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Lokale politie BRT   POLITIEZONE BEGIJNENDIJK - ROTSELAAR – TREMELO 

Kruisstraat 31 

3120 Tremelo   Aan de leden van de politieraad 

Tel. 016 53 11 23 
 

 

 Uw correspondent: Wendy Van Opstal 

 Telefoon: 016 53 16 72 

 E-mail wendy.vanopstal@police.belgium.eu 

 

Besluitenlijst politieraad van 19 oktober 2022. 

 

AANWEZIG: 

Voorzitter en burgemeester Rotselaar:  Jelle Wouters 

Burgemeester Tremelo:  Bert De Wit 

Burgemeester Begijnendijk:  Bert Ceulemans 

Politieraadsleden:  Francisca De Cock, Herman De Coux, Bob Michiels, Fredy 

De Keyser, Ellen De Rijck, Christel Hendrix, Werner 

Mertens, Ilse Michiels, Farida Tierens, Franciscus 

Vansteenbeeck, Joachim De Buyser, Joris Heremans, 

Theofiel Smets, Christoph Torfs, Diana Van Leemputten, 

Jolien Wittemans 

Politiesecretaris:  Wendy Van Opstal 

Wnd. korpschef:  Luc Verstraeten 

Vanaf punt 5 is politieraadslid Christel Hendrix aanwezig. 

 

Varia 

1. Kennisgeving ontslag Herwig Pierre als politieraadslid. 

De politieraad neemt akte van het ontslag van politieraadslid Herwig Pierre en is van oordeel dat Heidi 

Pittomvils tot de eedaflegging, vereist voor de uitoefening van het mandaat van politieraadslid, mag 

worden toegelaten. 

 

2. Eedaflegging als nieuw effectief lid van de politieraad. 

Punt 2 van de agenda van de politieraad van 19 oktober 2022 wordt behandeld na punt 11 van de 

vergadering. 

 

Goedkeuring verslag 

3. Goedkeuring notulen. 

BESLUIT 

Enig artikel 

De politieraad keurt de notulen van de vergadering van de politieraad van 15 juni 2022 goed. 

 

Varia 

4. Kennisgeving politiecollegebeslissingen. 

De politieraad neemt kennis van het overzicht van de politiecollegebeslissingen periode 17/06/2022 

t.e.m. 07/10/2022. 

PC 17/06/2022 
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● Aankoop tweedehands hondenvoertuig: goedkeuring uitbrengen bod. 

PC 15/07/2022 

● Levering en installatie van een elektronisch archiveringssysteem: goedkeuring bestek en 

raadpleging leveranciers. 

● Aankoop mobiele compactcam (plaatsing Begijnendijk): gunning. 

● Aanvraag afwijking aanwezigheidstermijn. 

● Prijsstijgingen IT-punt. 

PC 19/08/2022 

● Gunning dossier aankoop onderhoudsproducten. (01/09/2022 en eindigend op 31/08/2026) 

PC 09/09/2022 

● Externe aanwerving van een inspecteur van politie. 

● Aankoop tweedehands hondenvoertuig: akkoord bod en goedkeuring aankoop. 

● Goedkeuring jaarrekening 2021: besluit provinciegouverneur. 

PC 23/09/2022 

● Gezamenlijke DPO: principieel akkoord. 

PC 07/10/2022 

● Externe aanwerving: samenstelling selectiecommissie. 

 

Financiële zaken 

5. Goedkeuring jaarrekening 2021: besluit provinciegouverneur. 

De politieraad neemt kennis van het besluit van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant van 25 

augustus 2022 met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening 2021 van politiezone BRT, zoals 

vastgesteld op de politieraad van 15 juni 2022. 

De controle heeft geen aanleiding gegeven tot opmerkingen. 

 

6. Vaststelling begrotingswijziging 01-2022. 

BESLUIT 

Enig artikel 

De begrotingswijziging 01-2022 wordt goedgekeurd met 19 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 

onthoudingen zijnde 95,13 % ja-stemmen, 0 % neen-stemmen en 0 % onthoudingen. 

 

Varia 

7. Camerareglement gemeente Tremelo - afsluiten samenwerkingsovereenkomst cameratoezicht. 

BESLUIT 

Enig artikel 

De politieraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen lokaal bestuur Tremelo  en Politiezone 

BRT inzake verkeershandhaving en het herziene camerareglement, voortaan gekend onder de titel 

'Reglement cameratoezicht op het openbaar domein', goed. 

 

8. Samenwerkingsovereenkomst gemeente Begijnendijk – PZ BRT. Reglement cameratoezicht op 

openbaar domein. 

Enig artikel 

De politieraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen lokaal bestuur Begijnendijk en 

Politiezone BRT inzake verkeershandhaving en het Reglement cameratoezicht op het openbaar 

domein goed. 

 

9. Samenwerkingsprotocol camerabewaking: overeenkomst databeheer en -verwerking voor 

tijdelijke vaste camera’s aan glasbolsites. 

Enig artikel 
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De politieraad keurt het samenwerkingsprotocol camerabewaking tussen lokaal bestuur Rotselaar, 

EcoWerf en Politiezone BRT inzake overeenkomst databeheer en -verwerking voor tijdelijke vaste 

camera’s aan glasbolsites goed. 

 

Personeelszaken 

10. Maaltijdcheques: goedkeuring aansluiting bij een overheidsopdracht voor het aanmaken, 

verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques. 

BESLUIT 

Artikel 1  

De politieraad van de politiezone BRT (5399) gaat akkoord met een instap in de raamovereenkomst 

Procurement 2022 R3 082 voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische 

maaltijdcheques, die maandelijks worden toegekend aan de personeelsleden van de geïntegreerde 

politie, gestructureerd op twee niveaus, en bestaande uit onderstaande posten aan nul euro per post 

(geldig voor de ganse duur van de opdracht). De nominale waarde van een maaltijdcheque is 6 euro, 

deze bestaat uit een werkgeversbijdrage van 4,91 euro/stuk en een persoonlijke bijdrage van de 

medewerker van 1,09 euro/stuk. 

● Post 1: Afhandeling van de bestellingen en opladen van de rekeningen van de begunstigde 

personeelsleden. 

● Post 2: Magneetkaart. 

● Post 3: Verzending van de magneetkaart. 

● Post 4: Overmaken van de PIN-code. 

● Post 5: Aanmaak van de maaltijdchequerekening van de begunstigde personeelsleden. 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht werd gegund aan nv Edenred Belgium, Vorstlaan 165 bus 9 te 1160 

Oudergem - btw-nummer: BE0407 034 269, via de raamovereenkomst die de Federale Politie - 

Algemene Directie van het Middelenbeheer en de Informatie - Directie van de Logistiek - Dienst 

Procurement sloot op basis van het bestek met nummer 2022 R3 082. De overeenkomst eindigt op 31 

maart 2025, verlengbaar tot 31 december 2025. 

Artikel 3 

De opdracht wordt indicatief geraamd op € 82.304,40 voor 2023 en is jaarlijks afhankelijk van het 

aantal personeelsleden en hun arbeidsregime. 

Artikel 4 

De uitvoering van de opdracht moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 

bestek. 

Artikel 5 

Politiezone BRT staat volledig zelf in voor de uitvoering van de raamovereenkomst betreffende de 

toekenning van de maaltijdcheques. 

Artikel 6 

De politieraad geeft toelating aan politiezone BRT om bepaalde persoonsgegevens via GALoP en/of 

het SSGPI te communiceren aan de gunninghouder Edenred Belgium nv voor de vlotte behandeling 

van het systeem van maaltijdcheques.  

Artikel 7 

De firma Edenred zal er op gewezen worden dat ze de persoonsgegevens onder geen beding mogen 

doorgeven voor commerciële doeleinden.  

Artikel 8 

Het politiecollege wordt gelast met de verdere uitvoering van dit besluit. De dienst personeel, 

logistiek en financiën wordt aangeduid als SPOC (Single Point of Contact) om te fungeren als 

contactpersoon met de leverancier. 

Artikel 9 
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De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget van 2023, op artikel 330/115-41 

van de gewone dienst voor wat betreft de uitgaven en op artikel 330/161-14 voor wat betreft de 

ontvangsten, én in het budget van de volgende jaren. 

Artikel 10 

Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de bijzondere rekenplichtige, aan de Federale 

Politie, aan het SSGPI en aan de firma Edenred Belgium nv. 

Artikel 11 

Deze beslissing zal kenbaar gemaakt worden aan het personeel van de politiezone BRT met de 

mededeling dat bepaalde persoonsgegevens aan het bedrijf, dat is gekozen voor de uitoefening van 

het geldelijke recht, worden verstrekt. 

 

11. Externe aanwerving via nieuw rekruteringsconcept SaRA. 

BESLUIT 

Artikel 1 

De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissingen van 9 september en 7 oktober 2022 met 

betrekking tot de vacantverklaring van betrekkingen en organisatie van selectiegesprekken via het 

platform SaRA, het nieuw rekruteringsconcept. 

Artikel 2 

De politieraad gaat akkoord dat, indien er via de klassieke mobiliteit geen geschikte kandidaten in het 

raam van de mobiliteitsronde kunnen worden aangewezen en benoemd, deze vacatures kunnen 

worden gepubliceerd aan de laureaten die opgenomen zijn in de wervingsreserve van kandidaat-

inspecteurs, nadat ze geslaagd zijn voor de selectieproeven bij de dienst Rekrutering en Selectie van 

de federale politie.  

Artikel 3 

De politieraad gaat akkoord met de samenstelling van de examencommissie voor externe 

aanwervingen als volgt samengesteld Deze samenstelling kan gehanteerd worden voor alle 

selectiecommissies voor de externe aanwervingen. 

● Diensthoofd HRM (niveau A) 

● Diensthoofd Beleid (CP) – Voorzitter 

● Diensthoofd Operationeel (CP) 

Eventueel bijgestaan door een HINP/INP. 

Artikel 4 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de personeelsdienst. 

 

 

Na behandeling van het laatste punt van de agenda, punt 11, wordt er overgegaan tot de afhandeling 
van punt 2. 

Eedaflegging als nieuw effectief lid van de politieraad. 

De politieraad van 19 oktober 2022, punt 1, nam akte van het ontslag van politieraadslid Herwig Pierre 
en nodigde zijn eerste opvolger Heidi Pittomvils uit tot het afleggen van de eed als nieuw effectief 
politieraadslid. Gezien zij niet tijdig de vergadering kon vervoegen, werd de eed na behandeling van 
de agenda afgenomen. 
  
Heidi Pittomvils wordt onmiddellijk ter zitting uitgenodigd en verzocht in openbare zitting en in de 
handen van de voorzitter de volgende eed af te leggen: 
 

“Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet 
en aan de wetten van het Belgische volk.” 

 

Er wordt akte genomen van de eedaflegging van het nieuwe politieraadslid, Heidi Pittomvils. 
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Na de eedaflegging wordt het nieuwe politieraadslid met onmiddellijke ingang aangesteld in haar 
nieuwe functie en zal zij als effectief politieraadslid zetelen in de eerstvolgende politieraad. 
 

 

 

 

 

 

Wendy Van Opstal 

Politiesecretaris 

Jelle Wouters 

Voorzitter en burgemeester 

 


