
 
 

POLITIEZONE BRT (5399) – Begijnendijk – Rotselaar – Tremelo 

 

POLITIERAAD 24 maart 2021 

Aanwezig: 
Jelle Wouters, burgemeester Rotselaar - voorzitter; 
Bert De Wit, burgemeester Tremelo; 

Bert Ceulemans, burgemeester Begijnendijk;  

Luc Verstraeten, waarnemend korpschef ; 

Wendy Van Opstal, politiesecretaris; 

Herman De Coux, Bob Michiels, Patricia Stevens, Tom Van Esse, Ellen De Rijck, Christel Hendrix, 

Werner Mertens, Ilse Michiels, Herwig PIERRE, Farida Tierens, Franciscus Vansteenbeeck, Paul 

Dams, Joachim De Buyser, Christoph Torfs, Diana Van Leemputten, Theophiel Smets, Jolien 

Wittemans, raadsleden. 

 

Beknopte overzichtslijst. 
 

PUNT 1: Goedkeuring notulen 16 december 2020. 

De politieraad besluit unaniem de notulen van de zitting van de politieraad van 16 december 2020 goed 

te keuren. 

 
PUNT 2: Kennisgevingen politiecollege. 

De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissingen van 18/12/2020 t.e.m. 12/03/2021. 
 

PC 18/12/2020 

• Benoeming van drie inspecteurs van politie via aspirantenmobiliteit. 

• Toewijzing opdracht levering brandstof voor voertuigen. 
 

PC 08/01/2021 

• Goedkeuring opdracht tot ondersteuning van een ICT-projectleider in het dossier nieuwbouw. 
 

PC 22/01/2021 

• Vacantverklaring van twee betrekkingen voor inspecteur van politie via de 

aspirantenmobiliteit 2021-A1 

• Wijziging uniform politiereglement. 
 

PC 05/02/2021 

• Benoeming van één inspecteur van politie via mobiliteit. 

• Benoeming van twee CALog-personeelsleden - niveau C via mobiliteit. 

• Benoeming van één CALog-personeelslid – niveau C via dringende externe werving. 

• Begroting 2020: interne begrotingswijziging nummer 53. 

• Verkoop politievoertuig. 

• Mobiel werken op het ISLP netwerk BeSecure: goedkeuring verlenging maintenance & 

support contract op bestaande licenties + aankoop nieuwe licenties 
 

PC 26/02/2021 

• Begroting 2020: Formulier T. 

 
PUNT 3: Geweld tegen politie en burgerlijke partijstelling: delegatie. 

Naar analogie van een beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken aangaande geweld tegen 

politie, waarbij gesteld wordt dat een politiezone zich burgerlijke partij dient te stellen voor elk dossier 

waarin geweld wordt gepleegd tegen politie met een arbeidsongeschiktheid tot gevolg wordt aan de 

politieraad gevraagd om delegatie te verlenen aan het politiecollege. 

In regel is het de politieraad die beslist over het instellen van rechtsvorderingen namens de politiezone. 

Nadien is het aan het politiecollege om deze vordering aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank. 

Om niet telkens per dossier machtiging te moeten vragen aan de politieraad beslist de politieraad 

unaniem delegatie te verlenen aan het politiecollege. De politiecollegebesluiten worden steeds ter kennis 



 
 

gebracht op de eerstvolgende politieraad. 

 
PUNT 4: Kennisgeving goedkeuring begrotingsrekening 2019. 

De politieraad neemt akte van het besluit van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant van 22 

januari 2021 met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de politiezone BRT, zoals 

goedgekeurd op de politieraad van 24 juni 2020. 

 
PUNT 5: Kennisgeving goedkeuring begroting 2021. 

De politieraad neemt akte van het besluit van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant van 2 

februari 2021 met betrekking tot de goedkeuring, zonder opmerkingen, van de begroting 2021 van de 

politiezone BRT, zoals goedgekeurd op de politieraad van 16 december 2020. 

 
PUNT 6: Kennisgeving goedkeuring nieuwe personeelsformatie. 

De politieraad neemt akte van het besluit van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant van 2 

februari 2021 met betrekking tot de goedkeuring van de nieuwe formatie van het operationeel en het 

administratief en logistiek personeel van de politiezone BRT, zoals vastgesteld op de politieraad van 16 

december 2020. 

 
PUNT 7: Kennisname afsluitend rapport en slotconclusies haalbaarheidsstudie PZ Aarschot – PZ 

BRT. 

De politieraad neemt akte van het afsluitend rapport en de slotconclusies haalbaarheidsstudie PZ 

Aarschot – PZ BRT, zoals de politiezone het ontving op 11 maart 2021 van arrondissementscommissaris 

mevrouw Kaat Boon. 

 
PUNT 8: Vacantverklaring van twee betrekkingen van hoofdinspecteur van politie via mobiliteit 

In het kader van het nieuw organiek kader van de politiezone BRT beslist de politieraad unaniem om 

twee betrekkingen voor hoofdinspecteur van politie vacant te verklaren. 

 
PUNT 9: Samenstelling plaatselijke selectiecommissie voor de betrekking van hoofdinspecteur 

van politie via mobiliteit. 

De selectiecommissie wordt als volgt samengesteld : 

− voorzitter: de korpschef of de door hem aangewezen officier van de lokale politie 

− bijzitter 1: een officier van de lokale politie  

− bijzitter 2: een hoofdinspecteur van de lokale politie 

− notulist: een secretaris aangeduid door de korpschef  

Goedkeuring met algemene stemmen.   

 
PUNT 10: Vacantverklaring van zes betrekkingen van inspecteur van politie via mobiliteit. 

In het kader van het nieuw organiek kader van de politiezone BRT beslist de politieraad unaniem om 

zes betrekkingen voor inspecteur van politie vacant te verklaren. 

 
PUNT 11: Samenstelling plaatselijke selectiecommissie voor de betrekking van inspecteur van 

politie via mobiliteit. 

De selectiecommissie wordt als volgt samengesteld : 

− voorzitter: de korpschef of de door hem aangewezen officier van de lokale politie 

− bijzitter 1: een officier van de lokale politie  

− bijzitter 2: een hoofdinspecteur van de lokale politie 

− notulist: een secretaris aangeduid door de korpschef  

Goedkeuring met algemene stemmen.   

 
PUNT 12: Verwijdering politievoertuig en fietsen: bekrachtiging beslissing politiecollege. 

In het kader van de vernieuwing van het voertuigenpark besliste het politiecollege, om snel plaats te 

kunnen maken voor nieuwe voertuigen/rijwielen, tot verwijdering uit het patrimonium van één 



 
 

politievoertuig (bouwjaar 2005) en tien oude fietsen. 

De politieraad neemt akte van deze beslissing van het politiecollege. 

  
PUNT 13: Verwijdering van patrimoniumgoederen. 

De politieraad keurt de verwijdering uit het patrimonium van onderstaande goederen unaniem goed. 

− dienstradio’s (van 2004) 

− oude Nokia gsm’s 

− oude analoge flitstoestellen 

− bureaustoelen 

 


