
          ZITTING VAN 06.06.2019 

 

AANWEZIG. 

Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, voorzitter 

Bervoets, Dirix, Gybels,  

Lambrechts, Nijs, Sannen, Schoolmeesters,  

Schuyten, Vancauwenbergh, Versavel, Vranken, Weckx, raadsleden  

Jan Vanhauwere, korpschef 

An Claes, secretaris 

 

VERONTSCHULDIGD. 

Christophe De Graef, burgemeester Diest, raadslid  

Joeri Buttiens, Allessia Claes, Sabine Meyssen, raadsleden 

 

AFWEZIG. 

Murat Celik, Erwin Jennes, raadsleden 

 

DAGORDE. 

 

Openbare zitting 

1) Goedkeuring verslag van de zitting van 4 april 2019 

2) Goedkeuring rekening 2018 

3) Goedkeuring begrotingswijziging 2019 

4) Algemene Vergadering Interleuven 18 juni 2019 – agenda en mandaatverlening aan de 

vertegenwoordiger 

5) Aanpassing reglement inzake de bestemming van afgedankt politiemateriaal 

6) Voorstel tot aankoop sleutelbeheersysteem via raamovereenkomst 

7) Voorstel tot delegatieverlening door de politiezone Demerdal–DSZ aan de politiezone 

Zennevallei en goedkeuring van het bestek met betrekking tot een overheidsopdracht 

voor risicoverzekeringen 

8) Bekrachtiging beslissingen politiecollege d.d. 04.04.2019 houdende de 

vacantverklaring van drie betrekkingen in het basiskader (inspecteur onthaal/planton, 

inspecteur interventie en inspecteur interventie-patrouillehondengeleider)  

9) Kennisneming veiligheidsbeeld 2018  

 

DE POLITIERAAD. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1) GOEDKEURING VERSLAG VAN DE ZITTING VAN 4 APRIL 2019 

Het verslag van de zitting van 4 april 2019 wordt goedgekeurd. 

 

2) GOEDKEURING REKENING 2018 

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

gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder de artikelen 77 en 78 en artikel 34 waarmee 

titel VI, hoofdstuk I en II van de nieuwe gemeentewet van toepassing wordt verklaard op het 

budgettair en financieel beheer van de lokale politie;  

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de lokale politie, in het bijzonder de artikelen 66 tot en met 72; 

Gelet op de bij dit besluit gevoegde documenten, namelijk: begrotingsrekening 2018, 

jaarrekening 2018 (balans, resultatenrekening en toelichting) en de verschillende bijlagen bij 

de rekening; 

Met 66,33 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen; 

 



Besluit: 

Enig artikel: De begrotingsrekening 2018 en de jaarrekening 2018, die als bijlage bij dit 

besluit zijn gevoegd, worden goedgekeurd. 

 

3) GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING 2019 

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

gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder de artikelen 39 en 40; 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de lokale politie, in het bijzonder artikel 14 en 15; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 57 van 21 november 2018 betreffende de 

onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2019 ten behoeve van de 

politiezones; 

Gelet op de begroting 2019 van de politiezone, vastgesteld door de politieraad op 6 december 

2018; 

Gelet op het besluit van de gouverneur van 13 februari 2019 waarbij de begroting dienstjaar 

2019 van de politiezone Demerdal DSZ wordt goedgekeurd; 

Overwegende dat voor de goede werking van de politiezone een aantal kredieten moeten 

aangepast worden; 

Gelet op het document begrotingswijziging gewone dienst (nummer 1) en buitengewone 

dienst (nummer 2) die als bijlage bij dit besluit zijn gevoegd; 

Met 66,33 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Enig artikel De begrotingswijziging van de gewone dienst (nummer 1) en van de 

buitengewone dienst (nummer 2), die als bijlage bij dit besluit zijn gevoegd, 

worden goedgekeurd.  

 

4) ALGEMENE VERGADERING INTERLEUVEN 18 JUNI 2019 – AGENDA EN 

MANDAATVERLENING AAN DE VERTEGENWOORDIGER 

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; 

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. 17.04.2019 voor de algemene vergadering van Interleuven op 

dinsdag 18 juni 2019 om 19.00 uur met de volgende agenda: 

1. Samenstelling van het bureau 

2. Goedkeuring van het verslag buitengewone algemene vergadering dd. 27.03.2019 

3. Verslag over de activiteiten 2018 

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

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

6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor 

7. Toetreding tot IGO 

8. Deontologische code 

9. Vastleggen zitpenningen 

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

11. Diversen 

Overwegende dat luidens artikel 420 van het decreet lokaal bestuur de beslissing tot 

toetreding van Interleuven tot de dienstverlenende vereniging IGO Leuven dient te worden 

genomen door de algemene vergadering; 

Gelet op de bespreking;  



Met 13 ja-stemmen, 0 nee-stemmen, 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 De volgende agenda voor de algemene vergadering van Interleuven op 18.06.2019 en 

de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende 

agendapunten wordt goedgekeurd: 

1. Samenstelling van het bureau 

2. Goedkeuring van het verslag buitengewone algemene vergadering dd. 27.03.2019 

3. Verslag over de activiteiten 2018 

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

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

6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor 

7. Toetreding tot IGO 

8. Deontologische code 

9. Vastleggen zitpenningen 

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

11. Diversen. 

Art. 2 Het mandaat van mevrouw Arlette Sannen, de vertegenwoordiger van PZ Demerdal-

DSZ, inzake de agenda van de algemene vergadering van Interleuven van 18.06.2019, 

wordt vastgesteld als volgt: goedkeuring van alle agendapunten van de algemene 

vergadering. 

Art. 3 Deze beslissing wordt meegedeeld aan Interleuven en aan de vertegenwoordiger van 

politiezone Demerdal-DSZ. 

 

5) AANPASSING REGLEMENT INZAKE DE BESTEMMING VAN AFGEDANKT 

POLITIEMATERIAAL 

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

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid art. 11 ; 

Gelet op de omzendbrief GPI 51 van 13 september 2006 betreffende de behandeling van 

afgedankt politiematerieel - Richtlijnen en aanbevelingen; 

Gelet op het politieraadsbesluit van 16 december 2010 betreffende de goedkeuring van een 

reglement inzake bestemming van afgedankt politiematerieel; 

Overwegende dat het wenselijk is om de bepalingen van artikel 3 van dit besluit inzake de 

modaliteiten van de openbare verkoop aan te passen; 

Overwegende dat online veilinghuizen vaak efficiënter zijn om materiaal te verkopen dan 

eigen openbare verkopen te organiseren en het wenselijk is om het besluit in die zin aan te 

passen; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Met 13 ja-stemmen, 0 nee-stemmen, 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 Het politiecollege wordt gelast om de gepaste bestemming te geven aan de voertuigen 

en roerende voorwerpen, behorende tot het politiepatrimonium, die ingevolge de staat  

waarin ze zich bevinden niet meer bruikbaar zijn voor de politiewerking en dus 

afgedankt dienen te worden. 

Art. 2  Deze voorwerpen, met uitzondering van wapens, radiomaterieel en andere 

veiligheidsuitrusting, worden in principe openbaar te koop aangeboden aan de meest 

biedende. 

Art. 3  Voor deze openbare verkoop zal een beroep worden gedaan op een online 

veilingmaatschappij. Het politiecollege wordt gelast met de aanduiding van een 

veilingmaatschappij. 

Art. 4 Het politiecollege kan echter beslissen deze goederen aan te bieden aan de 

gemeentelijke diensten, een scholengemeenschap of een andere organisatie uit de 

nonprofitsector van Diest en/of Scherpenheuvel-Zichem. In dit geval wordt de prijs in 



principe vastgelegd op € 1,00 behoudend anders luidende beslissing van het 

politiecollege. 

Art. 5 Het politiecollege kan beslissen, alvorens over te gaan tot openbare verkoop, de 

goederen aan te bieden aan de personeelsleden van de politiezone Demerdal — DSZ. 

Het college zal de modaliteiten dienaangaande bepalen. 

Art. 6 Wapens, radiomaterieel en andere veiligheidsuitrusting, die buiten dienst gesteld 

worden, zullen nooit verkocht worden aan de personeelsleden of aan het publiek via 

openbare verkoop. Zij zullen op beslissing van het politiecollege: 

- vernietigd worden 

- of ingeval van een vervanging overgedragen worden aan de leverancier van de 

nieuwe goederen. 

Art. 7 Alvorens tot verkoop of overdracht over te gaan, zullen alle politiekenmerken en alle 

politietoebehoren (zoals het zwaailicht of de bepantsering van een voertuig) 

verwijderd worden. 

Art. 8 Het politiecollege wordt belast met de uitvoeringsmodaliteiten van dit besluit. 

Art. 9 Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams 

Brabant 

 

6) VOORSTEL TOT AANKOOP SLEUTELBEHEERSYSTEEM 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 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen;  

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 

wijzigingen;  

Gelet op de wet 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

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

latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 47;  

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de 

klassieke sectoren; 

Overwegende dat de beveiliging van lokalen, opbergruimtes en wagens beter dient te 

gebeuren, en het is aangewezen om te werken met een sleutelbeheersysteem in de 

commissariaten van zowel Diest als Scherpenheuvel-Zichem; 

Overwegende dat naast het toegangsbeheer van lokalen en voertuigen, ook radio’s kunnen 

beheerd worden; 

Overwegende dat het nodig is om een beheersysteem voor 96 units aan te kopen voor Diest en 

een beheersysteem voor 32 units en 10 radio’s in Scherpenheuvel-Zichem; 

Overwegende dat voor de aankoop van een sleutelbeheersysteem gebruik kan gemaakt 

worden van het raamcontract van de PZ Antwerpen LPA/2017/295, dat gegund werd aan de 

firma Securitas NV, Sint-Lendriksborre 3, 1120 Neder-Over-Heembeek; 

Overwegende dat de kosten geraamd worden op € 42.000 euro (BTW incl.); 

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

art. 330/744-51, aankoop van machines, exploitatiemateriaal en uitrusting; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Met 13 ja-stemmen, 0 nee-stemmen, 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 



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

sleutelbeheersysteem voor 96 units voor het politiehuis te Diest en een beheersysteem 

voor 32 units en 10 radio’s voor het politiehuis te Scherpenheuvel-Zichem. 

Art. 2 Het bedrag van de in artikel 1 vermelde opdracht wordt geraamd op € 42.000,00 

(BTW incl.). De raming is indicatief. 

Art. 3 De aankoop zal gebeuren via de raamovereenkomst van PZ Antwerpen 

LPA/2017/295, toegekend aan de firma SECURITAS NV, Sint-Lendriksborre 3, 1120 

Neder-Over-Heembeek. 

Art. 4 De in artikel 1 vermelde opdracht wordt gefinancierd op art. 330/744-51, aankoop van 

machines, exploitatiemateriaal en uitrusting. 

 

7) VOORSTEL TOT DELEGATIEVERLENING DOOR DE POLITIEZONE 

DEMERDAL–DSZ AAN DE POLITIEZONE ZENNEVALLEI EN 

GOEDKEURING VAN HET BESTEK MET BETREKKING TOT EEN 

OVERHEIDSOPDRACHT VOOR RISICOVERZEKERINGEN 

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

bestuurshandelingen;  

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

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

gestructureerd op twee niveaus;  

Gelet op de wet 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

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

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

Gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de 

klassieke sectoren; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB2019/01 van 25 januari 2019 over de toepassing van de 

wetgeving overheidsopdrachten bij verzekeringscontracten, waarin Vlaams Minister van 

binnenlands bestuur de verplichte toepassing van de wet vraagt in het kader van 

verzekeringscontracten; 

Overwegende dat verzekeringscontracten geen makkelijk te onderhandelen materie zijn als 

kleine speler op de markt en we binnen de provincie Vlaams-Brabant de krachten als 

politiezones willen bundelen om zodoende sterker te staan;  

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

van een schaalvoordeel in deze materie en er mogelijk een (gunstig) neerwaarts effect op de 

prijs te verwachten valt;  

Overwegende dat de politiezone Zennevallei wil optreden als aankoopcentrale inzake 

een samenaankoop voor verzekeringen voor alle politiezones binnen Vlaams-Brabant die 

willen aansluiten bij dit initiatief;   

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

aansprakelijkheid, patrimonium (brand en alle risico), vloot (wagenpark en omnium-

dienstverplaatsingen) en zaakschade;  

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

en er zal gebruik gemaakt worden van een openbare procedure met Europese publicatie;  

Overwegende dat in de polissen verschillende aanvangsdata zullen voorzien worden per 

deelnemende entiteit en we als politiezone Demerdal-DSZ zullen kunnen instappen op datum 

van 01.01.2020 (op het moment dat onze huidig lopende contracten afgelopen zijn);  

Overwegende dat de contracten afgesloten kunnen worden voor maximum vier jaar, met een 

einddatum van 31 december 2023, ongeacht het moment van instappen; 

Overwegende dat voor de politiezone de huidige polis arbeidsongevallen loopt tot 31 

december 2020; 

Overwegende dat voor de politiezone de huidige polis Algemene Burgerlijke 

Aansprakelijkheid loopt tot 31 december 2021; 



Overwegende dat voor de politiezone de resterende polissen (brand/patrimonium en vloot) 

jaarlijks opzegbaar zijn; 

Overwegende dat de kosten over vier jaar voor onze zone geraamd worden op 880.000 euro. 

Op voorstel van het politiecollege; 

Met 13 ja-stemmen, 0 nee-stemmen, 0 onthoudingen; 

 

Besluit:  

Art. 1 Aan de politiezone Zennevallei wordt een mandaat gegeven om op te treden als 

aankoopcentrale voor de politiezone Demerdal-DSZ voor wat betreft een 

overheidsopdracht voor risicoverzekeringen: arbeidsongevallen, aansprakelijkheid, 

patrimonium (brand en alle risico) en vloot (wagenpark en omnium-

dienstverplaatsingen).  

Art. 2 Het mandaat bedoeld in artikel 1 houdt het verlenen van een delegatie in 

aan politiezone Zennevallei om op te treden als aankoopcentrale zoals bedoeld in 

artikel 2, 6° van de wet van 17 juni 2016,  en om in dit kader alle handelingen te 

stellen vóór, tijdens en na de procedure die de politiezone Demerdal-DSZ in staat 

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

Art. 3 De politiezone Zennevallei zal gebruikmaken van een openbare procedure, met de 

prijs als enige gunningscriterium.  

Art. 4 Het bestek “Samenaankoop verzekeringen voor politiezones binnen de provincie 

Vlaams-Brabant” (Ref. 2019-5905-005), als bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt 

goedgekeurd.   

Art. 5 Het bedrag van de in artikel 1 genoemde opdracht wordt voor de politiezone geraamd 

op 880.000 euro. 

Art. 6  Na gunning door de politiezone Zennevallei, wordt het politiecollege gemachtigd om 

de opdracht te bestendigen.  

 

8) BEKRACHTIGING BESLISSINGEN POLITIECOLLEGE D.D. 04.04.2019 

HOUDENDE DE VACANTVERKLARING VAN DRIE BETREKKINGEN IN 

HET BASISKADER (INSPECTEUR ONTHAAL/PLANTON, INSPECTEUR 

INTERVENTIE EN INSPECTEUR INTERVENTIE-

PATROUILLEHONDENGELEIDER)  

Gelet op de beslissingen van het politiecollege d.d. 04.04.2019 houdende de vacantverklaring 

van drie betrekkingen in het basiskader (een inspecteur – interventie, een inspecteur - 

interventie – patrouillehondengeleider en een inspecteur onthaal/planton); 

Overwegende dat de beslissingen van het politiecollege ter bekrachtiging dienen voorgelegd 

te worden aan de politieraad; 

Gelet op de bespreking;  

Met 13 ja-stemmen, 0 nee-stemmen, 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Enig artikel De politieraad bekrachtigt de beslissingen van het politiecollege d.d. 

04.04.2019 houdende de vacantverklaring van drie betrekkingen in het 

basiskader (een inspecteur – interventie, een inspecteur - interventie – 

patrouillehondengeleider en een inspecteur onthaal/planton). 

 

9) KENNISNEMING VEILIGHEIDSBEELD 2018  
De politieraad neemt kennis van het veiligheidsbeeld 2018, met toelichting door de 

beleidsmedewerker. 

 


