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

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

Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Loes Vandenbroucke, Wim 

Vangoidsenhoven, Bieke Vanhellemont, Hans Vanhoof, Ann Vannerem, raadsleden – Katrijn 

Kelchtermans, bijzonder rekenplichtige – Inge Keymolen, vervangend secretaris. 

Verontschuldigd: Machteld Vandevoorde en Maarten Willems, raadsleden. 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u. 

 

*** 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 23 december 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. 

 

 

2. Digitaal verloop van de zitting van de politieraad van 23 december 2021: besluit 

 

De politieraad, 

Overwegende de uitbraak van Covid-19 sinds midden maart; 
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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 december 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 23 december 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 begroting van het dienstjaar 2022: kennisgeving 

 

De politieraad neemt kennis van hierboven vermeld besluit d.d. 8 december 2021 betreffende de 

goedkeuring van de begroting van het dienstjaar 2022. 

 

 

4. Wijzen van gunnen voor vernieuwing van de contracten m.b.t. de printers: 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; 

     Gelet op het besluit van het politiecollege van 1 december 2016 tot gunning van de multifunctionals en 

printers;  

     Overwegende dat het huidige contract van de politiezone betreffende de huur van multifunctionals in 

februari 2022 afloopt; 

     Overwegende dat de politiezone volgende toestellen wenst te huren: 

- Vijf multifunctionals die in kleur kunnen printen, kopiëren, faxen en scannen; die kunnen 

gebruikt en aangestuurd worden vanop twee verschillende netwerken (het ISLP-netwerk en het 

administratief netwerk via twee printservers); die voorzien zijn van een Card Reader, voor 

eventueel gebruik van UNIFLOW, voor het politiehuis Kortenberg en het politiehuis Herent op 
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het gelijkvloers. Eén van deze multifunctionals, die wordt voorzien op de eerste verdieping van 

het politiehuis Herent, moet voorzien zijn van een finisher (sorteren van documenten in 

bundels). Eén van deze multifunctionals dient slechts een klein volume aan te kunnen (dit is het 

geval voor het toestel voor het onthaal in het politiehuis Herent). 

- Negen laserprinters om een klein volume in zwart/wit af te drukken. Deze printers dienen 

voorzien te zijn van een netwerkkaart en dienen enkel af te drukken vanaf het ISLP-netwerk. 

Deze toestellen worden voorzien in acht verhoorlokalen en het lokaal van de hoofdinspecteur 

Jeugd & Gezin. 

     Overwegende dat de huur ook een onderhoudscontract dient te omvatten; 

     Overwegende dat de politiezone een contract voor de periode van vijf jaar wenst af te sluiten; 

 Gelet op het raamcontract van VERA inzake multifunctionals dat is toegewezen aan Canon Belgium, 

Berkenlaan 3 te 1831 Diegem; 

     Gelet op het besluit van de politieraad van 25 februari 2016 betreffende de toetreding van de 

politiezone HerKo tot het samenwerkingsverband dat door VERA specifiek voor de politiezones werd 

opgericht (in het kader van Virtuele Centrumsteden);  

     Overwegende dat de jaarlijkse kostprijs voor de huur van vijf multifunctionals en negen printers 

wordt geraamd op € 15.000 (incl. BTW); 

     Overwegende dat de nodige kredieten voor de huur van multifunctionals en printers voorzien zijn op 

artikel 330/123-12 op de gewone dienst van de goedgekeurde begroting 2021; 

Besluit: 

Artikel 1: over te gaan tot de huur van vijf multifunctionals en negen printers voor een periode van 60 

maanden voor een geraamd bedrag van € 15.000 (incl. BTW) per jaar; 

Artikel 2: hiervoor een beroep te doen op de raamovereenkomst van VERA inzake multifunctionals; 

Artikel 3: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

Raadslid Vandenbroucke informeert of het gebruik van printers niet inbegrepen is in het dienstenpakket 

waarvoor de politiezone betaalt aan het dienstencentrum. KC Endels licht toe dat in de ruling die 

afgesloten werd met de fiscus om van de Kouter een dienstencentrum te maken onder andere onthaal, 

telefooncentrale, postbedeling en kopieermogelijkheid werden opgenomen. Die kopieermogelijkheid is 

voorzien. In de centrale ingang van de Kouter aan het onthaal bevindt zich voor de verschillende 

diensten die er werken, een multifunctional. Dit neemt niet weg dat je als huurder zelf extra 

multifunctionals kan voorzien voor je dienst en die hoef je niet af te nemen via het AGB. Dit zijn 

bovendien voor de politie multifunctionals die zowel aangesloten zijn op het politienetwerk als het 

administratief netwerk. Dit brengt ook een specifieke beveiliging met zich mee. Negen kleine printers 

plaatsen we in de verhoorlokalen. Dit is omwille van veiligheidsredenen zodat de inspecteurs het lokaal 

niet moeten verlaten tijdens het verhoor. Dit zijn de enige plaatsen waar we aparte printers toelaten. 

Raadslid Vandenbroucke is verwonderd dat dit niet inbegrepen is, navenant er voor het aanbod van het 

dienstencentrum zoveel betaald wordt.   

  

 

5. Mandaat DMFA-aangifte: kennisgeving 

 

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; 
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 Overwegende het schrijven vanwege diensthoofd SSGPI (sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie 

gestructureerd op twee niveaus) dd. 23/09/2021 inzake mandaten DmfA-aangifte:  

“In het kader van het vernieuwingsproject van de loonmotor van het SSGPI, staat de productie van de 

loonberekeningen en sociale aangiften vanaf het 4de kwartaal van 2021 gepland voor oktober 2021. 

Als bijlage vindt u een verzoek van RSZ om het mandaat voor de DmfA-aangiften, dat momenteel is 

toegewezen aan SSGPI, over te dragen aan de firma Alight.  Deze firma is de geselecteerde dienstverlener 

van de betrokken overheidsopdracht. 

Wij verzoeken u om dit mandaat ondertekend terug te sturen naar het SSGPI via de mailbox 

ssgpi.cc.com@police.belgium.eu of per post ( SSGPI – Dienst communicatie – Kroonlaan 145A – 1050 

Elsene ). 

Het SSGPI blijft uiteraard verantwoordelijk voor de verstrekte aangiften.   De firma Alight zal, conform de 

afgesloten overeenkomst, de periodieke aangiften verrichten;  De overdracht van het mandaat zal een 

positief effect hebben op de RSZ-aangiften en -controles, aangezien deze zullen worden geautomatiseerd en 

geoptimaliseerd. 

Het SSGPI blijft evenwel het eerste contactpunt voor de politiezones in geval van eventuele foutmeldingen of 

andere anomalieën.  De politiezones zullen dus in principe geen rechtstreeks contact hebben met de firma 

Alight.” 

 Gelet op de kennisneming van 2 december 2021 door het politiecollege van bovenstaand mandaat inzake 

de DMFA-aangifte; 

Besluit: 

Artikel 1: De politieraad neemt kennis van het schrijven van het SSGPI met verzoek om het bijgevoegde 

formulier te ondertekenen en daarmee mandaat te geven aan de firma Alight om de formaliteiten voor de 

sociale zekerheid te vervullen. 

 

Bijzonder rekenplichtige Katrijn Kelchtermans licht toe dat de DMFA-aangifte iets is dat door het sociaal 

secretariaat van de politie gebeurt. Het is het SSGPI dat instaat voor de loonberekening en dat de DMFA-

aangifte voor de RSZ doet. SSGPI heeft onlangs beroep gedaan op een externe firma om een nieuwe 

loonmotor te ontwikkelen en wil ook beroep doen op de firma Alight voor de RSZ-aangifte. Het SSGPI 

vraagt bijgevolg aan de politiezone een mandaat opdat Alight dit in naam van de politiezone HerKo mag 

doen. In feite heeft de politiezone weinig keuze en wordt het eigenlijk opgelegd. Het is ook onvoldoende 

wettelijk verankerd. Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans maakt deel uit van het beheerscomité van het 

SSGPI en heeft dit aangekaart. Wij als werkgever zijn verantwoordelijk voor fouten die Alight of het SSGPI 

zou maken. Tot nu toe is dit redelijk goed verlopen, met uitzondering van enkele boetes van de 

bedrijfsvoorheffing, want ook zij staan in voor de aangifte van de bedrijfsvoorheffing. De politiezone voert 

enkel de betaling uit. Er zijn ook wat opstartproblemen. Zo heeft de politiezone een bericht ontvangen met 

de melding dat de firma Alight niet op 1 januari heeft kunnen starten met de opdracht, waardoor de 

politiezone de bedrijfsvoorheffing voor het vierde kwartaal zelf moet aangeven. De politiezone heeft echter 

niet deze mogelijkheid. Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans hoopt dat het SSGPI dit nog op zich neemt 

en heeft hiervoor contact opgenomen met de directeur van het SSGPI. Het geven van dit mandaat is echter 

noodzakelijk om te kunnen verder gaan in dit dossier.      

 

 

6. Vastleggen data politieraden in 2022 

 

Aan de politieraad worden de data voor de politieraden in 2022 voorgelegd. De data worden voor 2022 als 

volgt voorgesteld:  

• Donderdag 24 februari 2022 te Herent 

• Donderdag 21 april 2022 te Kortenberg 
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• Donderdag 23 juni 2022 te Herent 

• Donderdag 27 oktober 2022 te Kortenberg 

• Donderdag 22 december 2022 te Herent 

 

 

 

7. Goedkeuring verslag van de politieraad van 21 oktober 2021  

 

Het verslag van de politieraad van 21 oktober 2021 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Raadslid Vandenbroucke vraagt om twee aanpassingen op pagina 5 van het verslag door te voeren. 

Raadslid Vandenbroucke heeft de gevraagde aanpassingen reeds overgemaakt aan secretaris 

Keymolen. Wat het puntje over de begroting betreft, wenst ze dat vermeld wordt ‘dat de federale dotatie 

relatief laag is in vergelijking met de andere gemeenten’. De zin ‘is de federale dotatie niet een 

voldoende basis voor een politiezone om te functioneren’ dient geschrapt te worden. In de laatste 

paragraaf wenst raadslid Vandenbroucke dat aan haar vraag wordt toegevoegd ‘terwijl het kunnen 

werken van thuis uit omwille van de pandemie toch al een hele tijd aan de orde is’. Secretaris Keymolen 

meldt dat de aanpassingen zullen doorgevoerd worden en dat het verslag opnieuw zal overgemaakt 

worden aan de raadsleden.  

 

8. Varia 

 

Raadslid Hans Vanhoof vraagt of de korpschef duiding kan geven bij de inbrakenplaag de voorbije weken 

in de politiezone. KC Endels bevestigt dat er inderdaad sprake is van een inbrakenplaag. Ook naburige 

zones worden getroffen. De nodige onderzoeken worden gedaan en analyses uitgevoerd, maar tot nu toe is 

het niet gelukt om daders te vatten. Het zou wel mogelijks gaan om een Albanese bende. Vaststellingen ter 

plaatse worden zo grondig mogelijk uitgevoerd (sporen,…) om voldoende bewijsmateriaal te verzamelen 

indien er verdachten worden aangehouden. Dan kunnen de feiten gelinkt worden aan eventuele verdachten. 

De 13 BIN’s zijn ook geactiveerd om uit te kijken naar verdachte situaties. Bij melding van een verdachte 

handeling gaat de ploeg ter plaatse. We komen wel uit een periode met een zeer laag aantal feiten van 

inbraken in onze regio. Nu lijkt het aantal feiten terug te stijgen naar het ‘normale’ peil in onze regio, wat 

natuurlijk geen reden mag zijn om er niet op te werken. Op sociale media worden inwoners 

gesensibiliseerd om ramen (ook op de eerste verdieping) goed af te sluiten.  

 

Raadslid Vandervelde meldt dat een inbraak werd gepleegd bij één van haar buren. Ze vond het positief 

dat ze in haar brievenbus een oproep vond om – indien men iets verdacht had gezien – dit te melden aan de 

politie. Raadslid Vandervelde had niets verdacht gezien en vraagt of er reacties komen van buren op 

dergelijke brieven in de brievenbus. KC Endels meldt dat de ploeg standaard bij de vaststellingen ter 

plaatse een buurtonderzoek uitvoert bij de naburige woningen. Indien de bewoners niet aanwezig zijn, 

wordt er een briefje in de brievenbus gestopt. Hier wordt soms op gereageerd. Dit kunnen we dan 

toevoegen aan de vaststellingen. Deze oproep heeft ook het effect dat de buurtbewoners attenter worden. 

Raadslid Vandervelde schrok ervan dat het tijdstip van de inbraak ongeveer 10u ’s morgens was. Het is 

vrij driest dat men de woning binnendringt wanneer de bewoners aanwezig zijn. KC Endels meldt dat dit 

inderdaad het geval is. Indien men wordt betrapt door bewoners, dan worden de daders niet gewelddadig, 

maar gaan ze rustig weg alsof er niets aan de hand is.  

 

Raadslid Delatte zegt dat in de vorige vergadering gemeld was dat ging bekeken worden of er data 

beschikbaar was over de impact van de BIN’s. Er werd gesuggereerd dat dat nog een beetje vroeg was. Er 
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zijn echter wel al een aantal BIN’s die al een tijdje bestaan. Zijn er daar al data van beschikbaar? Of 

misschien kan er in andere gemeenten navraag gedaan worden waar er misschien wel al meer data 

beschikbaar zijn. KC Endels meldt dat hij de vraag zal overmaken aan adviseur Natalie Dekeyzer die 

beheerder is van de ondertussen 13 BIN’s (een 14de zou in aankomst zijn), een mooi resultaat. Dat zijn heel 

wat bewoners die zich engageren om aandachtig te zijn voor verdachte situaties. Aan Natalie Dekeyzer zal 

gevraagd worden de nodige data te verzamelen en dit rapport zal geagendeerd worden op de volgende 

politieraad. Raadslid Delatte vraagt of het ook mogelijk is om iemand van een BIN uit te nodigen op de 

politieraad om zijn ervaringen toe te lichten. KC Endels zal de vraag stellen. Misschien is een BIN-

voorzitter bereid om zijn ervaringen te delen.  

 

Raadslid Denon meldt twee zaken die recent gebeurd zijn in Veltem-Beisem. Een bewoner die mindervalide 

is en in een elektrische rolstoel rijdt, was het slachtoffer van fraude met zijn visakaart. Betrokkene had de 

wijkinspecteur gecontacteerd met de vraag om de klacht thuis te komen noteren. Betrokkene kreeg als 

antwoord dat dit niet ging en dat hij zich naar het politiehuis in Herent diende te begeven. Raadslid Denon 

acht het een taak van de wijkinspecteur om een mindervalide in zijn wijk verder te helpen. Klopt het dat 

men hiervoor sowieso naar De Kouter moet gaan en dat de wijkinspecteur geen PV kan opstellen? KC 

Endels vraagt aan raadslid Denon om de nodige info (identiteit,…) op mail te zetten naar hem en dan 

wordt bekeken of er een oplossing kan gevonden worden. Betrokkene zou evenwel al iemand gevonden 

hebben om hem naar het politiehuis te brengen. KC Endels meldt dat de wijkinspecteur wel een PV kan 

opstellen. De normale procedure is dat men aangifte doet aan het onthaal, maar indien iemand zich 

moeilijk kan verplaatsen, dan kan de inspecteur ter plaatse gaan. KC Endels zal nagaan wat de reden was 

om deze persoon door te verwijzen naar het onthaal.  

 

Het tweede voorval dat raadslid Denon meldt, heeft te maken met de coronamaatregelen. Horecazaken 

moeten gesloten zijn om 23u. Gisteren zijn om 23u02 twee inspecteurs binnengekomen in het Rozenhof. 

Raadslid Denon was toen aanwezig. Volgens de letter van de wet waren de uitbaters en de klanten in 

overtreding, maar de manier waarop werd opgetreden – zonder dat er vooraf een verwittiging is geweest- 

vindt raadslid Denon een jammere zaak. De inspecteurs zouden gezegd hebben dat ze in opdracht van hun 

commandant om 23u daar moesten zijn. KC Endels meldt dat de uitbater een verantwoordelijkheid heeft. 

Als de politiezone een melding krijgt dat ergens de coronamaatregelen niet worden gerespecteerd, dan 

gaan we daar kijken. De regels zijn de regels, dus op zich heeft men correct gehandeld.    

 

*** BESLOTEN VERGADERING *** 

 

[…] 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20u40. 

 

 

 

 

 

Inge Keymolen Astrid Pollers 

Vervangend secretaris Burgemeester-voorzitter 

 


