
         ZITTING VAN 11.12.2012 
 
 
AANWEZIG. 
 
Jan Laurys, burgemeester Diest, voorzitter politiecollege, voorzitter 
Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, raadslid 
Reynders, Van Meeuwen, Swinnen, Bellen, Jennes, Bervoets, De Graef, Peetermans, 
Cluckers, Creces, Celis, Corens, Pauwels, Putseys, raadsleden, 
Roland Pacolet, korpschef 
An Claes, secretaris  
 
DAGORDE. 

Openbare zitting 
1) Goedkeuring verslag van de zitting van 17 oktober 2012 
2) Kennisneming van het besluit van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant d.d. 

23.10.2012 houdende de definitieve vaststelling en goedkeuring van de 
begrotingsrekening 2011, de balans op 31 december 2011 en de resultatenrekening over 
het dienstjaar 2011 van de politiezone Demerdal-DSZ (Federale Overheid) 

3) Kennisneming van de aanwijzing van HCP Roland Pacolet voor het mandaat van directeur 
van de directie van de speciale eenheden (CGSU) 

4) Goedkeuring begroting gewone en buitengewone dienst 2013 
5) Vaststelling van de operationele getalsterkte van het korps in 2013 en voorstel tot 

machtiging van het politiecollege om over te gaan tot vacantverklaringen van 
betrekkingen in het operationeel kader met het oog op het behoud van de operationaliteit 
van het korps 

6) Vacantverklaring van het mandaat van korpschef en samenstelling plaatselijke 
selectiecommissie 

7) Vaststelling van het aantal leden dat de gemeenteraden van Diest en Scherpenheuvel-
Zichem kunnen aanwijzen om zitting te hebben in de politieraad 

 
 
DE POLITIERAAD. 
 

OPENBARE ZITTING 
 

1. GOEDKEURING VERSLAG VAN DE ZITTING VAN 17 OKTOBER 2012 
Het verslag van de zitting van 17 oktober 2012 wordt met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 
0 onthoudingen goedgekeurd. 
 
2. KENNISNEMING VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT D.D. 23.10.2012 HOUDENDE DE 
DEFINITIEVE VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN DE 
BEGROTINGSREKENING 2011, DE BALANS OP 31 DECEMBER 2011 EN DE 
RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2011 VAN DE 
POLITIEZONE DEMERDAL-DSZ (FEDERALE OVERHEID) 

 
De politieraad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-
Brabant d.d. 23.10.2012 houdende de definitieve vaststelling en goedkeuring van de 
begrotingsrekening 2011, de balans op 31 december 2011 en de resultatenrekening over het 
dienstjaar 2011 van de politiezone Demerdal-DSZ (Federale Overheid). 
 



3. KENNISNEMING VAN DE AANWIJZING VAN HCP ROLAND PACOLET 
VOOR HET MANDAAT VAN DIRECTEUR VAN DE DIRECTIE VAN DE 
SPECIALE EENHEDEN (CGSU) 

De politieraad neemt kennis van het koninklijk besluit van 26 november 2012 houdende de 
aanwijzing van de heer Roland Pacolet voor de betrekking van directeur van de directie van 
de speciale eenheden van de federale politie. 
 
Raadslid Uyttebroek voegt zich bij de zitting. 
 
4. GOEDKEURING BEGROTING GEWONE EN BUITENGEWONE DIENST 2013 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 39, 40 en de artikelen 71 tot en met 
76;  
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 5 tot en met 13; 
Overwegende dat op het moment van de opmaak van de begroting 2013 er nog geen 
begrotingsonderrichtingen beschikbaar zijn; 

Gelet op begroting van de politiezone voor het dienstjaar 2013; 
Met 84,87 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 5,80 onthoudingen; 
 
Besluit: 
Enig artikel De begroting 2013 van de politiezone wordt goedgekeurd met de volgende 

saldi: 
 
Gewone ontvangsten 
- Prestaties 
- Overdrachten 
- Schuld 
 
Gewone uitgaven 
- Personeel 
- Werkingskosten 
- Overdrachten 
- Schuld 
 

 
112.500,00 

8.781.812,91 
69.612,00 

8.964.224,91 
 

7.530.129,81 
738.566,86 
23.000,00 

407.842,00 
8.699.538,67 

Buitengewone ontvangsten 
- Overdrachten 
- Investeringen 
- Schuld 
 
 
Buitengewone uitgaven 
- Overdrachten 
- Investeringen 
- Schuld 
 

 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
 

0,00 
101.200,00 

0,00 
101.200,00 

Saldo eigen dienstjaar 
Saldo vorige dienstjaren 

264.686,24 
- 410.737,02 

Saldo eigen dienstjaar 
Saldo vorige dienstjaren 

0,00 
0,00 

Saldo overboekingen - 101.200,00 Saldo overboekingen 101.200,00 
Geraamd resultaat dienstjaar - 247.250,78 Geraamd resultaat dienstjaar 0,00 
Geraamd algemeen 
begrotingsresultaat 2012 

247.251,00 Geraamd algemeen 
begrotingsresultaat 2012 

0,39 

Geraamd algemeen 
begrotingsresultaat 2013 

0,22 Geraamd algemeen 
begrotingsresultaat 2013 

0,39 

 
5. VASTSTELLING VAN DE OPERATIONELE GETALSTERKTE VAN HET 

KORPS IN 2013 EN VOORSTEL TOT MACHTIGING VAN HET 
POLITIECOLLEGE OM OVER TE GAAN TOT VACANTVERKLARINGEN 
VAN BETREKKINGEN IN HET OPERATIONEEL KADER MET HET OOG OP 
HET BEHOUD VAN DE OPERATIONALITEIT VAN HET KORPS 

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 deel VI, titel II - hoofdstuk II; 
Gelet op het koninklijk besluit van 07 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen 
van de personeelsleden van de lokale politie; 
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 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten 
betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 
Gelet op het besluit van de politieraad van 27 november 2001 houdende 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; 
Gelet op de omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 24.01.2002 - GPI 15 
betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, 
gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de 
politiezones; 
Overwegende dat de politiezone om allerlei redenen geconfronteerd wordt met een 
personeelsverloop (mobiliteit – oppensioenstellingen) dat de operationaliteit van het korps 
beïnvloedt en dat waar mogelijk snel gereageerd moet worden; 
Overwegende dat de mobiliteit wordt geregeld door bepalingen in het mammoetbesluit die de 
politieraad aanduiden als de overheid die de vacante bedieningen bepaalt en de kandidaten 
benoemt; 
Overwegende dat evenwel de praktische uitvoering van de mobiliteit door de Minister van 
Binnenlandse Zaken opgedragen werd aan een dienst van de federale politie; zo bepaalt deze 
dienst op gezag van de Minister tegen welke datum het aantal bedieningen alsmede de wijze 
van selectie moet meegedeeld worden. Deze werkwijze maakt niet altijd een tijdige 
bijeenroeping van de politieraad mogelijk; 
Overwegende dat tijdens de voorgaande jaren met succes een procedure toegepast werd 
waarbij de politieraad het politiecollege mandaat verleende om bedieningen in het 
operationeel kader vacant te verklaren en dit voor een door de raad vastgesteld aantal VTE in 
elke gradengroep; 
Overwegende dat het politiecollege onmiddellijk moet kunnen reageren op de volgende 
mobiliteitscyclus bij het vaststellen van een deficit ten opzichte van de operationele 
getalsterkte; concreet kan het college dan het aantal plaatsen laten publiceren ter opvulling 
van de operationele getalsterkte; 
Overwegende dat het wenselijk is dit systeem voort te zetten in 2013; 
Overwegende dat het dan ook nodig is de operationele getalsterkte van het korps vast te 
stellen; 
Gelet op het zonaal veiligheidsplan en de goedkeuring van de begroting 2013 waarin 
voldoende middelen werden voorzien;  
Overwegende dat één middenkaderlid de volledige terugbetaling van de loonkosten aan de 
politiezone is voorzien; 
Gelet op de bespreking; 
Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 1 onthouding;  
 
Besluit: 
Art. 1 De operationele getalsterkte van het lokale politiekorps in de politiezone Demerdal-

DSZ wordt, voor het jaar 2013, vastgesteld als volgt: 
 - zeven VTE officieren + één VTE officier   
 - zeventien VTE hoofdinspecteurs 
 - negenenzestig VTE inspecteurs   

- twee VTE agenten. 



Art. 2 Met als doel het behoud van de operationaliteit, wordt het politiecollege gemachtigd 
om bij elke mobiliteitscyclus de nodige betrekkingen vacant te verklaren tot 
aanvulling van het aantal personeelsleden tot het bereik van de operationele 
getalsterkte, in 2013 bestaande uit 7+1 VTE officieren, 17 VTE leden middenkader, 
69 VTE leden basiskader en 2 VTE agenten. 

 Het politiecollege bepaalt o.a. de concrete samenstelling van de selectiecommissie die 
bestaat uit de korpschef, een secretaris, een officier behorende tot een andere 
politiezone en naargelang de vacature een officier, middenkader- of basiskaderlid 
behorende tot een andere politiezone. 

 Het politiecollege wordt eveneens belast met het bepalen van het profiel dat met het 
oog op de continuïteit voor het jaar 2013, op het huidige polyvalente profiel wordt 
behouden. 

Art. 3 Alle beslissingen door het politiecollege genomen in uitvoering van artikel 2, worden 
ter bekrachtiging aan de politieraad voorgelegd. 

Art. 4  Bij alle vacantverklaringen dient eveneens rekening gehouden te worden  met de in de 
begroting opgenomen kredieten voor de bezoldiging van het personeel. 

Art. 5 Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams-
Brabant. 

 
6. VACANTVERKLARING VAN HET MANDAAT VAN KORPSCHEF EN 

SAMENSTELLING PLAATSELIJKE SELECTIECOMMISSIE 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op de artikelen 48, 50 en 52 (WGP);  
Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking 
tot de politiediensten, inzonderheid op de artikelen 65 tot 73 (Exodus);  
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten, inzonderheid op de artikelen VII.III.1 tot VII.III.21, 
VII.III.28, VII.III.33 tot VII.III.59, VII.III.69 t ot VII.III.77, XI.II.17 tot XI.II.18 en XI.III.27 
(RPPol);  
Gelet op het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering 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 ministerieel besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de 
functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van een korpschef;  
Gelet op het koninklijk besluit van 26 november 2012 houdende de aanwijzing van HCP 
Roland Pacolet voor de betrekking van directeur van de directie van de speciale eenheden 
(CGSU); 
Overwegende dat de aanwijzing voor een ander mandaat inhoudt dat de betrokkene niet 
langer deel uitmaakt van de politiezone; 
Overwegende dat HCP Roland Pacolet vanaf 01 januari 2013 niet langer het mandaat van 
korpschef van de politiezone Demerdal-DSZ zal uitoefenen; 
Overwegende dat men, voor de goede werking van de politiezone, dient te beschikken over 
een korpschef binnen de politiezone Demerdal-DSZ;  
Overwegende dat men dus een oproep tot kandidaatstelling dient te lanceren met het oog op 
de aanwijzing «en régime» tot korpschef van de politiezone Demerdal-DSZ;  
Gelet op de wettelijke bepalingen hieromtrent;  
Gelet op de bespreking; 
Met 17 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 
Besluit : 
Art. 1 Het bij mandaat te begeven ambt van korpschef van de politiezone Demerdal-DSZ 



(categorie 2) wordt vacant verklaard met ingang van 01 januari 2013.  
Art. 2 De uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen wordt vastgelegd op 

28 februari 2013 inbegrepen. 
Art. 3 De selectie geschiedt door een plaatselijke selectiecommissie, conform RPPol artikel 

VII.III.58 samengesteld als volgt: 
 
Samenstelling Lid Plaatsvervanger 
Voorzitter 
Voorzitter van het 
politiecollege 

De heer Jan Laurys, 
burgemeester Diest 

De heer Manu Claes, 
burgemeester 
Scherpenheuvel-Zichem 

Bijzitters 
Een korpschef die een 
mandaat uitoefent van ten 
minste dezelfde categorie 
(Cat. 2) 

HCP Dirk Van Aerschot 
Korpschef PZ Geel-Laakdal-
Meerhout 

HCP Jos Schepers 
Korpschef PZ Lanaken-
Maasmechelen 

Een bestuurlijke directeur-
coördinator of een 
gerechtelijke directeur, uit 
een ander ambtsgebied 

HCP Jean-Claude Gunst 
Directeur-Coördinator 
Tongeren 

HCP Paul Neefs 
Directeur-Coördinator 
Antwerpen 

Een deskundige die niet 
behoort tot het betrokken 
lokaal politiekorps 

De heer Frank Hutsebaut 
Professor K.U.Leuven, 
Faculteit Rechtsgeleerdheid 

Mevrouw Kim Loyens 
Doctor in de Ciminologische 
wetenschappen, K.U.Leuven, 
Faculteit Rechtsgeleerdheid 

De gouverneur of 
arrondissementscommissaris 

De heer Lodewijk De Witte, 
gouverneur van de provincie 
Vlaams-Brabant 

De door de gouverneur 
aangewezen 
arrondissementscommissaris, 
mevrouw Kaat Boon 

De procureur des Konings 
van het gerechtelijk 
arrondissement 

De heer Patrick Vits, 
Procureur des Konings 
Leuven 

De door de procureur des 
Konings aangewezen 
substituut,  
mevrouw Marie-Paule Van 
Langenhoven, eerste 
substituut 

De inspecteur-generaal of de 
adjunct-inspecteur-generaal 

De heer François Adam, 
(waarnemend) inspecteur-
generaal 

De door de (wnd.) 
inspecteur-generaal 
aangewezen adjunct-
inspecteur-generaal 

Secretaris – staat de commissie bij 
 Mevrouw An Claes, 

politiesecretaris 
 

 
Art. 4 Deze beslissing wordt meegedeeld aan de Algemene Directie Ondersteuning en 

Beheer (DGS) – Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer (DSP) met het oog 
op de oproep tot kandidaatstelling, aan de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams-
Brabant, en aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie 
Veiligheids- en Preventiebeleid, Directie Politiebeheer.  

 
7. VASTSTELLING VAN HET AANTAL LEDEN DAT DE GEMEENTERADEN 

VAN DIEST EN SCHERPENHEUVEL-ZICHEM KUNNEN AANWIJZEN OM 
ZITTING TE HEBBEN IN DE POLITIERAAD 



Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 12; 
Gelet op de nota d.d. 20.11.2006 van de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse 
Zaken betreffende de verkiezing en installatie van de nieuwe politieraden; 
Gelet op de omzendbrief van 14 november 2012 van FOD Binnenlandse Zaken betreffende de 
verkiezing en de installatie van de politieraadsleden van een meergemeentenzone; 
Gelet op het besluit van 16 maart 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het 
aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente, waarin de bevolkinscijfers worden 
bepaald; 
Overwegende dat de politiezone Demerdal – DSZ in totaal 45.831 inwoners telt op 
01.01.2012, samengesteld uit het aantal inwoners van de stad Scherpenheuvel-Zichem, nl. 
22.595, en uit het aantal inwoners van de stad Diest, nl. 23.236; 
Overwegende dat, in overeenstemming met artikel 12 voornoemd, de politieraad is 
samengesteld uit zeventien politieraadsleden; 
Overwegende dat de stad Scherpenheuvel-Zichem acht politieraadsleden kan verkiezen om 
zitting te hebben in de politieraad van de politiezone Demerdal – DSZ; 
Overwegende dat de stad Diest negen politieraadsleden kan verkiezen om zitting te hebben in 
de politieraad van de politiezone Demerdal – DSZ; 
Op voorstel van het politiecollege; 
Met 17 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 
Besluit : 
Art. 1 Het aantal politieraadsleden dat door de Stad Scherpenheuvel-Zichem moet worden 

verkozen om zitting te hebben in de politieraad van de politiezone Demerdal – DSZ 
bedraagt: acht. 

Art. 2 Het aantal politieraadsleden dat door de Stad Diest moet worden verkozen om zitting  
 te hebben in de politieraad van de politiezone Demerdal – DSZ bedraagt: negen. 
Art. 3 Deze beslissing wordt meegedeeld aan de Stad Scherpenheuvel-Zichem, aan de stad  
 Diest en aan de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant. 
 
  
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting. 
 
 


