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2) Eedaflegging en installatie van een politieraadslid (Irène Gybels)  

3) Bevestiging rangorde leden politieraad 

4) Kennisneming van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant 

d.d. 13.02.2019 houdende de goedkeuring van de begroting 2019 van de politiezone 

Demerdal-DSZ (Federale Overheid) 

5) Interleuven Algemene Vergadering – aanduiden vertegenwoordiger en bevestiging 

beslissing politiecollege d.d. 14.03.2019 

6) Interleuven Beheerscomité GD-PBW - aanduiden vertegenwoordiger 

7) IT-punt – aanduiden vertegenwoordiger 

8) Bekrachtiging beslissingen politiecollege d.d. 28.02.2019 houdende de 

vacantverklaring van één betrekking in het basiskader (inspecteur interventie)  

9) Wijziging personeelsformatie operationeel kader 

10) Voorstel tot aankoop van een snel interceptievoertuig via raamovereenkomst 

11)  Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening tussen 

politiezone Demerdal-DSZ en de zelfstandige groepering ‘Interleuven 

ondersteunende activiteiten’  

12) Kennisneming jaarverslag 2018  

 

DE POLITIERAAD. 

OPENBARE ZITTING 

 

1) GOEDKEURING VERSLAG VAN DE ZITTING VAN 19 FEBRUARI 2019 

Het verslag van de zitting van 19 februari 2019 wordt goedgekeurd. 

 

2) EEDAFLEGGING EN INSTALLATIE VAN EEN POLITIERAADSLID (IRÈNE 

GYBELS)  
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus (WGP) en in het bijzonder artikel 20bis; 

Overwegende dat mevrouw Irène Gybels verkozen werd tot politieraadslid door de 

gemeenteraad van Diest in zitting van 3 januari 2019 en zij tot op heden gemeenteraadslid is 

van een gemeente behorende tot de politiezone Demerdal-DSZ; 

Overwegende dat na onderzoek en bevraging van betrokkene blijkt dat zij zich niet bevindt in 

een der gevallen van onverenigbaarheid (bloed- of aanverwantschap tot en met de tweede 



graad of verbonden door een huwelijk of een wettelijke samenwoning), zoals voorzien bij 

artikel 15 van de WGP; 

Overwegende dat mevrouw Irène Gybels wordt uitgenodigd om in handen van de voorzitter 

de door artikel 20bis van de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, voorgeschreven eed af te leggen, waaraan zij 

voldoet als volgt : “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet 

en aan de wetten van het Belgische volk”; 
Overwegende dat van het vervullen van de eedaflegging een afzonderlijke en individuele akte 
wordt opgesteld; 

 

Besluit: 
Enig artikel  Irène Gybels wordt na het afleggen van de eed aangesteld verklaard in het 

ambt van politieraadslid. 

 

Raadslid Gybels voegt zich bij de zitting. 

 

3) BEVESTIGING RANGORDE LEDEN POLITIERAAD 
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus (WGP); 
Gelet op het besluit van de politieraad van 19 februari 2019 houdende de vaststelling van de 
rangorde van de politieraadsleden; 
Overwegende dat twee verkozenen pas later de eed hebben afgelegd, waardoor zij in principe 
nog niet konden worden opgenomen in de ranglijst; 
Overwegende dat de rangorde van de politieraadsleden dient bevestigd te worden na de 
eedaflegging van bedoelde verkozenen; 
Overwegende dat deze eedafleggingen ondertussen hebben plaatsgehad en alle 
politieraadsleden aangesteld zijn verklaard in hun functie; 
Overwegende dat de geboortedatum van de heer Versavel 30.03.1959 is en niet 20.03.1959 
zoals eerder in het besluit werd opgenomen; 

Gelet op de bespreking;  

Met 18 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Enig artikel De ranglijst van de politieraadsleden wordt bevestigd als volgt: 

Rangorde Naam Geboortedatum Lid Politieraad? 

1 Buttiens Joeri 11.09.1978 01.02.2013-heden 

2 Schuyten Ronald 26.12.1971 01.02.2013-heden 

3 Sannen Arlette  26.05.1962 01.02.2013-heden 

4 Gybels Irène 20.02.1953 01.02.2013-heden 

5 Versavel Mario 30.03.1959 10.10.2013-heden 

6 Nijs Geert 12.02.1957 01.10.2015-heden 

7 Claes Allessia 19.11.1981 07.06.2018-heden 

8 Bervoets Ursula 08.04.1964 01.02.2007-01.02.2013 

9 Jennes Erwin 20.03.1963 01.02.2007-01.02.2013 

10 Celik Murat 07.10.1983 17.06.2008-16.12.2010 

11 Schoolmeesters Esther 13.04.1986  

12 Vranken Koen 11.07.1984  

13 Weckx Anne-Sophie 27.08.1982  

14 Dirix Miet 13.08.1976  

15 Meyssen Sabine 23.01.1964  

16 Vancauwenbergh Rudi 27.07.1961  

17 Lambrechts Marina 15.08.1949  



4) KENNISNEMING VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT D.D. 13.02.2019 HOUDENDE DE 

GOEDKEURING VAN DE BEGROTING 2019 VAN DE POLITIEZONE 

DEMERDAL-DSZ (FEDERALE OVERHEID) 

De politieraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-

Brabant d.d. 13.02.2019 houdende de goedkeuring van de begroting 2019 van de politiezone 

Demerdal-Dsz. 

 

5) INTERLEUVEN ALGEMENE VERGADERING – AANDUIDEN 

VERTEGENWOORDIGER EN BEVESTIGING BESLISSING 

POLITIECOLLEGE D.D. 14.03.2019 

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

Gelet op het lidmaatschap van de politiezone Demerdal-DSZ bij Interleuven; 

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

van 19 december 2018 van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven; 

Overwegende dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal 

bestuur bepaalt dat de bijzondere algemene vergadering is samengesteld uit de 

vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de politiezones rechtstreeks worden 

aangewezen door de politieraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger 

wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 

Gelet op de uitnodiging d.d. 24 januari 2019 voor de bijzondere algemene vergadering van 

Interleuven op woensdag 27 maart 2019 om 19.00 uur met bijhorende agenda; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege d.d. 14 maart 2019 houdende de aanduiding van 

burgemeester Manu Claes als vertegenwoordiger voor de bijzondere algemene vergadering 

van 27 maart 2019 en de vaststelling van het mandaat van deze vertegenwoordiger als volgt: 

Goedkeuring van alle agendapunten van de bijzondere algemene vergadering; 

Overwegende dat het wenselijk is dat de politieraad deze collegebeslissing bekrachtigt; 

Overwegende dat het nodig is een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene 

vergaderingen van Interleuven voor de verdere legislatuur; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Gelet op de bespreking;  

Gaat over tot de geheime stemming; 

Art 1 (Manu Claes): 18 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

Art 2 (Arlette Sannen): 18 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 De politieraad bekrachtigt de collegebeslissing d.d. 14 maart 2019 houdende de 

aanduiding van burgemeester Manu Claes als vertegenwoordiger voor de bijzondere 

algemene vergadering van Interleuven op 27 maart 2019 en de vaststelling van zijn 

mandaat voor deze vergadering. 

Art. 2 Mevrouw Arlette Sannen wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene 

vergadering van Interleuven tot het einde van de legislatuur. Het mandaat van de 

vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 

 

6) INTERLEUVEN BEHEERSCOMITÉ GD-PBW - AANDUIDEN 

VERTEGENWOORDIGER 

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

Gelet op het Koninklijk besluit van 3 maart 1999 en latere wijzigingen met betrekking tot de 

oprichting van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk 

waarbij de politiezone Demerdal-DSZ. is aangesloten; 

Overwegende dat deze gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk 

(GD-PBW) wordt beheerd door Interleuven; 

Gelet op het lidmaatschap van de politiezone Demerdal-DSZ bij Interleuven; 



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

van 19 december 2018 van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven; 

Overwegende dat Interleuven een dienstverlenende vereniging is; 

Gelet op artikel 2.4. van de voorwaarden over de organisatie van het beheerscomité van de 

gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk; 

Overwegende dat in het Beheerscomité GD-PBW personen zetelen belast met het dagelijks 

beheer van de aangesloten besturen, werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers 

van de Federale Overheidsdienst – Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD – 

WASO); 

Overwegende dat het nodig is een vertegenwoordiger aan te duiden voor het Beheerscomité 

GD-PBW; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Gelet op de bespreking;  

Gaat over tot de geheime stemming; 

Met 18 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 Burgemeester Manu Claes wordt aangeduid om de politiezone te vertegenwoordigen 

in het Beheerscomité van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en 

bescherming op het werk (GD-PBW) van Interleuven voor de volledige legislatuur. 

Art. 2 Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Interleuven, beheerscomité GD-

PBW en aan de vertegenwoordiger van de politiezone. 

 

7) IT-PUNT – AANDUIDEN VERTEGENWOORDIGER 

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

Gelet op het besluit van de politieraad van 22.06.2017 houdende de “Toetreding aan de 

interlokale vereniging it-punt”; 

Overwegende dat het volgens artikel 6 van de overeenkomst tot oprichting van de interlokale 

vereniging it-punt nodig is een vertegenwoordiger (mandataris) aan te duiden voor het 

beheerscomité; 

Overwegende dat het volgens artikel 3 van het huishoudelijk reglement nodig is een 

vertegenwoordiger (personeelslid) aan te duiden voor de stuurgroep; 

Gelet op de bespreking; 

Gaat over tot de geheime stemming; 

Ronald Schuyten: 18 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

Seppe Vlaeminck: 18 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1. Ronald Schuyten, politieraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor het 

beheerscomité van de interlokale vereniging it-punt voor de volledige legislatuur. 

Art. 2. Seppe Vlaeminck, coördinator niet-operationele steundienst, wordt aangeduid als 

vertegenwoordiger voor de stuurgroep van de interlokale vereniging it-punt voor de 

volledige legislatuur. 

Art. 3. Deze beslissing wordt meegedeeld aan interlokale vereniging it-punt. 

 

8) BEKRACHTIGING BESLISSINGEN POLITIECOLLEGE D.D. 28.02.2019 

HOUDENDE DE VACANTVERKLARING VAN ÉÉN BETREKKING IN HET 

BASISKADER (INSPECTEUR INTERVENTIE)  

Gelet op de beslissing van het politiecollege d.d. 28.02.2019 houdende de vacantverklaring 

van één betrekking in het basiskader (inspecteur van politie – interventie); 

Overwegende dat de beslissing van het politiecollege ter bekrachtiging dient voorgelegd te 

worden aan de politieraad; 

Gelet op de bespreking;  

Met 18 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 



Besluit: 

Enig artikel De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege d.d. 28.02.2019 

houdende de vacantverklaring van één betrekking in het basiskader (inspecteur 

van politie – interventie). 

 

9) WIJZIGING PERSONEELSFORMATIE OPERATIONEEL KADER 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP); 

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

personeelsleden van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse 

andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten (Exoduswet); 

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

personeel van de politiediensten (RPPol); 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het 

operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie, waar in 

bijlage 1 de minimumnorm voor het operationeel personeel op 84 en in bijlage 2 de 

minimumnorm van het CALog-personeel voor PZ Demerdal-DSZ op 7 wordt bepaald; 

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en 

werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening 

aan de bevolking te verzekeren; 

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen 

van de personeelsleden van de lokale politie, waarin wordt bepaald dat het aantal 

betrekkingen van niveau A niet lager mag zijn dan 3 % van de formatie van de 

personeelsleden van de niveaus B, C en D van het CALog; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 27 november 2001 houdende de vaststelling van de 

personeelsformatie van het operationeel personeel van de lokale politie in de politiezone 

Diest/Scherpenheuvel-Zichem, goedgekeurd door de heer Gouverneur van de Provincie 

Vlaams-Brabant op 21 december 2001, met de vastgestelde personeelsformatie als volgt: 

officierskader: 7, middenkader: 20, basiskader: 69; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 26 februari 2002 houdende de uitbreiding van de 

personeelsformatie van het operationeel personeel van de lokale politie in de politiezone 

Diest/Scherpenheuvel-Zichem, met de volgende formatie van hulpagenten: statutair: 2, 

contractueel: 1; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 04 oktober 2005 houdende de vaststelling van de 

personeelsformatie van het statutair administratief en logistiek personeel van de lokale politie 

in de politiezone Demerdal–DSZ, goedgekeurd door de heer Gouverneur van de Provincie 

Vlaams-Brabant op 27 oktober 2005; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 22 oktober 2008 houdende de wijziging van de 

personeelsformatie van het statutair administratief en logistiek personeel van de lokale politie 

voor de politiezone Demerdal–DSZ, waarvan kennis genomen door de heer Gouverneur van 

de Provincie Vlaams-Brabant op 24 december 2008; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 05 oktober 2017 houdende de wijziging van de 

personeelsformatie van het operationeel personeel en van het statutair en contractueel 

administratief en logistiek personeel van de lokale politie voor de politiezone Demerdal-DSZ, 

goedgekeurd door de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant op 23 oktober 2017, 

met de vastgestelde personeelsformatie voor het operationeel kader als volgt: 

hoofdcommissaris: 1, commissaris: 5, hoofdinspecteur: 18, inspecteur: 72, agent: 2; 

Gelet op de nota Aanpassing personeelsformatie van de politiezone PZ Demerdal-DSZ, waarbij de 

politieraad zich aansluit; 

Overwegende dat uit voornoemde nota blijkt dat een wijziging van de personeelsformatie van het 

operationeel personeel van de lokale politie voor de politiezone Demerdal – DSZ noodzakelijk is; 

Overwegende dat de voorgestelde wijziging van de personeelsformatie het volgende omvat : 

van de reeds in de bestaande personeelsformatie opgenomen 72 inspecteurs kunnen maximaal 

twee inspecteurs patrouillehondengeleider zijn; 



Gelet op de functiebeschrijving van de nieuwe functie van inspecteur - 

patrouillehondengeleider, als bijlage 1 opgenomen in hogergenoemde nota; 

Gelet op de bijgevoegde financiële simulatie waaruit de financiële haalbaarheid van de 

voorgestelde wijzigingen blijkt; 

Gelet op het bijgevoegde organogram; 

Gelet op het overleg met de vakbondsafvaardigingen vertegenwoordigd in het BOC van 

14.03.2019 en het ter zake uitgebrachte advies; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Gelet op de bespreking; 

Met 18 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 De personeelsformatie van het operationeel personeel van de politiezone Demerdal–

DSZ wordt gewijzigd als volgt : 

Graad  Aantal VTE in  

oude formatie 

Aantal VTE in  

nieuwe formatie 

Hoofdcommissaris 1 1 

Commissaris 5 5 

Hoofdinspecteur 18 18 

Inspecteur 72 72 (*) 

Agent 2  2 

 (*) maximaal twee inspecteurs van de 72 kunnen patrouillehondengeleider zijn. 

Art. 2 Deze beslissing wordt voor verder gevolg voorgelegd aan de heer Gouverneur van de 

Provincie Vlaams-Brabant. 

 

10) VOORSTEL TOT AANKOOP VAN EEN SNEL INTERCEPTIEVOERTUIG VIA 

RAAMOVEREENKOMST 

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

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid art. 33; 

Gelet op de “Nieuwe Gemeentewet”, inzonderheid art. 234, eerste lid; 

Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen;  

Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 

wijzigingen;  

Gelet op de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, in het 

bijzonder artikel 47;  

Gelet op de wet 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

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

latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 18.04.2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp de levering van een 

snel interceptievoertuig; 

Overwegende dat dit voertuig kan worden aangekocht via de raamovereenkomst POLFED 

2016 R3 010 – DIETEREN – Perceel 22: Middenklasse-Sedan-Krachtig, gesloten door de 

Federale Politie; 

Overwegende dat, volgens artikel 47 van de wet van 17.06.2016, een aanbestedende overheid 

die een beroep doet op een aankoopcentrale vrijgesteld is van de verplichting om zelf een 

plaatsingsprocedure te organiseren; 

Overwegende dat de kosten in totaal indicatief geraamd worden op € 55.000,00 (BTW incl.); 

Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven werden in de buitengewone begroting op 

art. 330/743-98, aankoop van politievoertuigen; 



Op voorstel van het politiecollege; 

Gelet op de bespreking; 

Met 18 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 Er wordt een opdracht geplaatst met als voorwerp de levering van een snel 

interceptievoertuig, omschreven in de bijgevoegde fiche “Technische bepalingen – 

voertuig type ‘snel interceptievoertuig’”. 

Art. 2 Het bedrag van de in artikel 1 vermelde opdracht wordt geraamd op € 55.000,00 

(BTW incl.). De raming is indicatief. 

Art. 3 De aankoop zal gebeuren via de raamovereenkomst POLFED 2016 R3 010 – 

DIETEREN – Perceel 22: Middenklasse-Sedan-Krachtig, gesloten door de Federale 

Politie. 

Art. 4 De in artikel 1 vermelde opdracht wordt gefinancierd op art. 330/743-98, aankoop van 

politievoertuigen. 

 

11) GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXCLUSIEVE 

DIENSTVERLENING TUSSEN POLITIEZONE DEMERDAL-DSZ EN DE 

ZELFSTANDIGE GROEPERING ‘INTERLEUVEN ONDERSTEUNENDE 

ACTIVITEITEN’  

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

Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke 

Samenwerking; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 27 september 2019 waarbij werd beslist om toe te 

treden tot de intergemeentelijke samenwerking Interleuven; 

Gelet op de thans van kracht zijnde statuten van INTERLEUVEN zoals gepubliceerd in de 

bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 22.01.2019 onder nummer 0010782; 

Gelet op het besluit van 27 november 2013 van de raad van bestuur van INTERLEUVEN 

inhoudende het voorstel tot aanpassing van de statuten van INTERLEUVEN en met 

betrekking tot de omschrijving van de diensten waarop de deelnemers beroep kunnen doen in 

het kader van wederzijdse exclusiviteit; 

Gelet op het besluit van 26 maart 2014 van de buitengewone algemene vergadering van 

INTERLEUVEN waarbij de statutenwijziging met unanimiteit werd goedgekeurd; 

Overwegende dat volgens de als bijlage gevoegde lijst bij de statuten van INTERLEUVEN 

blijkt dat :  

1.7. Technische en administratieve begeleiding, advisering en coördineren van projecten. 

kan worden gerealiseerd; 

Dat de Politiezone als deelnemer van INTERLEUVEN als dienstverlenende vereniging en als 

deelnemer van de zelfstandige groepering ‘InterLeuven ondersteunende activiteiten’ in de 

mogelijkheid is om beroep te doen op de diensten van haar intercommunale, alsook op deze 

diensten dewelke in exclusiviteit worden aangeboden; 

Dat de zelfstandige groepering ‘InterLeuven ondersteunende activiteiten’ bij de uitvoering 

van deze diensten in opdracht van een deelnemer er zelf toe gehouden is om de 

overheidsopdrachtenwetgeving na te leven; 

Dat de toekenning bij exclusiviteit van voornoemde opdrachten aan de zelfstandige 

groepering ‘InterLeuven ondersteunende activiteiten’ onder meer tot voordeel heeft dat er in 

beginsel, behoudens andersluidend standpunt van de BTW-administratie, op de door de eigen 

personeelsleden van de zelfstandige groepering ‘InterLeuven ondersteunende activiteiten’ 

geleverde prestaties geen BTW zal worden doorgerekend naar de gemeente toe; dat op alle 

andere prestaties en kosten uiteraard wel BTW verschuldigd blijft. 

Dat er daarenboven in de aangepaste statuten van INTERLEUVEN werd voorzien in een 

vergoedingssysteem waarbij op transparante basis de kosten kunnen worden toegewezen; 

Dat er inzonderheid bij exclusiviteit zal worden gewerkt op basis van een kosten- en 

expertisedelend principe waarbij in artikel 14.2 van de statuten uitdrukkelijk wordt bepaald: 



“De kosten verbonden aan de exclusieve dienstverlening, zoals omschreven in art. 4 worden 

verrekend aan de deelnemers op basis van het kosten- en expertisedelend principe. Voor de 

aanrekening van de prestaties verleend in het kader van de wederzijdse exclusiviteit, zal 

gewerkt worden met een open boekhouding”; 

Dat het systeem van de open boekhouding toelaat om permanent de kosten van het project op 

te volgen; 

De uurlonen voor de personeelsleden worden door de zelfstandige groepering ‘Interleuven 

ondersteunende activiteiten’ op basis van de reële kostprijs als volgt bepaald (toestand op 

01/01/2019). Alle andere lasten, zoals verplaatsingskosten, uitrustingskosten, enz... zijn 

begrepen in deze uurprijs: 

- algemeen projectleider/specialist-expert:    88,00 EUR 

- projectleider:        78,00 EUR 

- ontwerper, controleur/landmeter MSOG/ veiligheidscoördinator 

B/projectmedewerker-expert/technisch medewerker:   72,00 EUR. 

Dat deze uurlonen worden gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals toepasselijk 

in de openbare sector; 

Dat het afsluiten van deze exclusiviteitsovereenkomst tevens tot gevolg heeft dat de 

politiezone zich ertoe verbindt om voor de diensten dewelke in deze overeenkomst worden 

omschreven, uitsluitend een beroep te doen op de diensten van de zelfstandige groepering 

‘InterLeuven ondersteunende activiteiten’, en dit voor een welomschreven periode dewelke 

echter de duur van het contract niet overschrijden; 

De politiezone kan aldus kiezen om voor de betrokken diensten een beroep te doen op de 

zelfstandige groepering ‘InterLeuven ondersteunende activiteiten’, dan wel om deze diensten 

zelf uit te oefenen, doch ziet hierbij wel af van de mogelijkheid om de dienst, gedurende de 

looptijd van de exclusiviteit, te laten uitvoeren door derden; 

Dat de politieraad aldus de duurtijd van de betrokken diensten beperkt tot en met 31.12.2020 

met dien verstande dat opdrachten dewelke werden toegekend vóór het verstrijken van 

voormelde periode zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve 

dienstverlening en aldus zonder aanrekening van BTW; 

Dat voor de uitvoering van deze exclusieve taken wordt gewerkt overeenkomstig de als 

bijlage toegevoegde samenwerkingsovereenkomst. 

Dat de politieraad het dan ook aangewezen acht om voornoemde diensten aan de zelfstandige 

groepering ‘InterLeuven ondersteunende activiteiten’ bij exclusiviteit toe te kennen; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Gelet op de bespreking; 

Met 18 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 De volgende diensten, zoals voorzien in de bijlagen van de statuten van 

INTERLEUVEN, worden in exclusiviteit toegekend aan de zelfstandige groepering 

‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ met ingang van 01.04.2019 tot en met 

31.12.2020, met dien verstande dat opdrachten die werden toegekend vóór het 

verstrijken van voormelde periode, zullen worden afgewerkt onder het systeem van de 

exclusieve dienstverlening: 1.7. Technische en administratieve begeleiding, advisering 

en coördineren van projecten. De uitvoering van deze exclusieve diensten gebeurt 

overeenkomstig de in bijlage toegevoegde samenwerkingsovereenkomst. 

Art. 2 De Samenwerkingsovereenkomst Exclusieve dienstverlening tussen politiezone 

Demerdal-DSZ en de zelfstandige groepering “Interleuven ondersteunende 

activiteiten” wordt goedgekeurd. De voorzitter van het politiecollege en de korpschef 

worden gemachtigd dit samenwerkingsprotocol te ondertekenen.  

 

12) KENNISNEMING JAARVERSLAG 2018  
De politieraad neemt kennis van het jaarverslag 2018, met toelichting door de korpschef. 

 


