

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

    

Ontvangsten overboekingen 185.230,00   

Uitgaven overboekingen 0,00 185.230,00  

Geraamd resultaat van de begroting 2022 

(+ of -) 

  0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 0,00 

 

Artikel 2: De begroting 2022 - buitengewone dienst goed te keuren onder voorbehoud dat de gemeentelijke 

dotaties zoals ingeschreven in de politiebegroting 2022 worden goedgekeurd door de respectieve 

gemeenteraden. 
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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 2022 – 

buitengewone dienst. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met  algemene  stemmen goedgekeurd.  

 

 

3. Overzicht cijfers Covid-19 

 

Er wordt een toelichting gegeven omtrent de genomen maatregelen inzake Covid-19 binnen onze 

politiezone.  

 

Natalie Dekeyzer, coördinator preventie en onthaal, geeft een update van de controles m.b.t. de 

naleving van de coronamaatregelen die in 2021 werden uitgevoerd, door middel van een 

PowerPointpresentatie.  

 

In 2020 werden 405 PV’s opgesteld wegens schending van de coronamaatregelen en in 2021 t.e.m. 

10/10/2021, 128 PV’s. In 2021 werd 65% van de  PV’s opgesteld de eerste twee maanden van het jaar. 

In 2021 werd 57% van de PV’s opgesteld wegens schending van het samenscholingsverbod en 29% 

wegens schending van de avondklok. Het aantal PV’s opgesteld in 2021 wegens het niet dragen van een 

mondmasker (4%), en inbreuken m.b.t. handelszaken of de horeca (2%), is beperkt.  

 

In 2021 voerden onze diensten gedurende vier weken controles uit op bewoners die terugkeerden uit een 

rode zone uit het buitenland en zich tweemaal dienden te laten testen op covid na terugkeer. De 

controles gebeurden in de eerste plaats telefonisch op basis van een lijst die vanuit de federale overheid 

werd aangeleverd. Indien de gecontroleerde telefonisch niet te bereiken was, werd een controle aan de 

domicilie uitgevoerd door de interventiedienst. 57 personen werden gecontroleerd. Lastens 11 personen 

werd een PV opgesteld. Eind juni werden de controles stopgezet omwille van fouten die voortkwamen 

op de doorgegeven lijst van te controleren personen. Het was bovendien moeilijk werken omdat burgers 

verklaarden info te ontvangen van het corona-contact-centrum die tegenstrijdig bleek te zijn met de 

opgelegde regelgeving.  

 

Er wordt een overzicht gegeven van het aantal controles uitgevoerd door de politiezone t.e.m. 

10/10/2021. De meeste controles in 2021 werden uitgevoerd m.b.t samenscholing op openbare plaatsen 

(1201), 310 controles m.b.t. het dragen van een mondmasker op openbare plaatsen, 152 wegcontroles 

(avondklok), 114 controles op of aan  het openbaar m.b.t. de mondmaskerplicht, 30 controles in de 

horeca, 35 controles in handelszaken en 16 controles m.b.t. de quarantaineplicht. Er wordt ook 

toegelicht dat een deel van die controles resulteerden in het geven van waarschuwingen (o.a. 85 

waarschuwingen voor samenscholing en 44 waarschuwingen voor het niet (correct) dragen van een 

mondmasker).   

 

Tot slot, worden de uitgevoerde controles per maand weergegeven aan het vaccinatiecentrum. Tot en 

met 10/10/2021 werden 716 controles door de politiezone uitgevoerd.  

 

Raadslid Loes Vandenbroucke vraagt waarom er door de politiezone slechts 16 controles m.b.t. de 

quarantaineplicht werden uitgevoerd. Korpschef Walter Endels antwoordt dat de politie de laatste 

controlerende instantie was in een ketting van sensibilisering en controle. Bewoners die verplicht in 

quarantaine dienden te gaan, werden eerst per brief geïnformeerd door de gemeente. Daarna werd een 

selectieve  steekproef getrokken en werden bewoners door de gemeenten gecontacteerd. Politie werd 
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enkel gevraagd een controle te doen, indien in het in de voorgaande stappen niet lukte contact te maken 

met de gecontroleerde. Burgemeester-voorzitter Astrid Pollers voegt toe dat de quarantainplicht  

bijzonder moeilijk te controleren valt, omdat het geen “harde” quarantaine betreft. Men is toegelaten 

om een essentiële verplaatsting te maken (apotheek, winkelbezoek, …).  

 

Raadslid Tom De Latte vraagt waarop de controles aan het vaccinatiecentrum gericht waren. 

Korpschef Walter Endels geeft aan dat dit in de eerste plaats gericht was op de beveiliging van het 

toekomen van de vaccins en controle rond het gebouw. Maar daarnaast ook algemeen toezicht op 

samenscholing, dragen van een mondmasker, …  

 

 

4.Toelichting jaarverslag 2019-2020 

 

Het jaarverslag 2019 en 2020 wordt toegelicht.  

 

Natalie Dekeyzer, coördinator preventie en onthaal, geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers en 

tendensen op basis van het jaarverslag 2019 – 2020. Het jaarverslag stelt de politiezone in staat om de 

eigen acties en resultaten te analyseren en te evalueren.  

 

Wat de activiteiten van de wijkdiensten betreft:  

Het aantal woonstcontroles is voor de wijkdienst van Kortenberg in 2020 met 27% gestegen t.o.v. het 

jaar 2019. Voor de wijkdienst van Herent is er een lichte daling met 7% t.o.v. 2019.  

Het aantal gedwongen opname dat moet betekend worden aan patiënten opgenomen in het UPC is van 

47 betekeningen in 2019 gestegen naar 57  in 2020. Er is voor beide wijkdiensten een afname van het 

aantal kantschriften (opdrachten tot verhoor of verder onderzoek komende van het parket); een daling 

van 11% voor de wijkdienst Herent en een daling van 16% voor de wijkdienst Kortenberg.  

 

Wat de activiteiten van de interventiedienst betreft:  

In 2020 werd onze politiezone gedispatcht voor 5728 interventies (in 2019 waren dat er 5217). Er wordt 

een overzicht gegeven van de 15 meest gedispatchte interventies in 2019 en 2020. In 2020 werd de 

interventiedienst meer opgeroepen voor tussenkomsten in geschillen en moeilijkheden tussen personen 

(o.a. huiselijke geschillen, discussies tussen personen, belediging, …) t.o.v. het voorgaande jaar. Het 

aantal gedispatchte oproepen voor geluidsoverlast is in 2020 met 34% gestegen t.o.v. 2019. In 2020 

werden 312 oproepen gedispatcht onder de noemer “federale wetgeving”, hieronder vallen alle 

meldingen van burgers m.bt. een mogelijke schending van de coronamaatregelen.  Oproepen inzake 

diefstallen, alarmmeldingen en verkeersgerelateerde materies (ongevallen, inbreuken,…) zijn gedaald 

t.o.v. 2019. Dit heeft vermoedelijk met corona te maken. 

Wat de tussenkomsten m.b.t. De Grubbe betreft, zien we een daling van het aantal politionele 

tussenkomsten, alsook van het aantal kantschriften. Het aantal overbrengingen uitgevoerd door de 

politiezone is ferm gedaald in 2020 t.o.v. 2019 (in 2020 werden nog maar 9 transporten van 

minderjarigen door HerKo uitgevoerd t.o.v. 50 in 2019). Sedert 2020 worden de overbrengingen 

uitgevoerd door de dienst DAB (Directie Beveiliging van de Federale politie). Enkel in het geval de 

dienst DAB niet in staat is het transport te organiseren, komt de vraag naar de politiezone. Korpschef 

Walter Endels voegt nog toe dat de afname ook te verklaren valt door het toegenomen gebruik van 

videoconferentie door de jeugdrechters om minderjarigen.  

Wat de tussenkomsten in het UPC betreft, stellen we een lichte stijging van het aantal verdwijningen 

vast in 2020 (6%). 
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Wat de controles in het verkeer betreft : 

Het aantal afgenomen ademtesten is in 2020 met 64 % gedaald t.o.v. 2019. In 2020 werden de controles 

op de weg vooral georganiseerd naar controle op de coronamaatregelen en was er minder ruimte om 

alcoholcontroles te organiseren. In de beginperiode van de pandemie werd geadviseerd om tijdelijk 

geen ademtesten af te nemen omdat de risico’s  bij afname van een ademtest nog onvoldoende gekend 

waren. Door corona was er in 2020 ook minder verkeer op de baan en derhalve deden zich ook minder 

verleersongevallen voor. Dit verklaart mede het minder aantal afgenomen ademtesten in 2020. 

In 2020 werden 67.106 voertuigen gecontroleerd op snelheid door het flitsvoertuig van de politiezone. 

8,2 % was in overtreding. In totaal werd 270 uur geflitst. In 2020 werden minder verkeersongevallen 

(VKO) geregistreerd in vergelijking met de voorgaande jaren. Dit is ook te verklaren door corona, met 

name minder verkeer leidt tot minder ongevallen. In 2019 werd één VKO met dodelijke afloop 

geregistreerd, in 2020 geen enkel.  

 

Wat de diefstallen betreft : 

Een lichte daling van het aantal diefstallen uit voertuigen t.o.v. 2019 (van 77 in 2019 naar 41 in 2021).  

Het aantal fietsdiefstallen is dan weer gestegen (van 77 in 2019 naar 80 in 2020).  

Het aantal inbraken in gebouwen bedroeg in 2020 : 121 (waarvan 64 in Herent en 57 in Kortenberg). 

Hiermee volgt de politiezone de dalende trend die ook in het ganse gerechtelijk arrondissement werd 

waargenomen.  In 2021 ligt de teller tem 2/9/2021 op 51 inbraken.   

 

Wat de preventieactiviteiten betreft : 

In 2020 gingen in Kortenberg twee nieuwe buurtinformatienetwerken (BIN’s) van start (Schoonaarde en 

Meerbeek). De teller staat momenteel op 4 BIN’s in Herent en 8 in Kortenberg.  

Er werden in 2020 39 diefstalpreventieadviezen gegeven aan bewoners. Dit is ongeveer de helft minder 

dan in 2019 en is te verklaren door corona (minder inbraken, in bepaalde periodes was het niet 

mogelijk huisbezoeken af te leggen). In 2020 werden 50 aanvragen gedaan voor een burenbemiddeling, 

dit is een gelijkaardig aantal in vergelijking met de voorgaande jaren. In 23 dossiers werd een 

bemiddeling gestart en daarvan werd 52% met (gedeeltelijk) succes afgesloten.  

 

Raadslid René De Becker is verbaasd te horen dat er in bepaalde periodes in 2020  geen ademtesten 

mochten/konden afgelegd worden omwille van corona. Korpschef Walter Endels licht toe dat het in de 

beginperiode van de pandemie afgeraden werd ademtesten af te nemen, omdat men de impact van het 

blazen (verspreiding besmette deeltjes via speeksel en lucht) moeilijk kon inschatten.  

  

Raadslid Loes Vandenbroucke vraagt of de politiezone ook oproepen krijgt i.v.m. verkeersagressie. 

Verkeersagressie kwam niet aanbod tijdens de presentatie.  Coördinator preventie en onthaal Natalie 

Dekeyzer verduidelijkt dat in de presentatie enkel de vijftien meest gedispatchte oproepen werden 

weergegeven. Oproepen met verkeersagressie ontvangt de politiezone ook, maar behoren niet tot de top 

vijftien. Korpchef Walter Endels voegt nog toe dat onze zone deze aangiften en meldingen akteert, maar 

dat PV’s vaak geseponeerd worden door het parket omdat het vaak een geval van woord-tegen-woord is 

(meestal afwezigheid van getuigen of ander bewijsmateriaal).  

 

Raadslid An Vannerum vraagt of de daling van de diefstallen te wijten is aan de aanwezigheid en 

toename van de buurtinformatienetwerken. En bijkomend of er al een studie werd uitgevoerd die de 

relatie tussen BIN’s en diefstallen onderzoekt.  Korpschef Walter Endels antwoordt dat de daling van 

het aantal inbraken in 2020 volledig te wijten is aan corona (in bepaalde periodes verbod op essentiële 

verplaatsingen, door de lockdown en telewerk verhoogde sociale controle, …). De korpschef heeft geen 

weet van dergelijke studies, maar het zou wel interessant zijn dit te onderzoeken. Hij voegt er wel aan 
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toe dat een direct oorzakelijk verband moeilijk aan te tonen is en dat het moeilijk meten is wat zich niet 

heeft voorgedaan (preventie effect van een BIN). Natalie Dekeyzer, coördinator preventie en onthaal 

vult aan dat de daling van het aantal diefstallen zich reeds voor corona voordeed. Vermoedelijk is de 

daling te verklaren door het toenemend aantal oplichtingen via internet.  

 

Raadslid Tom De Latte is enigszins verbaasd dat er in 2020 meer fietsdiefstallen werden geregistreerd. 

Volgens Korpschef Walter Endels is dit niet zo verwonderlijk aangezien het fietsen in 2020 door corona 

enorm populair was. Er waren meer fietsen in het openbaar domein aanwezig.  

 

Raadslid Tom De Latte vraagt zich af of de toenemende vraag bij de bewoners voor de 

buurtinformatienetwerken, niet wijst op een wantrouwen van de bevolking tegenover de politie. 

Korpschef Walter Endels licht toe dat er geen indicaties zijn dat een gebrek aan vertrouwen in de politie 

meespeelt. De burger is geïnteresseerd in samenwerking met de politie en dit kan binnen een BIN op een 

gestructureerde manier.  De berichten die via het BIN worden verspreid geven extra informatie over 

bepaalde feiten maar ook over de werking van de politie en dit zal net het vertrouwen in de werking van 

de politie eerder versterken.  

 

Tot slot vraagt Raadslid Tom De Latte of het volledige jaarverslag kan geraadpleegd worden.  

Natalie Dekeyzer, coördinator preventie en onthaal, geeft aan dat het volledige jaarverslag vanaf 

22/10/2021 kan geraadpleegd worden op de website van de politiezone:  

Beleidsdocumenten | Lokale Politie HerKo.  

 

5. Wijze van gunnen en vaststellen van de voorwaarden voor de aankoop van elektrische 

dienstfietsen: 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 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten, met name artikel 15 waarin wordt bepaald dat een aanbestedende overheid 

die een beroep doet op een aankoop- of opdrachtencentrale als bedoeld in artikel 2, 4°, is vrijgesteld van de 

verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren; 

 Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten 

klassieke sectoren; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 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 wijkinspecteurs momenteel reeds beschikken over 3 elektrische dienstfietsen; 

     Overwegende dat deze fietsen erg intensief worden gebruikt, vooral door wijkinspecteurs die enige 

afstand dienen af te leggen tot in hun wijk; 

     Overwegende dat het maximaal wordt aangemoedigd dat wijkinspecteurs met de fiets buiten gaan daar 

dit de aanspreekbaarheid verhoogd;  

     Overwegende dat om alle wijkinspecteurs maximaal met de fiets te laten buiten rijden er momenteel 

onvoldoende elektrische fietsen beschikbaar zijn;  

https://www.politie.be/5393/over-ons/beleidsdocumenten/beleidsdocumenten
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     Overwegende dat de aan te kopen elektrische dienstfietsen aan volgende criteria dienen te voldoen :  

- Unisex model 

- Batterijcapaciteit: minstens 400WH 

- Bosch Performance line middenmotor 

- Derailleurversnelling 

- Kettingaandrijving 

- Hydraulische schijfremmen 

- Sadel / Grips / Tires: zwart 

- Stevig slot 

- Zadelpenklem met een quickrelease 

- Bagagerek 

 Overwegende dat de totale kostprijs voor de aankoop van elektrische dienstfietsen wordt geraamd op € 

16.000 (incl. BTW); 

     Overwegende dat de raming van de uitgave niet hoger is dan € 30.000 (excl. BTW) en dus mag gegund 

worden ingevolge onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met aangenomen factuur; 

 Overwegende dat de nodige kredieten voor de aankoop van elektrische dienstfietsen voorzien zijn op 

artikel 330/743-51 op de buitengewone dienst van de goedgekeurde begroting 2021; 

Besluit: 

Artikel 1: akkoord te gaan met de vastgestelde voorwaarden voor de aankoop van elektrische dienstfietsen 

waarvan het totale aankoopbedrag wordt geraamd op € 16.000 (incl. BTW); 

Artikel 2: akkoord te gaan met ‘aanvaarde factuur’ als wijze van gunnen voor de aankoop van de 

elektrische dienstfietsen; 

Artikel 3: Dit besluit wordt met  18 stemmen goedgekeurd. Politieraadslid Loes Vandenbroucke onthoudt 

zich. 

 

Raadslid Loes Vandenbroucke vraagt om hoeveel dienstfietsen het gaat. Inge Keymolen, vervangend 

secretaris, verduidelijkt dat het om vier fietsen gaat.  

Raadslid Loes Vandenbroucke stelt dat een raming van € 16.000  voor vier elektrische fietsen nogal ruim 

is. Korpschef Walter Endels wijst erop dat de fietsen nog een belettering moeten ondergaan en dat het een 

raming is. Het is mogelijk dat de effectieve aankoopprijs per fiets lager zal zijn dan € 4.000.  

 

 

6. Wijze van gunnen en vaststellen van de voorwaarden aankoop ICT materiaal: 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; 
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Overwegende dat volgens het normale vervangings- en afschrijvingsplan ICT materiaal dient vervangen 

te worden;  

Overwegende dat 3 stand alone computers en 5 laptops dienen vervangen te worden;  

Overwegende dat we bijkomend wensen te investeren in extra laptops voor onze medewerkers zodat zij 

ten allen tijde plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen werken want tijdens de afgelopen coronaperiode hebben 

we hiervan de meerwaarde kunnen vast stellen;  

Overwegende dat we daarom 17 extra laptops willen aankopen voor de leden van de wijk en 

interventiedienst;  

Overwegende dat door te investeren in bijkomende laptops de vervanging van bestaande stand alone 

computers niet meer nodig is;  

Overwegende dat we in het voorjaar 2 tablets hebben aangekocht voor de interventie dienst en deze zeer 

nuttig zijn gebleken en veelvuldig worden gebruikt;  

Overwegende dat we om bovenstaande reden willen overgaan tot een bijkomende aankoop van 4 extra 

tablets waarvan 2 bestemd zijn voor de wijkdiensten en 2 voor de adviezen diefstalpreventie;  

Overwegende dat we 2 van de hoofdinspecteurs van de dienst interventie bijkomend willen uitrusten 

met een 2de groot scherm zoals reeds bij de andere 2 hoofdinspecteurs interventie nu reeds het geval is daar 

dit een meerwaarde biedt naar het gebruiksgemak en de lees- en aanpasbaarheid van operationele info;  

 Overwegende dat deze bovenstaande toestellen minstens aan volgende technische bepalingen dienen te 

voldoen :  

- 3 stand alone computers : processor met Intel Core i5 10de generatie, werkgeheugen van 16GB 

DDR4, SSD van 512GB, besturingssysteem Windows 10 Pro 64-bit, aansluitingen 1x 

DisplayPort, 1x HDMI en 1x DVI en 5 jaar on site service garantie  

- 2 ultra-wide desktopschermen: schermgrootte van 29 inch, beeldformaat 21:9, fysieke resolutie 

van 2.560 x 1.080 en aansluitingen 1x DisplayPort en 1 x HDMI 

- 22 laptops: schermgrootte van minstens 14inch, beeldformaat 16:9, fysieke resolutie van 1.920 

x 1.080, Azerty Belgisch toetsenbord, Intel Core i5 10de generatie processor, werkgeheugen van 

8GB DDR4, SSD van 256GB, besturingssysteem Windows 10 Pro 64-bit, aansluiting 1x 

HDMI, smart-Card reader en TPM integraded webcam over 

- 4 tablets met een schermgrootte van 10inch, een werkgeheugen van 6GB, een opslagcapaciteit 

van 128GB, een internetverbinding via 4G en WIFI, een Nano sim-kaartslot, een USB-C 

aansluiting en het Android 10 besturingssysteem 

   Overwegende dat de totale kostprijs voor de aankoop van ICT materiaal wordt geraamd op € 40.120 

(incl. BTW); 

 Overwegende dat de raming van de uitgave lager ligt dan € 135.000 (excl. BTW) en de opdracht 

bijgevolg gegund mag worden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

 Overwegende dat de nodige kredieten voorzien worden op artikel 330/742-53 van de buitengewone 

dienst van het dienstjaar 2021; 

Besluit: 

Artikel 1: Een opdracht te gunnen met als voorwerp de aankoop van ICT materiaal; 

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

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 3: De voorwaarden van de opdracht goed te keuren zoals vastgesteld in het bestek nr. 03/2021 

‘Aankoop van ICT materiaal’, dat als bijlage gaat bij dit besluit.  

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

Inge Keymolen, vervangend secretaris, licht toe dat de zone zelf een bestek heeft uitgeschreven aangezien 

er geen raamcontract bestaat waaronder al het beschreven materiaal kan geleverd worden. Er wordt 

gevraagd de wijze van gunnen goed te keuren.  
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Raadslid Tom De Latte vraagt waarom in het bestek de opdracht is onderverdeeld in verschillende 

percelen.  Inge Keymolen, vervangend secretaris, verduidelijkt dat door onder te verdelen in percelen de 

opdrachten per perceel kunnen aangeboden worden aan verschillende aanbieders.  

 

Raadslid Wim Vangoidsenhoven vraagt of het een optie is om ICT-materiaal te leasen. Leasing heeft als 

voordeel dat er een betere support is, o.a. naar onderhoud en dat ‘verouderd’ materiaal sneller vervangen 

kan worden. Bijzonder rekenplichtige Katrijn Kelchtermans antwoordt dat leasing door een politiezone 

niet als kost kan worden ingebracht, zoals een bedrijf dat kan doen. Korpschef Walter Endels geeft aan dat 

de minimale normen waaraan het ICT-materiaal dient te voldoen, afwijkt van het standaard aangeboden 

materiaal bij leasing. Dat het voor een leasingmaatschappij wellicht niet financieel voordelig is om een 

beperkt aantal stuks dat voldoet aan de specifieke eisen van de zone, aan te bieden.  

Raadslid Wim Vangoidsenhoven geeft aan dat leasing over de verschillende korpsen heen een oplossing 

kan bieden. Korpschef Walter Endels antwoordt dat de verschillen in eisen waaraan materiaal dient te 

voldoen, ook te verschillend zijn tussen de korpsen. Enkel wat voertuigen betreft is er wellicht minder 

diversiteit tussen de korpsen. De politiezone werkt met raamcontracten om zo ook aan de wet op de 

overheidsopdrachten te voldoen.  

 

 

7.Buitendienststelling  materiaal : 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 het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de 

boekhouding van de lokale politie; 

 Overwegende dat een deel van het (informatica)materiaal, overeenkomstig de lijst in bijlage, versleten, 

verouderd en/of niet meer bruikbaar/herstelbaar is, namelijk: 

- Een defecte radiopost 

- Een defecte smartphone  

- Een defecte vaatwasmachine 

 Overwegende dat dit materiaal defect is en bijgevolg buiten dienst gesteld dient te worden; 

Besluit: 

Artikel 1: Het (informatica)materiaal, overeenkomstig de lijst in bijlage, wordt buiten dienst gesteld: 

 

Soort Merk Type Aankoopdatum Serienummer 

Radiopost Airbus  TH9 17/12/2015 201060115780 

Smartphone Apple I-phone XR 14/03/2019 C8PXQCEZKXK6 

Vaatwasmachine Beco DFN28422W 22/11/2017 / 

 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

Wat de vaatwasmachine betreft, geeft raadslid Loes Vandenbroucke aan dat het beter is te investeren in 

een degelijk toestel dat langer zal meegaan.  Korpschef Walter Endels antwoordt dat een vaatwasmachine 
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intensief wordt gebruikt door de medewerkers van de  politiezone, maar dat investeren in een duurzaam 

toestel uiteraard aangewezen is.  

 

Raadslid Tom De Latte vraagt wat er met de smartphone zal gebeuren. Korpschef Walter Endels licht toe 

dat het toestel volledig gewist wordt van zijn inhoud door de ICT-dienst en dan naar een inzamelpunt 

wordt gebracht voor recyclage.  

 

 

8. Vacantverklaring van een betrekking van inspecteur interventie: besluit  

 

De politieraad, 

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

op twee niveaus; 

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

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

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

van de politiediensten; 

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

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

politiediensten; 

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

personeelsleden van de lokale politie; 

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

mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

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

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

verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

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

functieprofiel van interventie-inspecteur; 

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

personeelsformatie van de lokale politie HerKo; 

 Overwegende dat een inspecteur van de interventiedienst momenteel is aangesteld als HINP en zijn 

functie als inspecteur binnen de interventiedienst niet wordt ingevuld; 

 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 

2021; 

 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, 

Besluit: 

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

Artikel 2: De vacantverklaring gebeurt in overeenstemming met bovenvermelde bepalingen.  
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Artikel 3: dat indien deze betrekking niet kan ingevuld worden via de klassieke mobiliteit, deze plaats kan 

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 Loes Vandenbroucke verlaat de raad om 21u44.  

 

 

9. Vacantverklaring van de betrekking coördinator wijkwerking en verkeer: besluit  

 

De politieraad, 

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

op twee niveaus; 

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

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

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

van de politiediensten; 

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

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

politiediensten; 

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

personeelsleden van de lokale politie; 

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

mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

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

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

verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 24 oktober 2013 houdende de goedkeuring van het 

functieprofiel van coördinator wijkwerking en verkeer; 

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

personeelsformatie van de lokale politie HerKo; 

 Overwegende dat de coördinator wijkwerking en verkeer op 1 maart 2024 met pensioen gaat;      

     Overwegende dat het aantal beschikbare commissarissen binnen de geïntegreerde politie erg laag is; 

     Overwegende dat de huidige coördinator wijkwerking en verkeer reeds zeer lange tijd werkzaam is 

binnen de organisatie en een sleutelpositie bezit, evenals zeer veel kennis en ervaring;  

      Overwegende dat om bovenstaande reden het van absoluut noodzakelijk belang is dat er een 

overlappingsperiode kan zijn tussen de huidige coördinator wijkwerking en verkeer en het nieuwe 

personeelslid;  

      Overwegende dat dergelijke overlappingsperiode eveneens de kans biedt om het huidige takenpakket 

van de staf, en meer bepaald van de commissarissen, te bekijken en waar mogelijk en nodig te herverdelen;  

      Overwegende dat om al deze redenen nu al wordt overgegaan tot het vacant verklaren van deze functie 

(met een mogelijk daaruit voortvloeiende benoeming van een nieuw personeelslid tijdelijk in overtal - tot 

aan het effectief pensioen van de huidige coördinator wijkwerking en verkeer);  

 Gelet op het besluit van de politieraad van 7 juli 2005, houdende de samenstelling van de plaatselijke 

selectiecommissie voor personeelsleden commissarissen van de lokale politie; 

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

2021; 
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 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, 

Besluit: 

Artikel 1: de betrekking van coördinator wijkwerking en verkeer wordt vacant verklaard bij mobiliteit. 

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

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

politieraadsbesluit van 7 juli 2005, samengeroepen. 

Artikel 5: Dit besluit wordt met  algemene stemmen goedgekeurd. Raadslid Loes Vandenbroucke stemt 

niet mee aangezien zij de raad al eerder verliet.  

 

Korpschef Walter Endels licht toe dat coördinator wijkwerking en verkeer Johan Vanhumbeeck een vaste 

waarde is binnen de politiezone en hij vele taken op zich neemt. Op het moment van zijn pensioenstelling 

op 01/03/2024 verlaat een staflid met veel ervaring de politiezone. Door zijn functie heden in bovental 

vacant te verklaren,  is de kans groter dat tijdig een geschikte opvolger wordt gevonden en is een periode 

van overdracht mogelijk. Korpschef Endels geeft aan dat de meeste aspirant-commissarissen die aan de 

opleiding starten al zicht hebben op een plaats. Diegenen die afstuderen en nog geen vooruitzicht op een 

plaats hebben, zijn zeldzaam. Reden te meer op nu al op zoek te gaan naar een vervanger.  

 

 

10. Tijdelijke delegatie inzake de aanwerving en benoeming van personeel: besluit  

 

De politieraad,  

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

op twee niveaus, inzonderheid artikel 56, inzake de bevoegdheid van de politieraad om, per lopende 

legislatuur, de bevoegdheid voor de benoeming of aanwerving van de leden van het personeel van de 

politiezone te delegeren naar het politiecollege, behoudens wanneer het politiecollege de bedoeling heeft 

om af te wijken van de rangorde na de selectieprocedure;  

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

op twee niveaus, inzonderheid artikel 48 en artikel 54, inzake de bevoegdheid van de politieraad om de 

korpschef van de politiezone aan te wijzen en de officieren van de politiezone te benoemen;  

 Overwegende dat deze delegatie ook tijdelijk kan toegekend worden aan het politiecollege; 

 Overwegende dat in oktober de vierde mobiliteitscyclus van 2021 binnen de geïntegreerde politie wordt 

afgerond; 

 Overwegende dat de politiezone eind oktober beschikt over de dossiers van deze kandidaten; 

 Overwegende dat de eerstvolgende politieraad pas in december plaatsvindt; 

 Overwegende dat een kandidaat die via interne mobiliteit wordt benoemd, pas in dienst kan treden bij 

een politiedienst nadat er een referentieperiode (twee volledige maanden) is verstreken sinds de 

benoeming; 

 Overwegende dat een geschikte kandidaat van de vierde mobiliteitscyclus volgens de huidige regeling 

bijgevolg pas op de politieraad van december kan benoemd worden en vervolgens ten vroegste op 1 maart 

2022 kan starten bij HerKo; 

 Overwegende dat indien een geschikte kandidaat van de vierde mobiliteitscyclus reeds eind oktober 

door het politiecollege kan benoemd worden, deze reeds ten vroegste op 1 januari 2022 kan starten, wat 

twee maanden winst betekent; 

 Overwegende dat de politiezone de vacante betrekkingen zo snel als mogelijk wenst in te vullen; 



 17 

 Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is dat de politieraad voor de vierde mobiliteitscyclus een 

tijdelijke delegatie verleend aan het politiecollege voor de benoeming en aanwerving van personeel; 

Besluit:  

Artikel 1: tijdelijke bevoegdheidsdelegatie te verlenen aan het politiecollege voor de benoeming of 

aanwerving van de leden van het personeel van de politiezone (met uitzondering van de korpschef en 

officieren), behoudens wanneer het politiecollege de bedoeling heeft om af te wijken van de rangorde na de 

selectieprocedure;  

Artikel 2: deze tijdelijke bevoegdheidsdelegatie geldt voor de vierde mobiliteitscyclus van 2021 binnen de 

geïntegreerde politie. 

Artikel 3: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. Raadslid Loes Vandenbroucke stemt niet 

mee aangezien zij de raad al eerder verliet.  

 

Korpschef Walter Endels stelt dat de vierde mobiliteitscyclus in oktober werd afgesloten en de dossiers van 

de kandidaten pas eind oktober ter beschikking worden gesteld van de zone. In deze mobiliteitscyclus werd 

o.a. een plaats opengesteld voor wijkinspecteur. Aangezien de volgende politieraad in december doorgaat 

en de benoeming van de kandidaat-wijkinspecteur pas twee maand nadien kan gebeuren, zou dit betekenen 

dat de kandidaat-wijkinspecteur pas in maart 2022 aan de slag kan gaan. Herent is opgedeeld in vijf 

verschillende wijkgebieden en derhalve zijn vijf wijkinspecteurs nodig. Momenteel zijn er 2 wijkinspecteur 

voltijds aan het werk en één wijkinspecteur halftijds binnen de wijkdienst Herent. Gezien de werklast is er 

dringend nood aan een bijkomende werkkracht. Derhalve vraagt de korpschef toestemming aan de raad om 

de benoeming van de kandidaat-inspecteur éénmalig te delegeren naar het politiecollege, zodat de 

benoeming eerder kan gebeuren en de kandidaat-wijkinspecteur al kan starten op 01/01/2022. 

 

 

11.  Vaststellen mandaat Algemene Vergadering Interleuven 15 december 2021: 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; 

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

aangeduid als vertegenwoordiger van de politiezone HerKo in de Algemene Vergadering van Interleuven 

voor de legislatuur 2019-2024;  

Gelet op het schrijven van 13 oktober 2021 van Interleuven inhoudende de dagorde van de bijzondere 

algemene vergadering van 15 december 2021;  

Overwegende dat de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 15 december 2021 van 

Interleuven volgende punten bevat: 

1. Samenstelling van het bureau. 

2. Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering d.d. 16-06-2021 

3. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2022 

4. Begroting 2022 

5. Vervanging leden raad van bestuur 

6. Diversen 

Besluit: 

Artikel 1: Het mandaat van vertegenwoordiger Stef Ryckmans inzake de agenda van de bijzonder 

vergadering van 15 december 2021 van Interleuven als volgt samen te stellen:  

- Goedkeuring van alle agendapunten van de bijzondere algemene vergadering. 
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Artikel 2: Dit besluit wordt met  algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Raadslid Bieke Vanhellemont vraagt of de politieraadsleden achteraf terugkoppeling krijgen van de 

algemene vergadering. Raadslid Stef Ryckmans zegt deze terugkoppeling te willen geven op de volgende 

politieraad van 16/12/2021. Het verslag van de vergadering zal dan nog niet afgewerkt zijn, maar 

korpschef Walter Endels stelt voor dat het integraal wordt toegevoegd aan de het verslag van de 

politieraad.  

 

 

12. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 24 juni 2021 

 

Het verslag van de politieraad van 22 april 2021 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. Raadslid Loes 

Vandenbroucke stemt niet mee aangezien zij de raad al eerder verliet.  

 

 

13. Varia 

 

Raadslid Tom De Latte vraagt wie bevoegd is om achtergebleven glasscherven op de openbare weg op te 

ruimen na een verkeersongeval. Hij vraagt dit naar aanleiding van een vraag die hij ontving van een 

burger die meldde dat er een dag na een ongeval nog steeds glasscherven lagen aan de rotonde 

Tildonksesteenweg-Omleiding. Korpschef Walter Endels zegt dat deze taak toekomt aan de brandweer, 

maar dat in elk politievoertuig ook een bezem aanwezig is om glasscherven op te ruimen. Het zou kunnen 

dat dit om een ongeval ging waarbij geen politietussenkomst werd gevraagd en bijgevolg niet geweten is 

bij onze diensten dat er glas op de rijbaan ligt. Aangezien het niet geweten is of de glasscherven al werden 

weggehaald, zal de korpschef dit doorgeven aan de technische dienst van de gemeente Herent teneinde ter 

plaatse nazicht te doen.  

 

Bijzonder rekenplichtige Katrijn Kelchtermans en coördinator preventie en onthaal Natalie Dekeyzer 

verlaten de raad om 21u55. 

 

 

*** BESLOTEN VERGADERING *** 

 

 

13. Aanstelling bijkomende vervangende secretaris: besluit 

 

De Politieraad, 

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

op twee niveaus, in het bijzonder artikel 29 dat de rol en aanstellingswijze omschrijft van de secretaris van 

de Politieraad en het Politiecollege in de meergemeentepolitiezones; 

 Gelet op Omzendbrief PLP 32 van 15 oktober 2003 betreffende de werking van de Politieraad en het 

Politiecollege waarin wordt bepaald dat bij tijdelijke of langdurige verhindering van de secretaris zijn 

vervanger aan dezelfde aanstellingsvoorwaarden moet voldoen en dus ook lid moet zijn van het 

calogpersoneel of van het personeel van een gemeentelijke administratie; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 17 februari 2011 waarbij mevrouw Leen Symons werd 

aangeduid als secretaris van de Politieraad; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 19 april 2012 waarbij mevrouw Inge Keymolen werd 

aangeduid als vervangende secretaris van de Politieraad bij afwezigheid van mevrouw Leen Symons; 
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 Gelet op het besluit van de Politieraad van 24 juni 2021 waarbij mevrouw Natalie Dekeyzer werd 

benoemd als coördinator onthaal en preventie; 

 Gelet op het feit dat mevrouw Natalie Dekeyzer als coördinator onthaal en preventie en als 

Calogpersoneelslid niveau A2 en lid van het stafteam steeds op de hoogte is van dossiers m.b.t. logistieke 

en personeelsaangelegenheden en dat deze dossiers voorwerp uitmaken van de agenda van de politieraad; 

 Overwegende dat mevrouw Natalie Dekeyzer als coördinator preventie en onthaal aldus het best 

geplaatst is om de secretaris en de vervangende secretaris van de Politieraad te vervangen bij verhindering; 

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

op twee niveaus, in het bijzonder artikel 32bis betreffende de vergoeding van de secretaris van de 

Politiezone; 

 Gelet op Omzendbrief PLP 32 van 15 oktober 2003 betreffende de werking van de Politieraad en het 

Politiecollege waarin wordt bepaald dat de vervangende secretaris aanspraak maakt op deze vergoeding; 

 Gelet op het feit dat er een vergoeding ten bedrage van 80% van de mandaatvergoeding van de 

Korpschef voorzien is op artikel 330091/111-08 van de gewone dienst van de begroting; 

 Overwegende dat deze toelage niet cumuleerbaar is met de uitbetaling van een toelage voor 

weekendprestaties, nachtprestaties en overuren; 

Besluit: 

Artikel 1: Met ingang van 1 november mevrouw Natalie Dekeyzer aan te duiden als vervangend secretaris 

van de politieraad bij verhindering van mevrouw Symons en mevrouw Keymolen. 

Artikel 2: Aan mevrouw Natalie Dekeyzer niet de forfaitaire toelage als secretaris van het Politiecollege en 

de Politieraad toe te kennen, gelijk aan 80% van de mandaatvergoeding van de Korpschef wanneer zij 

gedurende minimum één volledige maand de secretaris vervangt, omdat zij hiervan afziet. 

Artikel 3: Mevrouw Natalie Dekeyzer de toelage voor weekendprestaties, nachtprestaties en overuren toe te 

kennen. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u59. 

 

 

 

 


