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

korpschef, Katrijn Kelchtermans, bijzonder rekenplichtige – Hugo Coomans, René De Becker, Tom De 

Latte, Tom Denon, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, 

Loes Vandenbroucke, Wim Vangoidsenhoven, Bieke Vanhellemont, Hans Vanhoof, Ann Vannerem, 

Maarten Willems, raadsleden – Inge Keymolen, vervangend secretaris. 

Verontschuldigd: Mia Vandervelde en Machteld Vandevoorde, raadsleden. 

 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u02. 

 

 

*** OPENBARE VERGADERING*** 

 

 

1. Besluit van de voorzitter van de politieraad tot organisatie van een zitting van de politieraad 

zonder publiek en pers tijdens federale fase voor de strijd tegen COVID-19: kennisgeving 

 

De voorzitter, 

Overwegende dat het principe van de openbaarheid van de zittingen van de politieraad conform art. 

25/6 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op twee niveaus (WGP), in de huidige omstandigheden, met name het COVID 19-virus en de strijd 

tegen de verdere verspreiding ervan in de federale fase van het crisisbeheer, bezwaarlijk kan worden 

nageleefd; 

Overwegende dat er immers een gezondheidscrisis geldt en de verplichting om de regels van “social 

distancing” extensief toe te passen; 

Overwegende dat de aanwezigheid van publiek of pers op de zitting van de politieraad van de 

politiezone HerKo van 24 juni 2021 bijgevolg niet is aangewezen; 

Gelet op het feit dat art. 25/8 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), de voorzitter van de politieraad belast met de 

handhaving van de orde tijdens de vergadering; 

Besluit: 

Artikel 1: De zitting van de politieraad zal doorgaan zonder aanwezigheid van publiek of pers, 

onverminderd het beginsel van openbaarheid van de zitting conform art. 25/6 WGP; 

Artikel 2: Na afloop van de zitting van de politieraad zal een beknopt verslag worden verspreid voor het 

publiek en de pers. 
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2. Digitaal verloop van de zitting van de politieraad van 24 juni 2021: besluit 

 

De politieraad, 

Overwegende de uitbraak van Covid-19 sinds midden maart; 

Overwegende dat door de federale overheid diverse maatregelen werden opgelegd om de verdere 

verspreiding van het virus tegen te gaan; 

Overwegende dat het ook in juni 2021 nog steeds van belang is om onder andere de nodige maatregelen 

inzake hygiëne en social distancing in acht te nemen; 

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

wordt vergaderd; 

Besluit: 

Artikel 1: akkoord te gaan om de zitting van de politieraad van 24 juni 2021 digitaal te laten doorgaan via 

Microsoft Teams. 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

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

Overheid betreffende de goedkeuring van de rekening van het dienstjaar 2020: kennisgeving 

 

De politieraad neemt kennis van hierboven vermeld besluit d.d. 18 mei 2021 betreffende de goedkeuring 

van de rekening van het dienstjaar 2020. 

 

 

4. Begrotingswijziging nr. 1 en 2 dienstjaar 2021: besluit 

 

Begrotingswijziging 2021 nr. 1 – gewone dienst: besluit 

 

De politieraad, 

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

gestructureerd op twee niveaus; 

     Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de lokale politie, inzonderheid de artikelen 14 en 15; 

     Gelet op de Ministeriële Omzendbrief PLP 60 van 18 november 2020 betreffende de onderrichtingen 

voor het opstellen van de politiebegroting voor 2021 ten behoeve van de politiezone; 

     Overwegende dat het noodzakelijk is voor de goede werking van de politiezone om bepaalde 

begrotingsposten op de gewone begroting te wijzigen; 

     Overwegende het ontwerp van de begrotingswijziging 2021 nr. 1 - gewone dienst, opgemaakt 

volgens de vigerende wet, besluiten en onderrichtingen; 

     Gelet op het advies d.d. 27 mei 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 begrotingswijziging 2021 nr. 1 - gewone dienst goed te keuren, waarbij de 

politiebegroting 2021 - gewone dienst overeenkomstig bijgaande opgave gewijzigd wordt en de nieuwe 

uitkomst van de begroting vastgesteld wordt zoals in de hiernavermelde samenvattingstabel: 
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 Oorspronkelijke Verhoging Verlaging Begroting  

 begroting + - na wijziging  

      

Alg. resultaat begrotingsrekening 2019 3.894.917,04 0,00 0,00 3.894.917,04 (1) 

Resultaat begrotingsrekening 2020 -263.548,75 846.852,72 0,00 583.303,97 (2) 

         

Alg. resultaat begrotingsrekening 2020 3.631.368,29 846.852,72 0,00 4.478.221,01 (3) 

           

      

Begrotingswijziging 2021      

      

Ontvangsten van het eigen dienstjaar 6.379.730,61 192.447,36 16.731,63 6.555.446,34  

Uitgaven van het eigen dienstjaar 7.139.603,92 109.000,00 12.600,00 7.236.003,92  

      

Ontvangsten vorige jaren 0,00 55.716,48 0,00 55.716,48  

Uitgaven vorige jaren 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00  

      

Ontvangsten overboekingen 172.000,00 0,00 0,00 172.000,00  

Uitgaven overboekingen 187.950,00 54.000,00 0,00 241.950,00  

Geraamd resultaat van de begroting 2021 -775.823,31 84.163,84 4.131,63 -695.791,10 (4) 

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020 3.782.429,91 (5) 

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

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

Begrotingswijziging 2021 nr. 2 – buitengewone dienst: besluit 

 

De politieraad, 

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

gestructureerd op twee niveaus; 

     Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de lokale politie, inzonderheid de artikelen 14 en 15; 

     Gelet op de Ministeriële Omzendbrief PLP 60 van 18 november 2020 betreffende de onderrichtingen 

voor het opstellen van de politiebegroting voor 2021 ten behoeve van de politiezone; 

     Overwegende dat het noodzakelijk is voor de goede werking van de politiezone om bepaalde 

begrotingsposten van de buitengewone begroting te wijzigen; 

     Overwegende het ontwerp van de begrotingswijziging 2021 nr. 2 - buitengewone dienst, opgemaakt 

volgens de vigerende wet, besluiten en onderrichtingen; 

     Gelet op het advies d.d. 27 mei 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 begrotingswijziging 2021 nr. 2 - buitengewone dienst goed te keuren, waarbij de 

politiebegroting 2021 - buitengewone dienst overeenkomstig bijgaande opgave gewijzigd wordt en de 

nieuwe uitkomst van de begroting vastgesteld wordt zoals in de hiernavermelde samenvattingstabel: 
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 Oorspronkelijke Verhoging Verlaging Begroting  

 begroting + - na wijziging  

      

Alg. resultaat begrotingsrekening 2019 0,00   0,00 (1) 

Resultaat begrotingsrekening 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 (2) 

           

Alg. resultaat begrotingsrekening 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) 

           

      

Begrotingswijziging 2021      

      

Ontvangsten van het eigen dienstjaar 0,00 500,00 0,00 500,00  

Uitgaven van het eigen dienstjaar 187.950,00 54.500,00 0,00 242.450,00  

      

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

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

      

Ontvangsten overboekingen 187.950,00 54.000,00 0,00 241.950,00  

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

Geraamd resultaat van de begroting 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 (4) 

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020 0,00 (5) 

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

 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

Bijzonder rekenplichtige Katrijn Kelchtermans licht de begrotingswijzigingen 1 en 2 van dienstjaar 

2021 toe. 

Hierbij wordt onder meer het resultaat van de rekening 2020 ingebracht in de begroting van 2021, 

wordt de begroting geactualiseerd en worden kleine wijzigingen aangebracht. Zo worden de 

wijzigingen die voortkomen uit de onderrichtingen van de PLP 60 ingegeven, wordt het bedrag voor het 

actieplan rekrutering en selectie ingegeven (in opdracht van de stuurgroep Vlaams-Brabant) en wordt 

een negatieve creditrente om de negatieve interesten op te vangen voorzien. Verder wordt een 

overboeking van 54.000 euro voor extra uitgaven ingeschreven en worden ook mindere uitgaven 

ingebracht omwille van een uitgestelde verhuis, verrekend met een meerkost voor het poetsen in het 

kader van Covid-19. 

Aan de kant van de ontvangsten kan er 846.853 euro ingeschreven worden als resultaat van de rekening 

van 2020, de tweede schijf van het verkeersveiligheidsfonds van 2016 (wat aanzienlijk lager is dan in 

2015) en aanpassingen aan federale dotaties met 104.716 euro. Een aantal federale dotaties is 

aanzienlijk gedaald maar omdat we nu reeds de toelage voor bijzondere initiatieven mogen inschrijven, 

komen we uiteindelijk nog aan een positief bedrag.  

Aan de buitengewone dienst wordt slechts een klein bedrag extra voorzien : 40.000 euro voor de 

aankoop van een logistiek voertuig welk in 2020 niet gegund is geraakt, een extra reserve van 10.000 

voor ICT materiaal in het kader van de uitrol van Focus en de bijkomende aankoop van wapens. Deze 

buitengewone dienst wordt gefinancierd door een overboeking uit de gewone dienst en de verkoop van 

het oude logistieke voertuig. De totale investeringskost bedraagt in totaal dit jaar 242.450 euro wat 
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meer is dan wat is ingeschreven in het meerjarenplan. Dit is echter volledig te wijten aan de uitgestelde 

aankoop van het logistiek voertuig.  

In totaal is er een gecumuleerd boni van 3.782.430 euro. In deze begroting is evenwel nog geen 

aanpassing van de personeelskosten opgenomen, dit zal later gebeuren bij een eventuele volgende 

begrotingswijziging.  

 

Raadslid Loes Vandenbroucke stelt de vraag waar het logistiek voertuig voor 500 euro naartoe is 

gegaan want dit is een erg laag bedrag. Mevrouw Keymolen antwoordt dat het logistiek helemaal niet 

meer rijvaardig was want de versnellingsbak was defect. Via de garage is het aangeboden aan een 

aantal opkopers en verkocht aan de hoogste bieder voor 500 euro. Dit ging ook om een logistiek 

voertuig zonder politietoebehoren en het had zijn afschrijf- en vervangingstermijn reeds lang 

overschreden. 

 

Raadslid De Latte stelt de vraag of het geen optie zou zijn om dit voertuig aan de brandweer te 

schenken. Korpschef Endels geeft aan dat we dit we in het verleden reeds meermaals gedaan hebben 

maar het voertuig dan nog liefst rijvaardig dient te zijn, wat hier niet het geval was. Ook ging dit niet 

over een uitgerust politievoertuig maar over een gewone grote bestelwagen.  

 

 

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

interventievoertuig: 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 het aanbod van de federale politie, namelijk de Algemene Directie van de Ondersteuning 

en het Beheer, Directie van de Aankopen, die optreedt als opdrachtencentrale voor de aankoop van 

voertuigen overeenkomstig artikel 2, 4° van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten 

en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (B.S. 15 februari 2007); 

 Overwegende dat de politiezone HerKo één van haar interventievoertuigen dient te vervangen; 

 Overwegende de raamovereenkomst 2016 R3 010 van de Federale Politie, Algemene Directie van de 

Ondersteuning en het Beheer, Directie van de Aankopen die optreedt als opdrachtencentrale; 

 Overwegende dat de totale kostprijs voor de aankoop van het voertuig wordt geraamd op € 80.000 (incl. 

BTW); 
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 Overwegende dat de kosten voor het afsluiten van een onderhouds- en herstelcontract op negen jaar 

en/of 225.000 kilometer zoals voorzien in het raamcontract worden geraamd op € 10.700 (excl. BTW) per 

jaar; 

 Overwegende dat de nodige kredieten voor de aankoop van een dienstvoertuig voorzien zijn op artikel 

330/743-52 op de buitengewone dienst van de goedgekeurde begroting 2021; 

Besluit: 

Artikel 1: over te gaan tot de aankoop van een bureel/verkeersinterventievoertuig met bijhorend 

onderhouds- en herstelcontract en met volgende voorwaarden: 

- Combi met schuifdeur aan rechterzijde 

- Diesel (euro 6 norm) 

- Voldoende grote kofferruimte 

- Motor van min 90 Kw 

- Bij voorkeur automatische versnellingsbak 

- GPS-systeem  

- Airconditioning 

- Mistlichten vooraan 

- Parkeersensoren achteraan 

- Politiestriping 

- Afscherming binnenruimte voor en achter 

- Afscherming koffer en binnenruimte 

- Tweede batterij 

- Volledige lichtbalk politieverlichting 

- Grote brandblushouder 

- Extra 12V stekker 

- Radio 

- Sirene 

- Pantsering van de voorportieren 

- Astrid-politie radiotoestel + toebehoren (inbouw) 

- Leeslamp 

- Anti-inbraakfilm op de ruiten 

- Zaklamp 

- Strobes in de zijlichten 

- Versterkte zetelhoezen 

- Sleutel-uit systeem  

- Veiligheidskoffer voor collectief wapen 

- Opbergruimte op maat gemaakt 

voor een geraamd bedrag van € 80.000 (incl. BTW) voor de aankoop van het voertuig. 

Artikel 2: Voor deze aankoop een beroep te doen op de raamovereenkomst 2016 R3 010 van de Federale 

Politie, Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer, Directie van de Aankopen die optreedt als 

opdrachtencentrale. 

Artikel 3: De uitgaven hieraan verbonden te verrekenen in de begroting 2021 op het artikelnummer 

330/743-52 van de buitengewone begroting voor de aankoop van een interventievoertuig. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

Korpschef Endels geeft aan dat dit gaat om de aankoop van een combi. Hij geeft weer dat hiermee terug 

een dieselvoertuig wordt aangekocht omdat er via het raamcontract bij de firma D’Ieteren geen 

benzinevoertuigen meer aangeboden worden. Wel gaat het hierbij om de nieuwste euro 6 norm.  
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Raadslid De Latte vraagt of de uitrusting van het voertuig met een leeslamp, 2de batterij, radio enz. extra 

moet gevraagd worden daar dit toch elementen zijn die vandaag bijna standaard in de meeste voertuigen 

aanwezig zijn.  

Korpschef Endels geeft aan dat de 2de batterij noodzakelijk is om alle politietoebehoren te laten werken. 

Het voertuig wordt aangekocht en dan overgedragen aan een ombouwer die dit volledig uitrust. Deze 

gegeven beschrijving is volledig gebaseerd op de combi’s die we vandaag reeds hebben.  

 

 

6.Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen voor het afsluiten van een contract voor de 

aankoop en levering van politiekledij: besluit 

 

De politieraad, 

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

op twee niveaus; 

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

Herent-Kortenberg werd ingesteld op 1 januari 2002; 

 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 

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

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

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

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

klassieke sectoren; 

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

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 

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

 Overwegende dat er momenteel voor de aankoop en levering van politiekledij beroep gedaan wordt op 

de Federale Politie;  

 Overwegende dat de kwaliteit maar vooral de niet beschikbaarheid van vele kledingstukken, schoenen 

en accessoires en de daaruit voortvloeiende te lange levertermijnen niet meer werkbaar zijn; 

 Overwegende dat door de onbeschikbaarheid van kledijstukken de operationele werking op sommige 

momenten in het gedrang komt;  

     Overwegende dat een leverancier van politiekledij ten allen tijde over een voorraad dient te beschikken 

of een zo kort mogelijke en aanvaardbare levertermijn dient aan te bieden;  

     Overwegende dat een leverancier van politiekledij deze op maat dient te kunnen leveren;  

     Overwegende dat een leverancier van politiekledij vlot dient bereikbaar te zijn en eventuele 

(om)ruilingen met de grootst mogelijke soepelheid dient te (kunnen) behandelen;  

     Overwegende dat een leverancier van politiekledij kledij dient aan te bieden van goede kwaliteit en 

draagcomfort daar dit van groot belang is voor de uitvoering van het werk van operationele medewerkers;  

     Overwegende dat een leverancier van politiekledij volgende items dient aan te bieden : 

- Hoofddeksel: Kepie, Hoed, Beschermhoes kepie, Scheepje, Wintermuts 

- Vareuse: Winter, Zomer, Nestels voor vareuse 

- Jas: Blouson kort, Parka bicolore, Fleece bicolore 

- Pull: Pull met ronde hals, Pull met rolkraag, Fleece pull met windstopper, Fleece gilet met windstopper, 

Sous-pull met geborduurd logo 

- Hemd: Winterhemd lange mouwen, Zomerhemd korte mouwen, Ceremoniehemd – wit – lange mouwen 

- Polo bicolore 

- Broek: Interventiebroek, Klassieke broek (Winter en Zomer) 

- Kousen: Kousen zomer, Kousen winter, Kousen katoen, Combat kousen, Thermische kousen 



 8 

- Schoenen: Lage schoenen – met / zonder veter, Half hoge schoenen, Combatshoes, Inlegzolen, Veters 

- Handschoenen: Lederen zomer, Lederen winter, Neopreen 

- Individuele toebehoren: Naam- en graadkentekens (Basiskledij en Functiekledij), Riem, Das, Das met 

clip, Dasspeld, Dienstkaarthouder, Fluitje met ketting en halskoord, Documententas ( Klein model – 

documenten / laptop en  Groot model – interventietas) 

- Regenkledij: Regenbroek met reflecterende strepen, Regenvest met reflecterende strepen 

- Thermisch ondergoed: Onderhemd – lange mouwen – zwart / grijs, Thermisch ondergoed ronde hals,  

Thermisch ondergoed rolkraag met rits, Thermische broek lange pijpen – zwart / grijs 

- Sportkledij: Indoor schoenen, Loopschoenen, Zwembroek, Badpak, Training, T-shirt, Short, Kousen, 

Sporttas, Badmuts, Zwembril 

- Verkeerskledij : Parka  

 Overwegende dat de uitgave geraamd wordt op maximum € 120.000 voor twee jaar; 

 Overwegende dat de raming van de uitgave lager ligt dan € 139.000 en de opdracht bijgevolg gegund 

mag worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

 Overwegende dat de nodige kredieten voorzien worden op artikel 330/124-05 van de gewone dienst van 

het dienstjaar 2021; 

Besluit: 

Artikel 1: Een opdracht te gunnen met als voorwerp het afsluiten van een contract voor de aankoop en 

levering van politiekledij voor een periode van twee jaar, namelijk vanaf 1 september 2021 tot 31 augustus 

2023. 

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

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3: De uitgaven hieraan verbonden te verrekenen in de begroting op het artikelnummer 330/124-05 

van de gewone dienst. 

Artikel 4: De voorwaarden van de opdracht goed te keuren zoals vastgesteld in het bestek nr. 2021/002 

‘aankoop en levering van politiekledij’ dat als bijlage gaat bij dit besluit. 

Artikel 5: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

Korpschef Endels licht toe dat we niet meer tevreden zijn over de aangeboden kledij door de Federale 

Politie. Onbeschikbaarheid van stukken, ongelooflijk lange levertermijnen, geen goede kwaliteit en 

stockbreuken maken dat basiskledij niet meer goed kan aangeboden worden. Om deze reden willen we zelf 

de markt bevragen. Levertermijn, facturatie, prijs, omruilmogelijkheden en kwaliteit zijn criteria die 

meespelen in het kiezen van een nieuwe leverancier.  

Korpschef Endels verduidelijkt nog dat een ‘vareuze’ een ceremonievest is voor het officierenkader. Dit 

wordt bevestigd door raadslid De Becker.  

 

Raadslid De Latte gaat ervan uit dat dit gespreciliseerde firma’s betreft maar stelt zich toch de vraag of het 

bestek niet (beter) kan opgesplist worden in een kledij en een ‘varia’ gedeelte waarbij in dit laatste deel 

onder meer de dienstkaarthouder, het fluitje en zo meer worden opgenomen.  

Korpschef Endels geeft mee dat er voldoende firma’s zijn die het volledige gamma aanbieden.  

 

Raadslid De Latte vraagt of er ook aandacht besteed wordt aan duurzaam katoen en dergelijke.  

Korpschef Endels geeft aan dat alle firma’s die politiekledij produceren en verkopen zich dienen te houden 

aan de normen die door de Federale Politie worden opgelegd.  

Burgemeester-voorzitter Pollers besluit dat de Federale Politie bevoegd is om wijzigingen aan het uniform 

goed te keuren.  
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7. Wijze van gunnen en vaststellen van de voorwaarden voor de realisatie van een content en alle 

hierbij hierbij horende middelen in het kader van het actieplan rekrutering en selectie Vlaams-

Brabant : 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 inzake overheidsopdrachten; 

 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 18 april 2017 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; 

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

 Overwegende het aanbod van de federale politie, namelijk de Algemene Directie van het 

middelenbeheer en de informatie, die instaat voor de gecentraliseerde aankoopactiviteiten overeenkomstig 

artikel 2, 6°-8° en 47 van de wet overheidsopdrachten dd. 17 juni 2016; 

 Overwegende dat het project rekrutering en selectie dat werd opgestart door provincie Vlaams-Brabant 

en de Vlaams-Brabantse lokale en federale politiediensten;  

     Overwegende de inspanningen die deze stuur- en projectgroep in het kader van dit project wenst te 

leveren inzake het rekruteren en selecteren van kandidaat inspecteurs uit Vlaams-Brabant voor Vlaams-

Brabantse lokale en federale politiediensten;  

     Overwegende dat om bovenstaande te kunnen realiseren er een content dient uitgewerkt te worden om 

naar buiten te treden en op die manier de Vlaams-Brabantse politiediensten te kunnen presenteren, hun 

troeven in de kijker te kunnen zetten en te kunnen communiceren op de website van jobpol;  

     Overwegende dat alle Vlaams-Brabantse lokale politiezones en de provincie Vlaams-Brabant hun 

goedkeuring hebben gegeven inzake het ter beschikking stellen van een budget voor dit actieplan werving 

en selectie Vlaams-Brabant;  

     Overwegende de delegatiebevoegdheid van alle deelnemende politiediensten en de provincie Vlaams-

Brabant aan de politiezone HerKo om opdrachten te kunnen voeren daar een stuurgroep geen eigen 

rechtspersoonlijkheid heeft en aldus geen opdrachten kan voeren;   

 Overwegende de raamovereenkomst 2019 R3 078 van de Federale Politie, Algemene Directie van de 

Ondersteuning en het Beheer, Directie van de Aankopen; 

     Overwegende de bijakte nr. 1 – dossier nr. Procurement 2019 R3 078 betreffende de creatie, productie 

en planning (mediaplanning) van campagnes en promotiemateriaal voor de rekrutering van kandidaten 

aangepast aan de specifieke noden van de politie en dat past binnen de Corporate en Employer branding 

van de organisatie;  

 Overwegende dat de totale kostprijs voor de realisatie van de content en alle hierbij horende middelen 

wordt geraamd op € 71.000 (incl. BTW); 

 Overwegende dat de nodige kredieten voor de creatie van een content en alle hierbij horende middelen 

voorzien zijn op artikel 33010/161-18 op de gewone dienst van de goedgekeurde begroting 2021; 

Besluit: 

Artikel 1: over te gaan tot de realisatie van een content en alle hierbij horende middelen 

voor een geraamd bedrag van € 71.000 (incl. BTW). 
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Artikel 2: Voor deze relisatie een beroep te doen op de bijakte nr 1 – dossier nr. Procurement 2019  R3 078 

betreffende de creatie, productie en planning (mediaplanning) van campagnes en promotiemateriaal voor 

de rekrutering van kandidaten aangepast aan de specifieke noden van de politie en dat past binnen de 

Corporate en Employer branding van de organisatie;  

Artikel 3: De uitgaven hieraan verbonden te verrekenen in de begroting 2021 op het artikelnummer 

33010/161-18 van de gewone begroting voor de . 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

Korpschef Endels geeft aan dat we meewerken aan het project rond werving en selectie in Vlaams-Brabant 

en dat onze politiezone is gevraagd om dit eerste jaar alle procedures en gunningen te voeren daar de 

stuurgroep geen rechtspersoonlijkheid bezit en dit dus niet kan doen. Vanaf volgend jaar zal de provincie 

deze taak overnemen. 

Een eerste uitgave zal het instappen zijn in een bijakte aan een bestaand raamcontract. Via deze weg kan 

een reclamebureau, dat momenteel reeds samenwerkt met de Federale Politie, aangesteld worden om 

specifiek voor Vlaams-Brabant een identiteit te ontwerpen. Op deze manier kan meer gericht reclame 

gemaakt worden om kandidaten uit Vlaams-Brabant aan te trekken.  

 

Raadslid De Latte stelt de vraag of het de bedoeling is om algemeen kandidaten aan te trekken in Vlaams-

Brabant of heel specifiek voor PZ HerKo. Mevrouw Keymolen geeft aan dat het wel degelijk de bedoeling 

is om een algemene campagne op touw te zetten voor heel Vlaams-Brabant maar het eerste aanspreekpunt 

van een mogelijke kandidaat is steeds de politiezone van woonplaats. Korpschef Endels vult aan dat er 

inderdaad algemeen promotiemateriaal voor heel Vlaams-Brabant zal ontwikkeld worden maar vervolgens 

is het aan de verschillende politiezones om de kandidaten te ontvangen en met het promotiemateriaal aan 

de slag te gaan.  

Verder schetst korpschef Endels dat het project heel erg goed loopt, zo zullen er tijdens de zomer acht 

digitale infosessies gehouden worden en zal een begeleidingstraject uitgewerkt worden om de kandidaten 

maximaal voor te bereiden op de selectieproeven.  

 

Korpschef Endels doet een oproep naar alle politieraadsleden om mogelijke kandidaten door te verwijzen 

naar ons. En ter verduidelijking wordt nog meegegeven dat niet alleen alle lokale politiezones uit Vlaams-

Brabant meewerken aan dit project maar tevens alle diensten van de Federale Politie uit Vlaams-Brabant.  

 

 

8. Vacantverklaring van een betrekking van rechercheur: 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; 



 11 

 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 9 mei 2014 houdende de goedkeuring van het functieprofiel 

van rechercheur; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 19 december 2019 houdende de vaststelling van de 

personeelsformatie van de lokale politie HerKo, waarbij het aantal voorziene basiskaderleden (inspecteurs) 

in de personeelsformatie werd uitgebreid van 39 naar 41 inspecteurs, waarbij de twee bijkomende 

inspecteurs zullen ingezet worden bij de recherche; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 25 juni 2020 betreffende de vacantverklaringen van drie 

inspecteurs voor de  recherchedienst;  

Gelet op het besluit van het politiecollege van 27 augustus 2020 betreffende de benoeming van een 

inspecteur voor de recherchedienst;   

     Gelet op de kennisgeving aan het politiecollege van 27 mei 2021 van de beslissing van de korpschef tot 

herplaatsing van een inspecteur van de recherchedienst naar de wijkdienst;  

 Overwegende dat deze betrekking van rechercheur opnieuw vacant dient verklaard te worden; 

 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 betrekking wordt 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: dat één betrekking van inspecteur bij de recherche 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 15 juni 2006, samengeroepen. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

9. 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; 
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 Overwegende dat in augustus de derde mobiliteitscyclus van 2021 binnen de geïntegreerde politie wordt 

afgerond; 

 Overwegende dat de politiezone midden augustus beschikt over de dossiers van deze kandidaten; 

 Overwegende dat de eerstvolgende politieraad pas eind oktober 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 derde mobiliteitscyclus volgens de huidige regeling 

bijgevolg pas op de politieraad van oktober kan benoemd worden en vervolgens ten vroegste op 1 januari 

2022 kan starten bij HerKo; 

 Overwegende dat indien een geschikte kandidaat van de derde mobiliteitscyclus reeds eind augustus 

door het politiecollege kan benoemd worden, deze reeds ten vroegste op 1 november 2021 kan starten, wat 

twee maanden winst betekent; 

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

 Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is dat de politieraad voor de derde 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 derde mobiliteitscyclus van 2021 binnen de 

geïntegreerde politie. 

Artikel 3: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

Burgemeester-voorzitter Pollers duidt hierbij dat deze delegatie wordt gevraagd om een snellere 

indiensttreding van een mogelijke kandidaat te kunnen bekomen.  

 

 

10. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 22 april 2021 

 

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

 

 

11. Varia 

 

Raadslid Hugo Coomans vraagt of een (snelle) fietser een auto mag voorbijsteken in een fietsstraat. 

Korpschef Endels geeft aan dit verder te bevragen. Een automobilist mag een fietser in een fietsstraat 

sowieso niet inhalen.  

Raadslid Coomans vraagt wat de filosofie is om een onderbroken fietsstraat in het leven te roepen in 

Winksele; dit onder meer tussen de Warotstraat en de Klein Dalemstraat en tussen de Warotstraat en de 

Kroonstraat. Korpschef Endels vraagt om deze vraag op mail over te maken zodat dit punt kan 

meegenomen worden naar de verkeerscommissie en daar kan behandeld worden.  

 

Raadslid Gabriëla Langmans stelt de vraag of het mogelijk is om een overzicht te krijgen van de verdeling 

van de patrouilles tussen Herent en Kortenberg.  

Korpschef Endels geeft aan dat dit erg afhankelijk is van het aantal oproepen uit elke gemeente dat we 

krijgen. In het verleden hebben we vanuit het Track and Trace systeem reeds geprobeerd om dit in kaart te 
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brengen maar dit is een uiterst complex gegeven omdat hier heel veel onnodige info mee insluipt vanuit het 

systeem. Wanneer bijvoorbeeld een voertuig 2 dagen in herstelling staat bij een garage wordt dit 

weergegeven als een aanwezigheid in die gemeente. In het verledern hebben we geprobeerd om te komen 

tot een soort van ‘heat’map waarbij een grote aanwezigheid rood kleurt, maar dit is niet gelukt. Dit zal 

opnieuw bekeken worden.  

Korpschef Endels deelt mee dat de patrouilles niet verdeeld worden op basis van het Track and Trace 

systeem maar dat de patrouilles vooral worden georienteerd op waar inbraken, ongevallen of andere feiten 

zich voordoen. Verder wordt Track and Trace gebruikt om vragen van inwoners te beantwoorden omtrent 

de snelheid van onze dienstvoertuigen en om het rijgedrag na te gaan.  

 

Raadslid Bieke Vanhellemont stelt een vraag aangaande de zone 30 in wijk Den Dries. Hier staat een bord 

met opschrift ‘aanbevolen snelheid 30’ en zij stelt zich de vraag of dit geen ‘gewoon’ bord van maximum 

30 km/u zou moeten zijn.  

Korpschef Endels geeft mee dat het misschien niet per defintie zo is dat het wel degelijk zone 30 is. Het 

einde van een zone 30 moet aangekondigd worden door een bord ‘einde zone 30’. Straten die uitkomen op 

een zone 30 zijn niet per definitie zone 30 en hierin moet ook het einde van de zone 30 niet apart 

aangegeven worden. Korpschef Endels vraagt dit verder na en koppelt terug.  

 

Raadslid Stef Ryckmans geeft aan dat er in Kortenberg een mobiliteitsoverleg en een GAMV bestaat waar 

dergelijke bovenstaande vragen kunnen behandeld worden vooraleer zij mogelijks op een politieraad aan 

bod komen. Hij stelt de vraag of dergelijke overlegkanalen ook in Herent bestaan.  

Korpschef Endels geeft inderdaad aan dat bovenstaande vragen in eerste instantie niet dienen behandeld te 

worden op een politieraad maar dit neemt niet weg dat er op een politieraad wel vragen mogen gesteld 

worden. Ook in Herent bestaat er een verkeerscommissie en een GAMV maar deze laatste is al enige tijd 

niet meer samengekomen.  

Raadslid Tom Denon betreurt dit laatste ten zeerste.  

 

Raadslid René De Becker komt nog even terug op de vraag van raadslid Gabriëla Langmans en vraagt of 

de informatie van waar zich welke ploeg bevind,t nog steeds beschikbaar is op het CIC. Korpschef Endels 

antwoordt dat dit nog zeker het geval is maar dit gaat over info in real time en geeft geen beeld over een 

spreiding verder in de tijd.  

 

Raadslid René De Becker vraagt welke actie de politiezone gaat ondernemen tegen de aanhoudende plaag 

van fietsendiefstallen aan de verschillende stations.  

Korpschef Endels geeft aan dat intussen in alle staions camera’s zijn voorzien. Verder is reeds vele keren 

aan de NMBS de vraag gesteld om bijkomende camera’s te voorzien maar op deze vraag is tot op heden, 

wegens financiële redenen, steeds negatief op geantwoord..  

In de gevallen dat er beelden beschikbaar zijn, worden deze zeker opgevraagd maar veelal is de dader niet 

te herkennen. De ploegen zullen er verder op aangestuurd worden en het cameradossier zal opnieuw 

worden ingediend bij de NMBS. Ook worden vandaag steeds meer fietsen gestolen uit tuinhuizen en hier 

moeten we meer op inzitten.  

Raadslid Loes Vandenbroucke doet het voorstel om eventueel een groepsaankoop te organiseren voor 

GPS-trackers. Korpschef Endels geeft aan dat wij dit als politiezone niet kunnen organiseren. Dit is ooit 

een proefproject van de NMBS geweest maar dit project is nooit gestart. Ook de hoge prijs van dergelijke 

trackers en bijhorende datakaart is niet bevorderlijk om dit ingang te doen vinden.  

 

 

*** BESLOTEN VERGADERING *** 
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[…] 

 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u24.. 

 

 

 

 

 

Inge Keymolen                                                                                                Astrid Pollers  

Vervangend Secretaris                                                                                   Burgemeester-voorzitter 
 

 

 

 

 

 

 

 


