
         ZITTING VAN 27.04.2012 
 
 
AANWEZIG. 
 
Jan Laurys, burgemeester Diest, voorzitter politiecollege, voorzitter 
Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, raadslid 
Van Meeuwen, Swinnen, Uyttebroek, Bellen, Jennes, Bervoets, De Graef, Peetermans, 
Cluckers, Creces, Celis, Pauwels, Putseys, raadsleden, 
Roland Pacolet, korpschef 
An Claes, secretaris  
 
DAGORDE. 

Openbare zitting 
1) Goedkeuring verslag van de zitting van 15 december 2011  
2) Kennisneming van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant d.d. 

14.03.2012 houdende de definitieve vaststelling van de begrotingsrekening 2010 en de 
goedkeuring van de balans en resultatenrekening 2010 van de lokale politie van de 
politiezone Demerdal-DSZ (Federale Overheid)  

3) Kennisneming van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant d.d. 
29.11.2011 houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr.3 (gewone dienst) 
en nr.4 (buitengewone dienst) van de begroting van de lokale politie van de politiezone 
Demerdal-DSZ voor het dienstjaar 2011 (Vlaamse Overheid) 

4) Kennisneming van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant d.d. 
12.12.2011 houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr.3 (gewone dienst) 
en nr.4 (buitengewone dienst) van de begroting van de lokale politie van de politiezone 
Demerdal-DSZ voor het dienstjaar 2011 (Federale Overheid) 

5) Kennisneming van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant d.d. 
02.02.2012 houdende de goedkeuring van de begroting 2012 van de lokale politie van de 
politiezone Demerdal-DSZ (Federale Overheid) 

6) Kennisneming van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant d.d. 
03.02.2012 houdende de goedkeuring van de begroting 2012 van de lokale politie van de 
politiezone Demerdal-DSZ (Vlaamse Overheid) 

7) Aanpassing intern reglement politieraad 
8) Vacantverklaring van twee betrekkingen in het basiskader (inspecteur van politie) 
9) Voorstel tot aankoop van een anoniem voertuig monovolume via een raamovereenkomst, 

gesloten door de Federale Politie 
10) Voorstel tot aankoop van een politiecombi "type interventievoertuig" via een 

raamovereenkomst, gesloten door de Federale Politie 
11) Kennisneming met toelichting van het jaarverslag 2011 
 
DE POLITIERAAD. 
 

OPENBARE ZITTING 
 

1. GOEDKEURING VERSLAG VAN DE ZITTING VAN 15 DECEMBER 2011 
Het verslag van de zitting van 15 december 2011 wordt met eenparigheid van stemmen 
goedgekeurd. 
 
2. KENNISNEMING VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT D.D. 14.03.2012 HOUDENDE DE 
DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE BEGROTINGSREKENING 2010 EN 



DE GOEDKEURING VAN DE BALANS EN RESULTATENREKENING 2010 
VAN DE LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE DEMERDAL-DSZ 
(FEDERALE OVERHEID)  

De politieraad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-
Brabant d.d. 14.03.2012 houdende de definitieve vaststelling van de begrotingsrekening 2010 
en de goedkeuring van de balans en resultatenrekening 2010 van de lokale politie van de 
politiezone Demerdal-DSZ (Federale Overheid). 
 
3. KENNISNEMING VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT D.D. 29.11.2011 HOUDENDE DE 
GOEDKEURING VAN DE BEGROTINGSWIJZIGING NR.3 (GEWONE 
DIENST) EN NR.4 (BUITENGEWONE DIENST) VAN DE BEGROTING VAN DE 
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE DEMERDAL-DSZ VOOR HET 
DIENSTJAAR 2011 (VLAAMSE OVERHEID) 

De politieraad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-
Brabant d.d. 29.11.2011 houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr.3 (gewone 
dienst) en nr.4 (buitengewone dienst) van de begroting van de lokale politie van de 
politiezone Demerdal-DSZ voor het dienstjaar 2011 (Vlaamse Overheid). 
 
4. KENNISNEMING VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT D.D. 12.12.2011 HOUDENDE DE 
GOEDKEURING VAN DE BEGROTINGSWIJZIGING NR.3 (GEWONE 
DIENST) EN NR.4 (BUITENGEWONE DIENST) VAN DE BEGROTING VAN DE 
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE DEMERDAL-DSZ VOOR HET 
DIENSTJAAR 2011 (FEDERALE OVERHEID) 

De politieraad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-
Brabant d.d. 12.12.2011 houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr.3 (gewone 
dienst) en nr.4 (buitengewone dienst) van de begroting van de lokale politie van de 
politiezone Demerdal-DSZ voor het dienstjaar 2011 (Federale Overheid). 
 
5. KENNISNEMING VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT D.D. 02.02.2012 HOUDENDE DE 
GOEDKEURING VAN DE BEGROTING 2012 VAN DE LOKALE POLITIE VAN 
DE POLITIEZONE DEMERDAL-DSZ (FEDERALE OVERHEID) 

De politieraad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-
Brabant d.d. 02.02.2012 houdende de goedkeuring van de begroting 2012 van de lokale 
politie van de politiezone Demerdal-DSZ (Federale Overheid). 
 
6. KENNISNEMING VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT D.D. 03.02.2012 HOUDENDE DE 
GOEDKEURING VAN DE BEGROTING 2012 VAN DE LOKALE POLITIE VAN 
DE POLITIEZONE DEMERDAL-DSZ (VLAAMSE OVERHEID) 

De politieraad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams- d.d. 
03.02.2012 houdende de goedkeuring van de begroting 2012 van de lokale politie van de 
politiezone Demerdal-DSZ (Vlaamse Overheid). 
 
7. AANPASSING INTERN REGLEMENT POLITIERAAD 
Gelet op artikel 27 van de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, dat bepaalt dat artikel 91 van de “Nieuwe 
Gemeentewet” van toepassing is op de politieraad, waardoor deze verplicht is een 
huishoudelijk reglement (reglement van orde) aan te nemen; 



Gelet op onze beslissing van 19 april 2007 houdende goedkeuring huishoudelijk reglement 
politieraad; 
Overwegende dat er eind 2011 een conferentiesysteem werd in gebruik genomen in de 
raadszaal te Diest, waardoor het mogelijk is om op mechanische wijze te stemmen; 
Overwegende dat het wenselijk is in het huishoudelijk reglement de artikels inzake de wijze 
van stemmen aan te passen; 
Gelet op de bespreking; 
Met 14 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 
Besluit : 
Art. 1 In het huishoudelijk reglement van de politieraad worden de artikels inzake de wijze 

van stemmen vervangen als volgt: 
 
 WIJZE VAN STEMMEN 
 
 Art. 25 
 De leden van de politieraad stemmen in het openbaar, behalve in de gevallen bedoeld 

in alinea 4 van dit artikel. 
 
 Er zijn verschillende manieren van stemmen via het conferentiesysteem: 

1. de mechanisch uitgebrachte naamstemming; 
2. de mondelinge stemming; 
3. de geheime stemming. 

 
 De politieraadsleden stemmen bij mechanisch uitgebrachte naamstemming, behalve 

als een derde van de aanwezige leden de mondelinge stemming vraagt. 
 
 Alleen de voordrachten van kandidaten, benoemingen tot ambten, aanduiding 

mandaten en terbeschikkingstellingen geschieden bij geheime stemming en eveneens 
bij volstrekte meerderheid der stemmen. 

 
Art. 26 
De stemming gebeurt via een mechanisch uitgebrachte naamstemming, gelijkwaardig 
aan de mondelinge stemming of de stemming bij handopsteking. 

 
 De mechanisch uitgebrachte naamstemming geschiedt als volgt: nadat de voorzitter 

het onderwerp van de stemming heeft omschreven, vraagt hij achtereenvolgens welke 
politieraadsleden ja stemmen, neen stemmen of zich onthouden. De raadsleden 
stemmen ja, neen of onthouden zich door de overeenkomstige knop in te drukken. 

 
Elk lid van de politieraad kan slechts éénmaal via het conferentiesysteem een stem 
uitbrengen.  
 
Indien een punt van de agenda een kennisname betreft, dan wordt er een mechanische 
naamstemming uitgevoerd waarbij de aanwezige raadsleden een ja-stem uitbrengen als 
zijnde een kennisname en dit opdat er een registratie van de deelnemers kan 
plaatsvinden. 
 
Bij mechanisch defect of bij eenvoudige beslissing van de voorzitter kan 
teruggegrepen worden naar de mondelinge stemming of de stemming bij 
handopsteking. 

 



 Art. 27 
 De mondelinge stemming geschiedt door, in de volgorde zoals hierna bepaald, elk 

raadslid ja, neen of onthouding te laten uitspreken en simultaan zijn stem via het 
conferentiesysteem in te geven. 

 
 Bij de aanvang van de vergadering loot de voorzitter de naam van het lid dat het eerst 

zal stemmen. Vervolgens stemmen de leden wiens namen op de ranglijst volgen, 
daarna deze wier namen voorafgaan. Indien het aangeduide lid op het ogenblik van de 
loting afwezig is, wordt de stemming begonnen met het eerstvolgende lid op de 
ranglijst, dat aanwezig is. 

 
 Art. 28 

De geheime stemming gebeurt eveneens via een mechanisch uitgebrachte 
naamstemming met de absolute garantie dat het geheim van de stemming wordt 
bewaard. 
De raadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich door de overeenkomstige knop in 
te drukken. 
 
Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan. 
 
Bij mechanisch defect of bij eenvoudige beslissing van de voorzitter kan 
teruggegrepen worden naar het systeem met stembriefjes. 

 
Bij de voordracht van kandidaten, benoemingen of aanwervingen, wordt een eerste 
mechanische stemronde gehouden over de door het politiecollege voorgedragen 
kandidaat. Indien deze de meerderheid niet verkrijgt, dan volgen er zoveel stemrondes 
als nodig om een meerderheid te verkrijgen, en dit in de volgorde van de door de 
selectiecommissie vastgestelde rangschikking van de kandidaten. 
 
Indien bij de benoeming of de voordracht van kandidaten de volstrekte meerderheid 
niet is verkregen bij de eerste stemming, heeft herstemming plaats over de twee 
kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. 

 
 Indien hierbij twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben behaald, 

komt (komen) tussen hen de oudste(n) in aanmerking voor herstemming. 
 
 De benoeming of de voordracht geschiedt bij gewone meerderheid van stemmen. 
 
 Indien bij herstemming de stemmen staken, krijgt de oudste kandidaat de voorkeur. 
 
 Art. 29 
 Behoudens in geval van geheime stemming, stemt de voorzitter het laatst. 
  
Art. 2 Deze beslissing wordt voor verder gevolg toegezonden aan de heer Gouverneur van de 

Provincie Vlaams-Brabant. 
 
Raadslid De Graef voegt zich bij de zitting. 
 
8. VACANTVERKLARING VAN TWEE BETREKKINGEN IN HET BASISKADER 

(INSPECTEUR VAN POLITIE) 
Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid art. 85; 



Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van de 
politiediensten (RPPol), inzonderheid art. IV.I.37 en titel II – hoofdstuk II van deel VI; 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de 
wervingsreserve in het raam van de mobiliteit; 
Gelet op de omzendbrief GPI 15 van de Minister van Binnenlandse Zaken van 24 januari 
2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, 
gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de 
politiezone; 
Gelet op de omzendbrief GPI 15bis van de Minister van Binnenlandse Zaken van 25 juni 
2002 betreffende de mobiliteitscyclus; 
Gelet op de omzendbrief GPI 15quinquies van de Minister van Binnenlandse Zaken van 06 
april 2005 betreffende het vacant verklaren van betrekkingen in het raam van de 
mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie; 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten 
betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 
Gelet op de beslissing 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; 
Overwegende dat de formatie van het operationeel personeel voorziet in 69 betrekkingen van 
inspecteur van politie; 
Gelet op de kennisname door het politiecollege op 30 januari 2012 van de pensioenaanvraag 
van twee inspecteurs van politie, respectievelijk vanaf 01 juli 2012 en 01 januari 2013; 
Overwegende dat heden in gesloten zitting deze aanvragen tot pensioen behandeld zullen 
worden; 
Gelet op het advies van de korpschef van 17 april 2012; 
Overwegende dat het derhalve wenselijk is twee betrekkingen in het basiskader (inspecteur 
van politie) vacant te verklaren; 
Gelet op de bespreking; 
Met 15 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 
Besluit : 
Art. 1 De volgende betrekkingen worden vacant verklaard : 
 - Twee bedieningen in het basiskader (inspecteur van politie) 
Art. 2 De in artikel 1 vacant verklaarde betrekkingen worden begeven in overeenstemming 

met de regelgeving inzake mobiliteit.  
Art. 3 Met betrekking tot de invulling van de vacant verklaarde betrekkingen, wordt het 

volgende vastgesteld : 
 1)  De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven : 
  - Operationeel personeel – basiskader – inspecteur van politie 
  - Geen gespecialiseerde betrekking 
  - Er wordt voorzien in een wervingsreserve die geldt voor een gelijkwaardige  
    functionaliteit tot de datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus 

2) Functiebeschrijving : 
Het participeren in de uitvoering van de basispolitiezorg zoals bepaald in art. 3 
WGP, in het bijzonder door: 
- het uitvoeren van de diensten “dringende interventie” in de politiezone 
- het uitvoeren van gerichte toezichtdiensten en controles in het kader van de  
  fenomeenaanpak 
- het uitvoeren van ondersteunende taken van recherche 



- het uitvoeren van opdrachten van federale aard (ordehandhaving en  
  beschermingsopdrachten) 
- administratieve afhandeling van de uitgevoerde vaststellingen 

  - lid pool “gehypothekeerde reserve met het oog op het uitvoeren van opdrachten 
    van ordehandhaving”. 

3) Gewenst profiel : 
- Effectieve terreinervaring en/of ervaring met de taken behorende tot de  
  basispolitiezorg is een pluspunt 
- Theoretische en praktische kennis van de bevoegdheden van basiskaderleden in 
  het gerechtelijk en bestuurlijke domein 
- Inzicht in de problematiek en bekend met de eigenheid van de zone 
- Grote graad van zelfstandig werken – hoog verantwoordelijkheidsgevoel 
- Creatief – dynamisch ingesteld – probleemoplossend werken 
- Sterke mate van klantgerichtheid (intern en extern) 
- Sterk inlevingsvermogen 
- In staat om op een bevattelijke wijze mondeling en schriftelijk te rapporteren 
- Zonder beperking inzetbaar in beurtrollen “ploegen dringende interventie” dag- 
  nacht 
- Inzetbaar voor de diensten “gehypothekeerde capaciteit voor bestuurlijke  
  opdrachten”. 

4) Gewone plaats van het werk : 
  PZ Demerdal – DSZ, Leuvensestraat 92, 3290 Diest,  

Dienst: Interventie – polyvalente pool 
5) Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature : 

PZ Demerdal – DSZ – Coördinatie Steun, Leuvensestraat 92, 3290 Diest –  
Tel. 013 35 87 80 of 013 35 87 82. 

6) Vereiste bijzondere bekwaamheden : 
Nihil 

7) Vacant ambt 
- 1 betrekking vanaf 01 juli 2012 
- 1 betrekking vanaf 01 januari 2013 

8) Wijze van selectie : 
 De politieraad zal de meest geschikte kandidaten benoemen met toepassing van 

artikel VI.II.31 van RPPol. 
 De kandidaten van wie de kandidatuur ontvankelijk wordt verklaard: 
  - worden onderworpen aan een schriftelijke proef over de bevoegdheden en 
    opdrachten basiskader lokale politie 
  - worden gehoord waarbij de selectiecommissie de kandidaten zal toetsen aan  
    het gewenste profiel 
 9) Samenstelling van de selectiecommissie 

- Hoofdcommissaris R. Pacolet, korpschef of de vervangende korpschef – voorzitter 
van de commissie 

- Een commissaris van een andere lokale politiezone, aan te duiden door het 
politiecollege 

- Een inspecteur van een andere lokale politiezone, aan te duiden door het 
politiecollege 

- A. Claes, politiesecretaris - secretaris van de selectiecommissie (vervanger: 
directiesecretaris P. Dumoulin). 

 10) Kennistest : 
  Voorafgaand aan het interview een schriftelijke proef over de bevoegdheden en 
  opdrachten basiskader lokale politie. 
 



9. VOORSTEL TOT AANKOOP VAN EEN ANONIEM VOERTUIG 
MONOVOLUME VIA EEN RAAMOVEREENKOMST, GESLOTEN DOOR DE 
FEDERALE POLITIE 

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 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten; 
Gelet op de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten van 15 juni 2006, inzonderheid art. 15 en 80; 
Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp de levering van een 
anoniem voertuig, type monovolume, bestemd voor de afdeling recherche; 
Overwegende dat dit voertuig kan worden aangekocht via de raamovereenkomst DSA 2009 
R3 899 (perceel 43C), gesloten door de Federale Politie na toepassing van de regelgeving 
inzake overheidsopdrachten; 
Overwegende dat de prijs van de opdracht wordt geraamd op € 30.000,00 (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; 
Met 15 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 
Besluit: 
Art. 1 Er zal een overeenkomst gesloten worden voor de levering van een anoniem voertuig, 

type monovolume, omschreven in de bijgevoegde fiche “Technische bepalingen – 
Anoniem voertuig monovolume ”. 

Art. 2 Het bedrag van de in artikel 1 vermelde overeenkomst wordt geraamd op € 30.000,00 
(BTW incl.). De raming is indicatief. 

Art. 3 De aankoop zal gebeuren via de raamovereenkomst DSA 2009 R3 899 (perceel 43C), 
gesloten door de Federale Politie. 

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

 
10. VOORSTEL TOT AANKOOP VAN EEN POLITIECOMBI "TYPE 

INTERVENTIEVOERTUIG" VIA EEN RAAMOVEREENKOMST, GESLOTEN 
DOOR DE FEDERALE POLITIE 

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 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten; 
Gelet op de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten van 15 juni 2006, inzonderheid art. 15 en 80; 
Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp de levering van een 
politiecombi, type interventievoertuig; 
Overwegende dat dit voertuig kan worden aangekocht via de raamovereenkomst DSA 2009 
R3 961 (perceel 49B), gesloten door de Federale Politie na toepassing van de regelgeving 
inzake overheidsopdrachten; 
Overwegende dat de prijs van de opdracht wordt geraamd op € 65.000,00 (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; 
Met 15 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 



 
Besluit: 
Art. 1 Er zal een overeenkomst gesloten worden voor de levering van een politiecombi, type 

interventievoertuig, omschreven in de bijgevoegde fiche “Technische bepalingen – 
Politiecombi van het ‘gemiddeld’ type ‘interventievoertuig’”. 

Art. 2 Het bedrag van de in artikel 1 vermelde overeenkomst wordt geraamd op € 65.000,00 
(BTW incl.). De raming is indicatief. 

Art. 3 De aankoop zal gebeuren via de raamovereenkomst DSA 2009 R3 961 (perceel 49B), 
gesloten door de Federale Politie. 

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

 
Raadslid Cluckers verlaat de zitting. 
 
11. KENNISNEMING MET TOELICHTING VAN HET JAARVERSLAG 2011 
De politieraad neemt, met toelichting door de korpschef, kennis van het jaarverslag 2011. 
 
  
 
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting. 
 
Namens de politieraad,  
 
In opdracht, 
De politiesecretaris,      De burgemeester – voorzitter, 
 
 
An Claes       Jan Laurys 
 
 
 


