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Openbare zitting 

1) Goedkeuring verslag van de zitting van 01 februari 2013 
2) Kennisneming van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant d.d. 

24.01.2013 houdende de goedkeuring van de begroting 2013 van de lokale politie van de 
politiezone Demerdal-DSZ (Vlaamse Overheid)  

3) Kennisneming van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant d.d. 
01.02.2013 houdende de goedkeuring van de begroting 2013 van de lokale politie van de 
politiezone Demerdal-DSZ (Federale Overheid) 

4) Vacantverklaring van één gespecialiseerde betrekking in het middenkader 
(hoofdinspecteur recherche) 

5) Voorstel tot aankoop van een politievoertuig via een raamovereenkomst, gesloten door de 
Federale Politie 

6) Voorstel tot aankoop van een digitaal archiveringssysteem 
7) Samenwerkingsovereenkomst tussen PZ Demerdal-DSZ en PZ Aarschot over de 

gedeeltelijke eigendomsoverdracht en het gebruik van een mobiel camerasysteem met 
automatische nummerplaatherkenning  

8) Kennisneming met toelichting van het jaarverslag 2012 
 

 
 
DE POLITIERAAD . 
 

OPENBARE ZITTING 
 

1. GOEDKEURING VERSLAG VAN DE ZITTING VAN 01 FEBRUARI 2013 
Het verslag van de zitting van 01 februari 2013 wordt met eenparigheid van stemmen 
goedgekeurd. 
 
2. KENNISNEMING VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT D.D. 24.01.2013 HOUDENDE DE 
GOEDKEURING VAN DE BEGROTING 2013 VAN DE LOKALE POL ITIE VAN 
DE POLITIEZONE DEMERDAL-DSZ (VLAAMSE OVERHEID)  



De politieraad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams- d.d. 
24.01.2013 houdende de goedkeuring van de begroting 2013 van de lokale politie van de 
politiezone Demerdal-DSZ (Vlaamse Overheid). 
 
3. KENNISNEMING VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT D.D. 01.02.2013 HOUDENDE DE 
GOEDKEURING VAN DE BEGROTING 2013 VAN DE LOKALE POL ITIE VAN 
DE POLITIEZONE DEMERDAL-DSZ (FEDERALE OVERHEID)  

De politieraad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-
Brabant d.d. 01.02.2013 houdende de goedkeuring van de begroting 2013 van de lokale 
politie van de politiezone Demerdal-DSZ (Federale Overheid). 
 
4. VACANTVERKLARING VAN ÉÉN GESPECIALISEERDE BETREKKIN G IN 

HET MIDDENKADER (HOOFDINSPECTEUR RECHERCHE)  
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 20 betrekkingen van 
hoofdinspecteur van politie; 
Overwegende dat in ons korps op dit moment 17 betrekkingen van hoofdinspecteur zijn 
ingevuld; 
Overwegende dat commissaris Erik Kennes op 01 maart 2013 mobiliteit heeft gemaakt naar 
de federale politie, zijn vertrek is opgevangen door een interne verschuiving en hij in principe 
niet wordt vervangen, waardoor een einde wordt gemaakt aan de oververtegenwoordiging van 
het aantal officieren in ons korps en waardoor er budgettair meer ruimte komt; 
Overwegende dat inspecteur Jo Wittevrouw, inspecteur - lid lokale recherche, tot einde juni 
een promotie-opleiding volgt om bevorderd te worden tot hoofdinspecteur en hij na slagen 
niet in ons korps kan blijven als inspecteur; 
Overwegende dat de functie van inspecteur – lid recherche een gespecialiseerde functie is die 
niet via een interne verschuiving kan worden ingevuld maar via mobiliteit, waarbij 
brevethouders voorrang genieten en laureaten die geen houder zijn van dit brevet na 
aanwerving de gespecialiseerde rechercheopleiding dienen te volgen; 



Overwegende dat het diensthoofd recherche op 01 oktober 2013 met pensioen gaat en niet 
onmiddellijk vervangen wordt; 
Overwegende dat er dus een personeelstekort ontstaat in de lokale recherche; 
Overwegende dat het diensthoofd lokale recherche deel neemt aan de beurtrol officier van 
gerechtelijke politie (OGP); 
Overwegende dat er naast een personeelstekort in de lokale recherche eveneens een probleem 
is om deze beurtrol te verzekeren; 
Overwegende dat de bevoegdheden OGP binnen de lokale recherche alsmaar belangrijker 
worden; 
Overwegende dat de personeelsleden die minstens de graad van hoofdinspecteur hebben, over 
deze bevoegdheid OGP beschikken; 
Overwegende dat het aangewezen is dat binnen de recherche vijf personeelsleden over deze 
bevoegdheid OGP beschikken; 
Overwegende dat dit tot op heden ingevuld wordt door het diensthoofd recherche, twee 
hoofdinspecteurs en twee inspecteurs die ingevolge overgangsmaatregelen over deze 
bevoegdheid OGP beschikken; 
Overwegende dat deze overgangsmaatregelen uitdovend zijn en vanaf 2015 zonder voorwerp 
zijn; 
Overwegende dat de recherche zonder aanpassingen vanaf 2015 dreigt terug te vallen op drie 
personeelsleden die beschikken over de bevoegdheid OGP; 
Overwegende dat het daarom aangewezen is deze plaats in te vullen door een personeelslid 
dat de bevoegdheid van officier van gerechtelijke politie heeft; 
Overwegende dat de vacante betrekking een gespecialiseerde betrekking betreft die bijgevolg 
niet door een interne verschuiving kan ingevuld worden; 
Gelet op het advies van de waarnemend korpschef van 14 maart 2013; 
Overwegende dat het derhalve wenselijk is een gespecialiseerde betrekking middenkader 
(hoofdinspecteur van politie – lid recherche) vacant te verklaren; 
Gelet op de bespreking; 
Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 
Besluit : 
Art. 1 De volgende betrekking wordt vacant verklaard: 
 - Eén bediening in het middenkader: hoofdinspecteur – lid lokale recherche. 
Art. 2 De in artikel 1 vacant verklaarde betrekking wordt begeven in overeenstemming met 

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

volgende vastgesteld: 
 1) De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven : 

− Operationeel personeel – middenkader – hoofdinspecteur van politie;  
− Gespecialiseerd ambt: Houders van het vereiste brevet, die geschikt worden 

bevonden, genieten voorrang. Niet-brevethouders mogen eveneens solliciteren; 
− De functietoelage voorzien in art. XI.III.12 RPPol is gekoppeld aan deze 

gespecialiseerde betrekking; 
− Er wordt voorzien in een wervingsreserve die geldt voor een gelijkwaardige 

functionaliteit tot de datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus. 
2) Functiebeschrijving: 
De titularis vervult onder leiding van het diensthoofd lokale recherche volgende taken: 
− Zelfstandig en/of in teamverband uitvoeren van lokale recherche in de aan de 

lokale recherche toegewezen dossiers, conform de dienstnota ‘opdrachten van 
recherche’ en de onderzoeken die door de korpsleiding worden toegewezen; 

− Leiding geven en steun verlenen bij vaststellingen waarbij door het technische 



karakter, de duur en complexiteit van het opsporingswerk een grotere investering 
is vereist. Het zelfstandig (kunnen) overnemen van door andere diensten 
opgestarte onderzoeken, meer bepaald van de ploegen dringende 
interventie/onthaal; 

− Analyseren van de beschikbare informatie met het oog op het ontdekken van 
aanwijzingen naar verdachten en/of andere feiten en advies verstrekken; 

− Informatie in het kader van de eigen bevoegdheid verzamelen en zelfstandig 
rapporteren, de informatiecyclus vastleggen; 

− Het verwerven van inzicht in de lokale criminaliteit (fenomenen – personen – 
plaatsen); 

− Het verlenen van bijstand aan de federale recherche; 
− Informatiegaring n.a.v. operaties openbare orde; 
− Instaan voor het opstellen van processen-verbaal, verslagen en bijhorende 

documenten in het ISLP-systeem; 
− Relevante contacten leggen en onderhouden in het kader van gerechtelijke 

onderzoeken; 
− Deelnemen aan de gerechtelijke operaties en acties;   
− Het op het terrein uitvoeren van activiteiten vanuit de filosofie van het verlenen 

van meerwaarde aan het basiskader door de aspecten ondersteuning – coördinatie – 
leiding en controle; 

− Het uitvoeren van kwaliteitscontrole van de uitgevoerde diensten; 
− Het uitvoeren van de door de korpsleiding nuttig geachte taken met het oog op de 

ondersteunende en leidinggevende functie; 
− Werken in een systeem van ‘bereikbaar- en terugroepbaarheid’ en een 

onregelmatig uurrooster; 
− Deelnemen aan de beurtrol van ‘wachtofficier’, waarbij men de leiding heeft over 

de diensten onthaal – dringende interventie – piekploegen; 
− De gepaste opleidingen volgen. 
3) Gewenst profiel: 
Kennis: 
− Theoretische en praktische kennis van het gerechtelijk en bestuurlijk werk; 
− Goede kennis van de gerechtelijke procedures, zowel wetboek van strafvordering 

als strafwetboek; 
− Grondige kennis en beheersing van het ISLP-systeem en de mogelijkheden van het 

systeem; 
− Vereiste kennis en expertise bij het opstellen van processen-verbaal; 
− Kennis en gebruik van de geautomatiseerde en manuele documentatie (ANG, RR, 

GP1 en GP2); 
− Notie van de bijzondere politietechnieken (BOM, telefonie, bijzondere operaties, 

…); 
− Bekendheid met de structuur, organisatie en opdrachten van onze lokale 

politiediensten; 
− Kennis van en sterk inzicht in de belangrijkste criminaliteitsvormen binnen de 

politiezone; 
− Geografische kennis van en betrokkenheid met het grondgebied Diest en 

Scherpenheuvel-Zichem. 
Vaardigheden/attitudes: 
− Blijk geven van een grote graad van zelfstandig werken; 
− Teamspeler zijn: bereid tot samenwerken met en ondersteunen van anderen, niet-

recherchediensten en andere diensten van lokale of federale recherche;  



− Een groot verantwoordelijkheidsgevoel bezitten : plichtbewust, gedisciplineerd, 
integer en onpartijdig zijn – openheid en rekenschap afleggen;  

− Beschikken over de nodige communicatieve en redactionele vaardigheden: vlotte 
mondelinge expressie en goede schriftelijke rapportering; 

− Beschikken over sociale vaardigheden: luisterbereidheid en inlevingsvermogen, 
bevorderen van een positieve werksfeer; 

− Beschikken over leidinggevende capaciteiten met bijzondere aandacht voor het 
sensibiliseren, motiveren en overbrengen van ideeën naar de medewerkers; 

− Blijk geven van tact, beleefdheid, verdraagzaamheid, diplomatie en 
klantvriendelijkheid; 

− Kennis hebben van de sociale kaart; 
− Grote discretie en objectiviteit op het vlak van ingewonnen en verwerkte 

informatie; 
− Beschikken over zelfbeheersing en geduld (stressbestendigheid); 
− Een hoge mate van beschikbaarheid, bereikbaarheid en flexibiliteit;   
− Blijk geven van een analytisch, gestructureerd en kritisch denkvermogen o.a. in 

staat zijn problemen in de operationele domeinen te detecteren, te analyseren en 
verbeteringen voor te stellen; 

− Zin voor orde en nauwkeurigheid: systematisch en methodisch werken; 
− Bijzondere dynamische en creatieve ingesteldheid;  
− De wil en het vermogen bezitten om zich steeds verder te vervolmaken in de 

uitoefening van zijn functie. 
4) Gewone plaats van het werk: PZ Demerdal-DSZ, Leuvensestraat 92, 3290 Diest 
Dienst: lokale recherche. 
5) Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: PZ Demerdal-DSZ, Secretariaat 
Ondersteuning, Leuvensestraat 92, 3290 Diest - Tel: 013/358.780. 
6) Vereiste bijzondere bekwaamheden: Het bewijs van het in bezit zijn van het brevet 
moet geleverd worden door betrokkene. 
7) Vacant ambt. 
8) Wijze van selectie 
De politieraad zal de meest geschikte kandidaat benoemen met toepassing van artikel 
VI.II.31 van RPPol na het inwinnen van volgende advies: 
gemotiveerd advies van de ad hoc selectiecommissie. De kandidaten van wie de 
kandidatuur ontvankelijk wordt verklaard, worden gehoord en voeren een praktische 
kennistest uit, waarbij de commissie de kandidaten zal toetsen aan het gewenste 
profiel. 
9) Samenstelling van de selectiecommissie  
− Waarnemend korpschef – voorzitter van de commissie; 
− Diensthoofd lokale recherche; 
− Een hoofdinspecteur van een lokale recherchedienst van een andere zone, aan te 
duiden door het politiecollege; 
− Secretaris politiecollege of vervanger, aan te duiden door de voorzitter van de 
commissie – secretaris van de commissie.  
10) Kennistest: Praktische kennistest. 

 
5. VOORSTEL TOT AANKOOP VAN EEN POLITIEVOERTUIG VIA EE N 

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 
klein politievoertuig (type stadswagen), bestemd voor de wijkpost Diest; 
Overwegende dat dit voertuig kan worden aangekocht via de raamovereenkomst DSA 2012 
R3 571 (perceel 7C), gesloten door de Federale Politie na toepassing van de regelgeving 
inzake overheidsopdrachten; 
Overwegende dat de prijs van de opdracht wordt geraamd op € 20.000,00 (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 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 
Besluit: 
Art. 1 Er zal een overeenkomst gesloten worden voor de levering van een klein 

politievoertuig, bestemd voor de wijkpost Diest, omschreven in de bijgevoegde fiche 
“Technische bepalingen – klein politievoertuig type stadswagen”. 

Art. 2 Het bedrag van de in artikel 1 vermelde overeenkomst wordt geraamd op € 20.000,00 
(BTW incl.). De raming is indicatief. 

Art. 3 De aankoop zal gebeuren via de raamovereenkomst DSA 2012 R3 571 (perceel 7C), 
gesloten door de Federale Politie. 

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

 
6. VOORSTEL TOT AANKOOP VAN EEN DIGITAAL ARCHIVERINGSS YSTEEM 
Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid art. 33 en 85; 
Gelet op de “Nieuwe Gemeentewet”, inzonderheid art. 234, eerste lid; 
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzonderheid art.17§2,1°-a; 
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, 
inzonderheid art. 3§2; 
Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp de levering en 
installatie van een digitaal archiveringssysteem; 
Overwegende dat de kostprijs van de opdracht waarvan sprake in voorgaand lid wordt 
geraamd op € 21.000,00 (BTW incl.); 
Overwegende dat de gepaste kredieten werden ingeschreven in de buitengewone begroting op 
art. 330/742-53, aankoop van informaticamaterieel; 
Op voorstel van het politiecollege; 
Gelet op de bespreking; 
Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 
Besluit: 
Art. 1 Er zal een opdracht worden gegund met als voorwerp de levering en installatie van een 

digitaal archiveringssysteem. 
Art. 2 De kostprijs van de in artikel 1 vermelde opdracht wordt geraamd op € 21.000,00 
 (BTW incl.). De raming is indicatief. 



Art. 3 De opdracht waarvan sprake in artikel 1 wordt gegund door middel van de 
onderhandelingsprocedure zonder naleving van de bekendmakingsregels bij aanvang 
van de procedure en na raadpleging, indien mogelijk, van ten minste drie leveranciers. 

Art. 4 De opdracht waarvan sprake in artikel 1 wordt beheerd door: 
- enerzijds, de artikelen 10§2, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30§2, 36 en 41 van de 

algemene aannemingsvoorwaarden 
- en anderzijds, door het bestek, ref. 01/2013, dat bij onderhavige beslissing is 

gevoegd. 
Art. 5 De in artikel 1 vermelde opdracht wordt gefinancierd op art. 330/742-53, aankoop van 

informaticamaterieel. 
 
7. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN PZ DEMERDAL-DSZ EN  PZ 

AARSCHOT OVER DE GEDEELTELIJKE EIGENDOMSOVERDRACHT EN 
HET GEBRUIK VAN EEN MOBIEL CAMERASYSTEEM MET 
AUTOMATISCHE NUMMERPLAATHERKENNING  

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid art. 11; 
Overwegende dat het nodig is om een camerasysteem met automatische 
nummerplaatherkenning in gebruik te nemen; 
Overwegende dat het niet nodig is om een dergelijk systeem constant in gebruik te hebben, 
maar dat het mogelijk is om dit systeem te delen met een naburige politiezone mits er goede 
afspraken bestaan over het gebruik en de kosten; 
Overwegende dat politiezone Aarschot eind december 2012 een dergelijk systeem heeft 
aangekocht voor een bedrag van € 22.028,74 (BTW incl.); 
Overwegende dat dit systeem voldoet aan onze noden en PZ Aarschot bereid is om het voor 
de helft aan ons ter beschikking te stellen; 
Overwegende dat de kosten van aankoop en onderhoud door beide politiezones voor de helft 
gedragen worden en elke politiezone het systeem één maand op twee ter beschikking heeft; 
Overwegende dat de gepaste kredieten werden ingeschreven in de buitengewone begroting op 
art. 330/744-51, aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting; 
Overwegende dat hiertoe een samenwerkingsprotocol tussen PZ Demerdal-DSZ en PZ 
Aarschot gesloten dient te worden; 
Gelet op het voorliggende ontwerpprotocol; 
Gelet op de bespreking; 
Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 
Besluit: 
Art. 1 Er wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen PZ Demerdal-DSZ en PZ 

Aarschot over de gedeeltelijke eigendomsoverdracht en het gebruik van het mobiele 
camerasysteem met automatische nummerplaatherkenning, inhoudende twee 
bladzijden en vijf artikelen, vanaf 01 mei 2013 en dit voor een periode van onbepaalde 
duur. 

Art. 2 De waarnemend korpschef wordt gemachtigd dit samenwerkingsprotocol te 
ondertekenen. 

Art. 3 De helft van de aankoopprijs van het door PZ Aarschot aangekochte camerasysteem 
met automatische nummerplaatherkenning, zijnde € 11.014,37 (BTW incl.), te 
verhogen met de jaarlijkse onderhoudskosten van ongeveer € 2.000 per jaar, wordt 
betaald aan PZ Aarschot na voorlegging van een schuldvordering. 

Art. 4 De in artikel 3 vermelde aankoopkosten worden aangerekend op art. 330/744-51, 
aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting; de jaarlijkse 
onderhoudskosten worden aangerekend op art. 330/124-12. 

 



8. KENNISNEMING MET TOELICHTING VAN HET JAARVERSLAG 20 12 
De politieraad neemt, met toelichting door de waarnemend korpschef, kennis van het 
jaarverslag 2012. 
 
 
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting. 
 
 


