
Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - 

POLITIERAAD dd. 28/02/2019 – Installatievergadering Politieraad 

Goedgekeurde notulen 

 

Waren aanwezig: Doomst Michel, Voorzitter 

Willem Dirk, Decat Patrick, Poelaert Kris, De Knop Irina, Timmermans Eddy, - leden van het 

politiecollege - raadsleden  

Krikilion Michiel, Persoons Ludo, Stalpaert Jo, Thiebaut Rudy, Anthoons Herman, Broodcoorens 

Jason, De Leener Pascal, Vankersschaever Christine, Debock Paulette, Eeckhoudt Eric, Van Hende 

Vanessa, Duerinckx Isabelle, Massaer Jo, O Christel, Roobaert Gunther, Vanbellinghen Patrick; - 

raadsleden 

korpschef: Hellinckx Marc, bijzonder rekenplichtige: Bombaert Patrick, secretaris: Reygaerts 

Kristien 

Verontschuldigd: O Erik 

Afwezig:  

 

 

OPENBARE ZITTING  

 

De heer Voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 19u05 

 

 

1. Aanstelling van de voorzitter van de Politieraad - Kennisname 

 

Gelet art. 23 van de Wet op de Geïntegreerde Politie dat voorziet dat “het politiecollege één van 

zijn leden aanstelt als voorzitter”.  

 

Gelet art. 25 van de Wet op de Geïntegreerde Politie dat voorziet dat “de voorzitter van het 

politiecollege de politieraad voor zit”.  

 

Gelet het besluit van het Politiecollege in zitting dd. 04/02/2019 waarbij burgemeester Michel 

Doomst als voorzitter werd aangesteld. 

 

Overwegende dat het voorzitterschap van de Politieraad wordt waargenomen door de Voorzitter 

van het Politiecollege. 

 

Besluit: De Politieraad neemt kennis dat Burgemeester Michel Doomst wordt aangesteld als 

voorzitter van de Politieraad. 

 

 

2. Samenstelling van de politieraad - Kennisname 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op 2 niveaus (WGP); 

 

Gelet op het besluit van de politieraad dd. 22/10/2018 houdende de vastlegging van het aantal 

leden van de politieraad overeenkomstig artikel 12 WGP; 

 

Krachtens voornoemd besluit wordt de politieraad op evenredige wijze samengesteld als volgt:  

 



Gemeente Aantal inwoners 

1 januari 2018 

Resultaat Totaal aantal zetels 

Bever 2205 0,932 1 

Galmaarden 8729 3,691 3 

Gooik 9230 3,903 4 

Herne 6642 2,808 3 

Lennik 9021 3,814 4 

Pepingen 4374 1,849 2 

Totaal Pajottenland 40.201 17 17 

 

Conform artikel 12 laatste lid WGP zijn de burgemeesters van de meergemeentezone van 

rechtswege lid van de politieraad. Zij worden niet meegerekend in het voornoemde aantal 

politieraadsleden. 

 

Besluit: De politieraad neemt akte van de samenstelling van de politieraad. 

 

 

3. Verkiezingsuitslag leden politieraad - Kennisname 

 

De politieraadsleden werden, conform artikel 18 WGP gekozen in openbare vergadering van de 

respectievelijke gemeenteraden. De burgemeester-voorzitter geeft lezing van: 

 

 de beslissing van de gemeenteraad van Bever op 22 januari 2019; 

 de beslissing van de gemeenteraad van Galmaarden op 4 januari 2019; 

 de beslissing van de gemeenteraad van Gooik op 22 januari 2019; 

 de beslissing van de gemeenteraad van Herne op 2 januari 2019; 

 de beslissing van de gemeenteraad van Lennik op 7 januari 2019; 

 de beslissing van de gemeenteraad van Pepingen op 7 januari 2019; 

 

Waaruit blijkt dat  volgende personen werden verkozen als effectief lid  of als opvolger van de 

politieraad: 

 

Gemeente Verkozen effectieve leden Verkozen opvolgers 

BEVER KRIKILION Michiel / 

 

   

GALMAARDEN PERSOONS Ludo 1. PAINDAVIN Rita 

2. BONDUELLE Kim 

 STALPAERT Jo 1. PAINDAVIN Rita 

2. BONDUELLE Kim 

 THIEBAUT Rudy / 

   

GOOIK ANTHOONS Herman 1. DE SCHUTTER Linda 

 BROODCOORENS Jason 1. DE COCK Philippe 

2. HEMELINCKX Kristoff 

 DE LEENER Pascal 1. DE MAESENEER Jonas 

 VANKERSSCHAEVER 

Christine 

1. SOUFFRIAU Pascale 



   

HERNE DEBOCK Paulette  / 

 EECKHOUDT Eric / 

 VAN HENDE Vanessa / 

   

LENNIK DUERINCKX Isabelle 1. ELPERS Heidi 

 MASSAER Jo 1. LOVATO Anna 

 O Christel 1. TIELEMANS Viviane 

2. DE SLAGMEULDER Lien 

 O Erik 1. DE CUYPER Geert 

2. VAN BELLE Karel 

   

PEPINGEN ROOBAERT Gunther 1. GEERTS Sander 

2. / 

 VANBELLINGHEN Patrick 1. VAN CUTSEM Peter 

2. DE CORT Suzanne 

   

 

Besluit: 

 

De politieraad neemt er akte van dat het aantal verkozen effectieve leden overeenstemt met 

hetgeen wettelijk is voorgeschreven in artikel 12 WGP. 

 

De politieraad neemt akte van de geldigverklaring van de resultaten van de verkiezing van de 

vertegenwoordigers voor de politieraad in de respectievelijke gemeenten. 

 

 

4. Aanstelling van de verkozen effectieve leden van de Politieraad - Onderzoek inzake de 

verkiesbaarheidsvoorwaarden –Besluit 

 

Om te kunnen zetelen als effectief lid van de politieraad, moeten de verkozenen, overeenkomstig 

artikel 14 WGP, lid zijn van de één van de gemeenteraden van de gemeenten van de 

meergemeentezone. 

 

De geloofsbrieven van de verkozenen voor de politieraad, die werden opgeroepen om de eed af te 

leggen, werden reeds onderzocht op hun ontvankelijkheid en geldigheid door de gemeenteraad en 

dit conform de decretale bepalingen ter zake. 

 

 Uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven in de gemeenteraad blijkt dat alle 

verkozenen die uitgenodigd worden heden de eed af te leggen, voldoen aan de 

verkiesbaarheidsvoorwaarden; 

 

Besluit:  

 

De politieraad neemt er akte van dat de verkozen effectieve leden voor de politieraad verklaren 

op eer dat zij voldoen aan de vereisten van verkiesbaarheid. 

 

De politieraad neemt er akte van dat er geen andere elementen zijn waaruit zou blijken dat de 

verkozenen zich in een situatie van onverkiesbaarheid bevinden.  



 

 

5. Aanstelling van de verkozen effectieve leden van de Politieraad – Onderzoek inzake 

mogelijke onverenigbaarheden -Besluit  

 

Om te kunnen zetelen als effectief lid van de politieraad, mogen de verkozenen, overeenkomstig 

artikel 14 WGP, geen bloed- of aanverwant zijn (tot de tweede graad) noch door de echt of 

wettelijke samenwoning verbonden zijn. 

 

Besluit:  

 

De politieraad neemt er akte van dat de verkozen effectieve leden voor de politieraad verklaren 

op eer dat zij zich niet bevinden in een geval van onverenigbaarheid, bepaald in artikel 14 en 15 

WGP. 

 

De politieraad neemt er akte van dat er geen andere elementen zijn waaruit zou blijken dat de 

verkozenen zich in een situatie van onverenigbaarheid bevinden.  

 

 

6. Eedaflegging en aanstelling van de verkozen effectieve leden van de politieraad – 

Besluit 

 

De eedaflegging als burgemeester geldt als eedaflegging als gemeenteraadslid. Deze eedaflegging 

houdt tevens in dat de burgemeester vanaf de uitwerking van de benoeming van rechtswege deel 

uitmaakt van het politiecollege en de politieraad en bijgevolg niet de eed moet afleggen als lid 

van het politiecollege en de politieraad: 

 

 De heer Dirk Willem (Bever) heeft op 22 februari 2019 de eed als burgemeester afgelegd 

in handen van de gouverneur. De benoeming van de burgemeester kreeg uitwerking op 

22 februari 2019;  

 De heer Patrick Decat (Galmaarden) heeft op 21 december 2018 de eed als burgemeester 

afgelegd in handen van de gouverneur. De benoeming van de burgemeester kreeg 

uitwerking op 1 januari 2019; 

 De heer Michel Doomst (Gooik) heeft op 18 januari 2019 de eed als burgemeester 

afgelegd in handen van de gouverneur. De benoeming van de burgemeester kreeg 

uitwerking op 22 januari 2019; 

 De heer Kris Poelaert (Herne) heeft op 21 december 2018 de eed als burgemeester 

afgelegd in handen van de gouverneur. De benoeming van de burgemeester kreeg 

uitwerking op 1 januari 2019; 

 Mevrouw Irina De Knop (Lennik) heeft op 21 december 2018 de eed als burgemeester 

afgelegd in handen van de gouverneur. De benoeming van de burgemeester kreeg 

uitwerking op 1 januari 2019 

 De heer Eddy Timmermans (Pepingen) heeft op 21 december 2018 de eed als 

burgemeester afgelegd in handen van de gouverneur. De benoeming van de burgemeester 

kreeg uitwerking op 1 januari 2019; 

 

De politieraad neemt er akte van dat het politiecollege op 4 februari 2019 besloot om, 

overeenkomstig artikel 23 WGP, burgemeester Michel Doomst aan te stellen als voorzitter 

van het politiecollege. 



 

De verkozenen voor de politieraad worden uitgenodigd om, overeenkomstig artikel 20bis WGP, 

in openbare vergadering de eed af te leggen in handen van de voorzitter van het politiecollege. 

 

De verkozenen voor de politieraad die opgeroepen zijn om de eed af te leggen, werden in 

openbare vergadering verzocht om de volgende eed afgelegd in handen van Burgemeester Michel 

Doomst, voorzitter van het politiecollege: 

 

"Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van 

het Belgische volk" 

 

De politieraad neemt akte van de eedaflegging van bovenvermelde verkozenen voor de 

politieraad. 

 

De politieraad neemt er akte van dat geen van de geïnstalleerde raadsleden verhinderd is. 

 

De politieraad neemt er akte van dat Erik O zich heeft verontschuldigd voor deze 

vergadering en zal uitgenodigd worden om tijdens de eerstvolgende vergadering van de 

politieraad de eed af te leggen. 

 

Besluit:  

 

Art. 1: De akten van eedaflegging worden door de burgemeester-voorzitter en de verkozen 

effectieve leden ondertekend en bij dit proces-verbaal gevoegd.  

 Krikilion Michiel 

 Persoons Ludo 

 Stalpaert Jo 

 Thiebaut Rudy 

 Anthoons Herman 

 Broodcoorens Jason 

 De Leener Pascal 

 Vankersschaever Christine 

 Debock Paulette  

 Eeckhoudt Eric 

 Van Hende Vanessa 

 Duerinckx Isabelle 

 Massaer Jo 

 O Christel 

 Roobaert Gunther 

 Vanbellinghen Patrick 

 

Art. 2: De politieraad verklaart na hun eedaflegging de bovenvermelde aanwezige verkozenen 

aangesteld in hun functie. 

 

Art 3: Het mandaat van de verkozen leden van de politieraad vangt aan op 28 februari 2019 

overeenkomstig artikel 20, eerste lid WGP. Het mandaat heeft normaliter een duurtijd van zes 

jaar en zal worden beëindigd door ontslag als lid van de gemeenteraad of als lid van de 

politieraad, huwelijk, overlijden of enige andere wettige reden. 

 



Art. 4: De politieraad neemt er akte van dat Erik O zich heeft verontschuldigd voor deze 

vergadering en zal uitgenodigd worden om tijdens de eerstvolgende vergadering van de 

politieraad de eed af te leggen. 

 

Art. 5: Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de toezichthoudende overheid en aan 

belanghebbenden en aan de belanghebbende gemeentebesturen. 

 

 

7. Vaststelling stemgewicht van de leden van de Politieraad – Goedkeuring 

 

Gelet op artikel 24 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een Geïntegreerde 

Politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus; 

 

Gelet op artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de 

berekeningswijze van het aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het 

politiecollege; 

 

Gelet op artikel 25 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een Geïntegreerde 

Politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus; 

 

Gelet op artikel 26 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een Geïntegreerde 

Politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus; 

 

Gelet op artikel 40, lid 6 WGP van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 

Geïntegreerde Politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus; 

 

Gelet op artikel 3, lid 3 van het Koninklijk Besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels 

inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van de 

meergemeentepolitiezone, zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 29 juni 2008, het 

Koninklijk Besluit van 8 maart 2009 en het Koninklijk Besluit van 18 december 2012; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14 november 2012 betreffende de verkiezing en de 

installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone; 

 

Overwegende dat de leden van de politieraad beschikken over één stem, behalve wanneer het een 

stemming betreft over de vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de 

jaarrekeningen waarbij elke groep vertegenwoordigers van één gemeente uit de politiezone over 

evenveel stemmen beschikt als waarover de burgemeester van de gemeente die hij 

vertegenwoordigt, beschikt in het politiecollege; 

 

Overwegende dat desgevallend deze stemmen gelijk worden verdeeld onder de leden van de 

groep vertegenwoordigers van één gemeente uit de politiezone; 

 

Overwegende dat in het politiecollege elke burgemeester beschikt over een aantal stemmen naar 

evenredigheid van de minimum politiedotatie die zijn gemeente in de meergemeentezone 

inbrengt; 

 

Overwegende dat de minimum politiedotatie die een gemeente in de meergemeentezone inbrengt 

gebaseerd moet zijn op de bijdrage van elk van de gemeenten zoals bepaald in de laatste zonale 

rekeningen die werden goedgekeurd door de toezichthoudende overheid; 



 

Overwegende dat de jaarrekening 2017 werd goedgekeurd door de heer Gouverneur op 

12/12/2018 (schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - Dienst 

Algemene Zaken dd. 18/12/2018 onder kenmerk toezicht/Rekening2017-Pajottenland/91); 

 

Overwegende dat het totaal aantal stemmen binnen het politiecollege 100 bedraagt en dit aantal 

verdeeld wordt door de minimale politiedotatie van de gemeente te vermenigvuldigen met 100 en 

vervolgens te delen door de som van de politiedotaties van alle gemeenten die tot de politiezone 

behoren, waarvan het gehele getal in het quotiënt het aantal stemmen waarover een burgemeester 

beschikt, aanduidt; 

 

Wat de PZ Pajottenland betreft, geeft bovenstaande berekening het volgende resultaat, op basis 

van de jaarrekening 2017: 

 

Politiezone Gemeente Bijdrage zonale 

rekening 

Quotiënt berekening Aantal stemmen 

burgemeester 

Pajottenlan

d 

Bever 185.033,30 4,42390 4 

 Galmaarde

n 

835.249,32 19,96970 20 

 Gooik 919.829,52 21,99190 22 

 Herne 741.354,51 17,72480 18 

 Lennik 1.027.648,15 24,56970 25 

 Pepingen 473.468,42 11,32000 11 

 …    

  4.182.583,22 100% 100 

 

 

Overwegende dat de eventuele na deze verdeling overblijvende stemmen in dalende lijn worden 

toegekend aan de burgemeesters van de gemeenten waarvan het decimaal in het quotiënt het 

hoogste is; 

 

Op voordracht van het politiecollege 

 

Besluit: met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 

 

Art. 1: Elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, beschikt over één 

stem. 

 

Art. 2: Het aantal stemmen, waarover elk lid van de politieraad in een groep van 

vertegenwoordigers in de politieraad beschikt wanneer het een stemming betreft over de 

vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, wordt vastgesteld 

als volgt:  

 

 

Politiezone Gemeente Aantal stemmen groep 

vertegenwoordigers 

Aantal stemmen per 

raadslid 

Pajottenland Bever Willem Dirk 2 

  Krikilion Michiel 2 



    

 Galmaarden Decat Patrick 5 

  Persoons Ludo 5 

  Stalpaert Jo 5 

  Thiebaut Rudy 5 

    

 Gooik Doomst Michel 4,4 

  Anthoons Herman 4,4 

  Broodcoorens Jason 4,4 

  De Leener Pascal 4,4 

  Vankersschaever Christine 4,4 

    

 Herne Poelaert Kris 4,5 

  Debock Paulette 4,5 

  Eeckhoudt Eric 4,5 

  Van Hende Vanessa 4,5 

    

 Lennik De Knop Irina 5 

  Duerinckx Isabelle 5 

  Massaer Jo 5 

  O Christel 5 

  O Erik 5 

    

 Pepingen Timmermans Eddy 3,666666667 

  Roobaert Gunther 3,666666667 

  Vanbellingen Patrick 3,666666667 

   100 

 

 

8. Vaststellen rangorde van de leden van de politieraad- Goedkeuring 

 

De Politieraad gaat akkoord om de rangorde vast te stellen, zoals vermeld in artikel 15 van het 

huishoudelijk reglement: “De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen 

en, ingeval van gelijktijdige aanvraag, naar de rangorde van de politieraadsleden. Behoudens 

een andersluidende beslissing van de politieraad wordt de alfabetische naamlijst van de 

politieraadsleden als rangorde vastgelegd.” 

 

De politieraadsleden worden gerangschikt als volgt: 

 

 de voorzitter; 

 de leden van het politiecollege; 

 de verkozen leden van de politieraad in alfabetische orde. 

o Anthoons Herman 

o Broodcoorens Jason 

o De Leener Pascal 

o Debock Paulette 

o Duerinckx Isabelle 

o Eeckhoudt Eric 



o Krikilion Michiel 

o Massaer Jo 

o O Christel 

o O Erik 

o Persoons Ludo 

o Roobaert Gunther 

o Stalpaert Jo 

o Thiebaut Rudy 

o Van Hende Vanessa 

o Vanbellingen Patrick 

o Vankersschaever Christine 

 

Besluit: met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 

 

 

De politieraad neemt akte van de bovenvermelde rangorde van de politieraadsleden. 

 

 

9. Huishoudelijk reglement van de Politieraad - Goedkeuring 

 

De politieraad, 

 

Gelet op art. 25/5 WGP (Wet van 31 mei 2017, B.S. 22 juni 2017), waardoor de politieraad 

verplicht is om een reglement van orde aan te nemen; 

 

Behalve de bepalingen die er op basis van deze wet in opgenomen moeten worden, kan dit 

reglement bijkomende maatregelen bevatten in verband met de werking van de raad; 

 

BESLUIT: 

 

Besluit: met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen, zijn reglement van 

orde vast te stellen als volgt: 

 

Gelet op art. 25/5 WGP (Wet van 31 mei 2017, B.S. 22 juni 2017), waardoor de politieraad 

verplicht is om een reglement van orde aan te nemen; 

 

Behalve de bepalingen die er op basis van deze wet in opgenomen moeten worden, kan dit 

reglement bijkomende maatregelen bevatten in verband met de werking van de raad; 

 

BESLUIT: 

 

Met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen, zijn reglement van orde vast 

te stellen als volgt: 

 

“Bijeenroeping 

 

Art. 1. - De politieraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid 

behoren, het vereisen en minstens viermaal per jaar, waarvan ten minste éénmaal per 

semester. 

 



De politieraad wordt bijeengeroepen door het politiecollege. 

 

Wanneer een derde van de leden van de politieraad het vraagt, is het politiecollege 

verplicht de politieraad bijeen te roepen op dag en uur, door deze leden bepaald. In hun 

schriftelijke aanvraag aan het politiecollege moeten deze leden de agenda vermelden, 

vergezeld van een verklarende nota, alsook de datum en het uur van de beoogde 

vergadering. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat het politiecollege de 

oproepingstermijnen bepaald in art. 3 van dit reglement kan nakomen. 

 

Openbare of besloten vergadering 

 

Art. 2. - De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar. Met een twee derde 

meerderheid van de aanwezige leden kan de politieraad, in het belang van de openbare 

orde en op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, beslissen dat de 

vergadering niet openbaar is. 

 

De politieraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat de politieraadsleden de eed 

afleggen. Tevens is de politieraad in ieder geval openbaar op het tijdstip dat het 

politiecollege toelichting verstrekt over het verslag dat het respectievelijk heeft gevoegd 

bij het ontwerp van begroting en de rekeningen en de eventueel omtrent deze verslagen 

gehouden besprekingen. 

 

De vergadering van de politieraad is niet openbaar als het om personen gaat. Zodra een 

dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter terstond de behandeling in besloten 

vergadering. 

 

Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten 

vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, 

worden onderbroken. 

 

Termijn van oproeping 

 

Art. 3. - De oproeping geschiedt op elektronische wijze, ten minste zeven werkdagen 

vóór de dag van de vergadering. De dag van de vergadering is niet inbegrepen in de 

periode van zeven werkdagen. In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze 

oproepingsperiode worden afgeweken. 

 

Teneinde de agenda en de toelichtingen via elektronische wijze te kunnen versturen, 

ondertekent het politieraadslid daartoe een document waarbij de vermelding van het 

email-adres wordt gegeven. Bij verzending via email wordt er vanuit gegaan dat de 

documenten door het raadslid ontvangen zijn. Het politieraadslid neemt zelf contact op 

met de secretaris wanneer hij/zij vaststelt niet tijdig documenten ontvangen te hebben. 

 

De leden van de politieraad die van omvangrijke documenten toch een schriftelijk 

exemplaar wensen, kunnen dit via email aan de secretaris van de politieraad aanvragen. 

Het gevraagde document zal op het hoofdcommissariaat beschikbaar worden gehouden.   

 

De oproepingsbrief vermeldt de agenda van de openbare en de besloten vergadering. De 

agendapunten dienen voldoende duidelijk omschreven te zijn. Bij elk punt van de agenda 

wordt een beknopte toelichting gegeven en/of wordt een ontwerp van beslissing 



toegevoegd. In spoedeisende gevallen kan het politiecollege op gemotiveerde wijze 

hiervan afwijken. 

 

De in het eerste lid bepaalde termijn wordt tot twee werkdagen teruggebracht voor de 

toepassing van art. 9, derde lid, van dit reglement. 

 

Elk voorstel dat niet op de agenda voorkomt of elk voorstel tot interpellatie over een 

onderwerp dat niet op de agenda voorkomt, moet uiterlijk vijf werkdagen vóór de 

vergadering overhandigd worden aan de voorzitter of aan degene die hem vervangt. Het 

moet vergezeld zijn van een verklarende nota of van elk document dat de politieraad kan 

voorlichten. Leden van het politiecollege kunnen deze mogelijkheid om de agenda aan te 

vullen niet gebruiken. De burgemeester-voorzitter of degene die hem vervangt, deelt de 

aanvullende agendapunten onmiddellijk mee aan de leden van de politieraad. 

 

Informatie voor politieraadsleden en publiek 

 

Art. 4. - Plaats, dag en uur en agenda van de politieraadsvergadering en de agenda met 

toelichting worden openbaar bekendgemaakt door aanplakking aan de gemeentehuizen 

van de politiezone en het hoofdcommissariaat en door bekendmaking op de website van 

de politiezone. Voor deze aanplakking gelden dezelfde termijnen als die welke bepaald 

zijn voor de bijeenroeping van de politieraad. Tijdens de duur van de aanplakking kan 

het publiek inzage krijgen van beslissingen die op de lijst staan op elektronische vraag 

per mail gericht aan de secretaris van het politiecollege.  

 

De agenda van de openbare zitting met toelichting wordt tevens bezorgd aan alle lokale 

perscorrespondenten. 

 

Eenieder die de politieraadszitting bijwoont, krijgt bij het binnenkomen de agenda. 

 

Binnen een termijn van tien dagen na de politieraadszitting wordt een lijst met een 

beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad (voorlopige notulen) 

verzonden naar de toezichthoudende overheid en ter inzage gelegd van het publiek. Deze 

inzagemogelijkheid wordt door aanplakking bekendgemaakt. Tegelijk wordt die lijst ook 

openbaar gemaakt in de gemeenten die deel uitmaken van de zone, zodat het publiek er 

op elk moment van kan kennisnemen. De lijst moet minstens 20 dagen raadpleegbaar 

blijven. De lijst met een beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad 

(voorlopige notulen) wordt daarnaast ook op de website van de PZ Pajottenland 

geplaatst. De gemeenten voorzien op hun website een link naar de website van de PZ 

Pajottenland.  

 

Elke belangstellende inwoner kan zich abonneren op de agenda (en de voorlopige 

notulen) van de politieraadsvergaderingen door dit aan te vragen via een mailbericht aan 

de PZ Pajottenland. 

 

Aan de beslissingen van de politieraad zal verder de nodige bekendheid gegeven worden 

door de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone. 

 

Art. 5. - § 1. - Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende 

nota's, de feitelijke gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van 

beslissing betreffende de op de agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de 



oproeping, elektronisch meegestuurd aan de politieraadsleden samen met de 

oproepingsbrief. Politieraadsleden die een schriftelijke kopie willen bekomen van 

bepaalde stukken, kunnen die op eenvoudig verzoek gratis verkrijgen en afhalen op het 

hoofdcommissariaat tijdens de kantooruren. 

 

§ 2. - Uiterlijk zeven werkdagen vóór de vergadering gedurende welke de politieraad 

moet beraadslagen over de begroting, over een begrotingswijziging of over de 

rekeningen, bezorgt het politiecollege aan elk politieraadslid een exemplaar van het 

ontwerp van begroting, van het ontwerp van begrotingswijziging of van de rekeningen. 

 

Het ontwerp wordt overgezonden zoals het zal onderworpen worden aan de 

beraadslagingen van de politieraad, in de voorgeschreven vorm en vergezeld van de 

bijlagen die vereist zijn voor zijn definitieve vaststelling, met uitzondering van de 

bewijsstukken, wat de rekeningen betreft. Het ontwerp van begroting en de rekeningen 

zijn vergezeld van een verslag. 

 

Het verslag bevat een synthese van het ontwerp van begroting of van de rekeningen. 

 

Bovendien geeft het verslag dat betrekking heeft op de begroting, het algemeen en 

financieel beleid van de politiezone aan en een overzicht van de toestand van het bestuur 

en van de politiezaken, alsook alle nuttige informatiegegevens, en geeft het verslag dat 

betrekking heeft op de rekeningen een overzicht van het beheer van de financiën van de 

politiezone gedurende het dienstjaar waarop die rekeningen betrekking hebben. 

 

Vooraleer de politieraad beraadslaagt, wordt een toelichting gegeven bij de inhoud van 

het verslag. 

 

§ 3. - Aan de politieraadsleden moet, op hun verzoek, door de korpschef of de door hem 

aangewezen personeelsleden, technische inlichtingen worden verstrekt over de in 

voorgaand lid bedoelde dossiers.  

 

Verzoeken tot technische inlichtingen worden schriftelijk gericht aan de korpschef. De 

korpschef bezorgt een kopie van het verzoek en de verschafte inlichtingen als informatie 

aan de Voorzitter. Onder technische inlichtingen wordt verstaan: het verstrekken van 

inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen 

en van het verloop van de procedure. 

 

Art. 6. - § 1. - Geen akte, geen stuk betreffende het bestuur mag aan het onderzoek van de 

politieraadsleden worden onttrokken. 

 

§ 2. - Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de dagen en uren 

dat de diensten van het secretariaat van de politiezone geopend zijn: 

 

 de begrotingen van vorige dienstjaren van de politiezone; 

 de rekeningen van vorige dienstjaren van de politiezone; 

 de jaarverslagen van vorige dienstjaren van politiezone; 

 de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de politieraad; 

 de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het politiecollege, wat de 

delen betreft die aan het inzagerecht onderworpen zijn. 

 



§ 3. - Buiten de documenten en dossiers bedoeld in art. 5 en art. 6, § 2 hebben de 

politieraadsleden het recht alle andere documenten te raadplegen, die betrekking hebben 

op het bestuur van de politiezone, en dit tijdens de openingsuren van het secretariaat van 

de politiezone. 

 

Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde 

stukken of akten betrekking hebben op het bestuur van de politiezone, delen de 

politieraadsleden aan het politiecollege schriftelijk mee welke documenten zij wensen te 

raadplegen. 

 

Aan de politieraadsleden wordt binnen de 8 werkdagen, volgend op het eerstvolgende 

politiecollege, na de ontvangst van de aanvraag meegedeeld wanneer de stukken kunnen 

worden ingezien. 

 

Het politieraadslid, dat de in deze paragraaf bedoelde stukken niet is komen raadplegen 

tijdens de week volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage 

liggen, wordt geacht af te zien van inzage. 

 

§ 4. - De politieraadsleden kunnen, tegen betaling, een afschrift verkrijgen van de akten 

en stukken betreffende het bestuur van de politiezone. 

 

De politieraadsleden doen hun aanvraag tot het afleveren van een afschrift per email aan 

de secretaris van de politiezone. 

 

De gemotiveerde beslissing van het politiecollege tot weigering van de aflevering van 

een afschrift moet aan het betrokken politieraadslid worden meegedeeld. 

 

§ 5. - De politieraadsleden hebben het recht de diensten van de politiezone te bezoeken. 

 

Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te 

organiseren, delen de politieraadsleden, per mail aan de secretaris van de politiezone, 

mee welke dienst zij willen bezoeken en op welke dag en uur. 

 

Tijdens het bezoek van deze diensten moeten de politieraadsleden passief optreden. 

 

Art. 7. - De politieraadsleden hebben het recht aan het politiecollege mondelinge en 

schriftelijke vragen te stellen. Schriftelijke vragen worden per mail gericht aan de 

secretaris van het politiecollege.  

 

Op schriftelijke vragen van politieraadsleden wordt binnen de 8 werkdagen volgend op 

het eerstvolgende politiecollege na de ontvangst van de aanvraag schriftelijk per mail 

geantwoord. 

 

Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de politieraadsleden 

mondelinge vragen stellen over politionele aangelegenheden, die niet op de agenda van 

de politieraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende 

zitting geantwoord. 

 



Art. 8.- Voor het publiek worden de nodige plaatsen voorzien om de debatten te kunnen 

volgen. Voor de pers worden bijzondere plaatsen voorzien, waar zij de zitting kunnen 

volgen.  

 

Elke klank-of beeldopname tijdens de zitting van de Politieraad wordt afhankelijk gesteld 

van de toelating van de voorzitter. 

 

 

Quorum 

 

Art. 9. - Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de politieraadsleden de 

aanwezigheidslijst. De namen van de leden, die deze lijst getekend hebben, worden in de 

notulen vermeld. 

 

Art. 10. - De politieraad kan geen beslissing nemen indien niet de meerderheid van de 

zittinghebbende leden aanwezig is. 

 

De politieraad kan echter, indien hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste 

aantal leden is opgekomen, na een derde en laatste oproeping, ongeacht het aantal 

aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die 

voor de derde maal op de agenda voorkomen. 

 

De tweede en derde oproeping moeten geschieden overeenkomstig de voorschriften van 

art. 25/1 WGP. Er moet ook vermeld worden of de oproeping voor de tweede of voor de 

derde maal geschiedt. Bovendien moeten de bepalingen van de eerste twee leden van art. 

27/2 WGP woordelijk in de oproeping worden overgenomen. 

 

 

Wijze van vergaderen 

 

Art. 11. - De voorzitter van het politiecollege, of het lid van het politiecollege met de 

hoogste rang, zit de politieraad voor. 

 

De vergadering wordt door de voorzitter geopend en gesloten. 

 

Bij het openen van de vergadering wordt melding gemaakt van de notulen van de vorige 

vergadering en de goedkeuring ervan gevraagd. 

 

Art. 12. - Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden 

aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering 

voor geopend. 

 

Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig 

te kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan. 

 

Art. 13. - De notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden met de 

oproepingsbrief meegezonden. 

 

In spoedeisende gevallen worden de notulen samen met de agenda ter inzage gelegd. 

 



Elk lid heeft het recht om tijdens de vergadering bezwaren tegen de redactie ervan in te 

brengen. Worden de bezwaren gegrond bevonden, dan is de secretaris gehouden, tijdens 

de vergadering of uiterlijk tijdens de eerstvolgende vergadering, een nieuwe redactie 

voor te leggen, die in overeenstemming is met de beslissing van de politieraad. 

 

Indien geen bezwaren worden ingebracht vóór het einde van de vergadering, zijn de 

notulen goedgekeurd. 

 

In het geval de politieraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan ze beslissen om 

opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering. 

 

De goedgekeurde notulen en het zittingsverslag worden ondertekend door de 

burgemeester-voorzitter en de secretaris. 

 

Zo dikwijls de politieraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk 

tijdens de vergadering opgemaakt en door de aanwezige leden ondertekend. 

 

Art. 14. - De voorzitter geeft kennis van de tot de politieraad gerichte verzoeken en doet 

alle mededelingen die de politieraad aanbelangen. 

 

De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de 

agenda, in de daardoor bepaalde volgorde tenzij de politieraad er anders over beslist. 

 

Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, 

behalve in spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen 

opleveren. 

 

Tot spoedbehandeling kan niet worden besloten dan door minstens twee derden van de 

aanwezige leden. De namen van die leden worden in de notulen vermeld. 

 

Art. 15. - Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het 

woord wenst te komen over het voorstel. 

 

De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van 

gelijktijdige aanvraag, naar de rangorde van de politieraadsleden. Behoudens een 

andersluidende beslissing van de politieraad wordt de alfabetische naamlijst van de 

politieraadsleden als rangorde vastgelegd. 

 

Indien de politieraad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de politieraad 

wanneer ze aan het woord komen. 

 

De voorzitter kan aan de korpschef vragen om toelichting te geven. 

 

Art. 16. - Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting 

van beweerde feiten. 

 

In de hierna vermelde gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de 

hoofdvraag, waarvan de bespreking wordt geschorst: 

 

1°  om te vragen dat men niet zal besluiten; 



2°  om de verdaging te vragen; 

3°  om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang 

zou behandeld worden; 

4°  om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden; 

5°  om naar het reglement te verwijzen. 

 

Art. 17. - De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen voor 

de amendementen ter stemming gelegd. 

 

Art. 18. - Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een 

verwijzing naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde. 

 

Als een lid van de politieraad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het 

onderwerp, kan alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp 

terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft 

afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter ontnomen worden. Elk lid, dat in 

weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt geacht 

de orde te verstoren. 

 

Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en 

bekomen, en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter. 

 

Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden 

geacht de orde te verstoren. 

 

Art. 19. - De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de 

politieraadsvergadering. Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding 

gemaakt in de notulen. Elk politieraadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter 

tot de orde teruggeroepen. Elk lid dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich 

verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde gehandhaafd 

of ingetrokken wordt. 

 

Art. 20. - De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, terstond uit de aan het 

publiek voorbehouden plaats ieder persoon doen verwijderen, die openlijk tekens van 

goedkeuring of van afkeuring geeft of op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt. 

 

Hij kan bovendien proces-verbaal opmaken tegen de overtreder met het oog op zijn 

verwijzing naar de politierechtbank, onverminderd andere vervolgingen, indien het feit 

daartoe grond oplevert. 

 

Art. 21. - Geen enkel politieraadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over 

hetzelfde onderwerp, tenzij de voorzitter er anders over beslist. 

 

Art. 22. - Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de 

bespreking in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij 

voortduring van het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten. 

 

Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de 

politieraad moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten. 

 



Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen. 

 

Art. 23. - Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat 

het agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking, 

onverminderd de bepalingen opgenomen in de art. 18 en 21. 

 

Art. 24. - § 1. - Vóór elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de 

bespreking waarover de vergadering zich moet uitspreken. 

 

§ 2. - De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Ingeval de stemmen 

staken, is het voorstel verworpen. 

 

§ 3. – Elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, heeft één 

stem. 

 

§ 4. - In afwijking van § 3 beschikt, bij de stemmingen over de vaststelling van de 

begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, elke groep vertegenwoordigers 

van één gemeente uit de politiezone over evenveel stemmen als waarover de 

burgemeester van de gemeente die hij vertegenwoordigt, beschikt in het politiecollege. 

Deze stemmen worden onder de leden van die groep gelijk verdeeld. 

 

De politieraad stemt over de begroting in haar geheel en over de jaarrekeningen in hun 

geheel. 

 

Elk lid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer artikelen of reeksen 

van artikelen die hij aanwijst, indien het om de begroting gaat of over een of meer 

artikelen of posten die hij aanwijst, indien het om de jaarrekeningen gaat. 

 

In dat geval mag over het geheel enkel gestemd worden na de stemming over het artikel 

of de artikelen, reeksen van artikelen of posten die aldus zijn aangewezen. De stemming 

over het geheel heeft dan betrekking op de artikelen of posten waarover geen enkel lid 

afzonderlijk wenst te stemmen, en op de artikelen die reeds bij een afzonderlijke 

stemming zijn aangenomen. 

 

 

Wijze van stemmen 

 

Art. 25. - § 1. - De leden van de politieraad stemmen in het openbaar, behalve in de 

gevallen bedoeld in § 4. 

 

§ 2. - Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen: 

 

1. de stemming bij handopsteking  

2. de mondelinge stemming; 

3. de geheime stemming. 

 

§ 3. - De politieraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de 

aanwezige leden de mondelinge stemming vraagt. 

 



§ 4. - Alleen de voordrachten van kandidaten, benoemingen, terbeschikkingstellingen en 

preventieve schorsingen in het belang van de dienst geschieden bij geheime stemming en 

eveneens bij volstrekte meerderheid van stemmen. 

 

Art. 26. - De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het 

voorwerp van de stemming heeft omschreven zoals bepaald in art. 24 vraagt hij 

achtereenvolgens welke politieraadsleden ja stemmen, neen stemmen of zich onthouden. 

 

Elk politieraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te 

maken. 

 

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

elk politieraadslid ja, neen of onthouding te laten uitspreken, te beginnen met het 

politieraadslid dat links naast de voorzitter zit om voortgezet te worden in de richting van 

de wijzers van het uurwerk. De Voorzitter stemt het laatst.  

 

Art. 28. - Een afzonderlijke en geheime stemming wordt gehouden voor elke voordracht 

van kandidaten, benoeming, terbeschikkingstelling en preventieve schorsingen in het 

belang van de dienst. 

 

De politieraadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthouding gebeurt door 

het afgeven van een blanco stembriefje. 

 

Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en 

de twee jongste politieraadsleden. 

 

Ieder politieraadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan. 

 

Art. 29. - Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes 

geteld. Stemt dit aantal niet overeen met het aantal politieraadsleden, dat aan de 

stemming heeft deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk 

politieraadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen. 

 

Art. 30. - Indien bij de benoeming of bij de voordracht van kandidaten de vereiste 

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. 

 

 

Notulen 

 

Art. 31. - De notulen vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken 

onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waaromtrent de 

politieraad geen beslissing genomen heeft. 

 

Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Als er een mondelinge 

stemming plaats had, vermelden de notulen voor elk politieraadslid of hij voor of tegen 

het voorstel heeft gestemd of zich onthield. Van deze verplichting kan worden afgeweken 



voor beslissingen die werden genomen met unanimiteit. Een politieraadslid kan vragen 

om in de notulen de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen.  

 

De notulen vermelden alleen de beslissingen als de politieraad een aangelegenheid in 

besloten vergadering behandelt. Er wordt geen zittingsverslag opgesteld van de besloten 

vergadering van de politieraad.  

 

Art. 32. De zittingsverslagen van de vergaderingen van de politieraad vermelden in 

chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten 

en van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. De politieraad kan 

beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname 

van de openbare zitting van de politieraad.  

 

 

Wijze van kennisgeving 

 

Art. 33. Tenzij de wet of een andere regelgeving de vorm van mededeling of 

kennisgeving oplegt, worden de stukken aan betrokkenen meegedeeld of ter kennis 

gebracht met een gewone brief of via elektronische mailing.  

 

 

Presentiegeld 

 

Art. 34. - Aan de politieraadsleden, met uitzondering van de burgemeesters, wordt 

presentiegeld verleend voor elke vergadering van de politieraad waarop zij aanwezig zijn. 

 

Bedoeld presentiegeld bedraagt een vast te leggen bedrag per vergadering, ongeacht de 

duur van de vergadering. Een vergadering die doorloopt na middernacht wordt slechts 

gerekend als één vergadering. Het precieze bedrag van het presentiegeld wordt 

vastgelegd in openbare zitting van de politieraad met geheim van stemmen.  

 

 

Verbod 

 

Art. 35. Het is elk politieraadslid en de leden van het politiecollege verboden: 

1. aanwezig of vertegenwoordigd te zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken 

waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als gelastigde, 

voor of na zijn verkiezing, of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de 

vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Inzake voordrachten 

van kandidaten, benoemingen en tuchtvervolgingen geldt dit verbod slechts ten 

aanzien van bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad; 

2. rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan enige dienst, heffing van 

rechten, levering of aanbesteding ten behoeve van de politiezone; 

3. als advocaat, notaris of zaakwaarnemer werkzaam te zijn in rechtsgedingen, 

tegen de politiezone ingesteld. Het is hem verboden in dezelfde hoedanigheid ten 

behoeve van de politiezone te pleiten, raad te geven of op te treden in enige 

betwiste zaak; 

4. op te treden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken. 

 

De bovenstaande bepalingen zijn mede van toepassing op de secretaris.  



 

De politieraadsleden en de leden van het politiecollege ondertekenen bovendien een 

deontologisch code.  

 

 

Algemeenheden en informatie 

 

1. De openingsuren van het secretariaat van de politiezone zijn van maandag tot vrijdag van 

09u00-12u00 en van 13u00 tot 16u00. Het emailadres van het secretariaat van de 

politiezone is PZ.Pajottenland@police.belgium.eu . 

 

2. Afschriften worden afgeleverd tegen kostprijs met een minimum van 25 €. 

 

3. Alle correspondentie aan de Voorzitter moet gericht worden op het adres van de 

secretaris van de politieraad met adres op het hoofdcommissariaat.  

 

4. Afschrift van dit huishoudelijk reglement zal overgemaakt worden aan de 

politieraadsleden en bekend gemaakt op de website van de lokale politie Pajottenland.  

 

5. De tekst zal steeds beschikbaar zijn op alle vergaderingen van de Politieraad.” 

 

 

10. Vaststelling van de deontologische code van de Politieraad - Goedkeuring 

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische 

code van de politiediensten, B.S., 30 mei 2006. 

 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, B.S., 31 augustus 2005. 

 

Gelet de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, B.S., 5 januari 1999; 

 

Besluit: met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 

 

Art. 1: De deontologische code vast te stellen als volgt: 

 

“ 

I. FUNDAMENTELE WAARDEN 

 

a. LOYAUTEIT 

 

Art. 1: Politieraadsleden gaan respectvol om met elkaar, met de leden van het college en 

met de personeelsleden van het lokale politiekorps. 

 

Art. 2: Politieraadsleden richten zich tot elkaar, tot de korpschef en de andere 

personeelsleden van de lokale politiezone op een correcte wijze en dit zowel verbaal, 

non-verbaal als schriftelijk, inclusief de elektronische communicatie. 

 

Art. 3: Politieraadsleden houden zich tijdens vergaderingen aan het huishoudelijk 
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reglement en volgen de aanwijzingen van de voorzitter hierover op. 

 

Art. 4: Politieraadsleden onthouden zich in het openbaar, dus ook in openbare raads- en 

commissievergaderingen, van negatieve uitlatingen over individuele personeelsleden van 

de lokale politiezone. 

 

Art. 5: Rechtmatig en correct genomen beslissingen van de lokale politie, worden door 

de politici verdedigd t.o.v. derden. 

 

Art. 6: De politieraadsleden kunnen hun visie ten opzichte van de veiligheidsaanpak en 

het optreden van de politie steeds veruitwendigen. Zij waken er evenwel over dat deze 

openbaarmaking met het nodige respect voor de andere (veiligheids)overheden gebeurt. 

Het politieraadslid zorgt er daarbij voor dat hij/zij steeds voldoende geïnformeerd is om 

zijn/haar standpunt te onderbouwen. 

 

Art. 7: Wanneer een politieraadslid zich niet kan terugvinden in een beleidslijn van de 

lokale politie, dan kan hij/zij de voorzitter van de politieraad hieromtrent steeds 

interpelleren ter gelegenheid van de eerstvolgende politieraad. 

 

 

b. BESCHIKBAARHEID - ZIN VOOR DIENSTVERLENING  

 

 

Art. 8: Het handelen van het politieraadslid is altijd en volledig gericht op het belang van 

de politiezone en op de organisaties en burgers die daar deel van uit maken. 

 

Art. 9: Van de politieraadsleden wordt verwacht dat zij in voldoende mate het denken op 

lange termijn aan de dag zullen leggen en zich boven de kleine dagdagelijkse praktijk 

kunnen stellen om de noodzakelijke strategische visievorming tot stand te kunnen 

brengen en een strategisch beleid daadwerkelijk gestalte te geven. 

 

Art. 10: Politieraadsleden maken voldoende tijd vrij om hun mandaat uit te oefenen. Ze 

plegen op geregelde tijdstippen overleg met de burgemeester en desgevallend met de 

korpschef waarbij ze de nodige sturing geven op vlak van de beleidsuitvoering en samen 

met het politiecollege instaan voor de voortgangsbewaking en evaluatie van het te voeren 

beleid. 

 

Art. 11: Geen operationeel management (korpschef) is mogelijk zonder een 

overkoepelend strategisch management (i.f.v. het politieke en zonale politiebeleid). 

 

 

c. INTEGRITEIT EN WAARDIGHEID  

 

 

Art. 12: De politieraadsleden moeten er over waken dat zij, ook buiten hun politieke 

activiteiten en in het licht van deze code, geen (dienstverlenende) activiteiten ontplooien 

die de eer en de waardigheid van hun mandaat of dat van de politieorganisatie kunnen 

schaden. 

 



Art. 13: Politieraadsleden zullen hun mandaat niet inroepen om het optreden van de 

politieambtenaren te beïnvloeden. 

 

Art. 14: Politieraadsleden mogen hun invloed en stem niet laten kopen of beïnvloeden 

door geld, goederen, diensten of andere gunsten die hen gegeven of beloofd werden. 

 

Art. 15: Politieraadsleden moeten actief en uit zichzelf de schijn van corruptie 

tegengaan. 

 

Art. 16: Politieraadsleden nemen geen geschenken aan die hen door hun functie worden 

aangeboden. Eventueel uitgezonderd zijn de incidentele, kleine attenties (zoals een 

bloemetje of een fles wijn) waarbij de schijn van corruptie en beïnvloeding minimaal is 

én waarbij minstens aan één van de onderstaande voorwaarden voldaan wordt: 

 Het weigeren of teruggeven van het geschenk zou de gever ernstig kwetsen of 

bijzonder in verlegenheid brengen. 

 De overhandiging van het geschenk vindt in het openbaar plaats. 

 Het terugbezorgen van het geschenk is praktisch onwerkbaar. 

 

 

d. ONPARTIJDIGHEID EN OBJECTIVITEIT  

 

Art. 17: Politieraadsleden kunnen de burgers ondersteunen en begeleiden in hun relatie 

met de lokale politie: zij kunnen de burgers helpen om, via de daartoe geëigende kanalen 

en procedures, een aanvraag te richten tot de overheid, informatie te krijgen over de 

stand van zaken van een dossier, daarover verdere uitleg en verantwoording te vragen en 

voorafgaande vragen te stellen over de administratieve behandeling van dossiers. 

 

Art. 18: De politieraadsleden brengen de burger op de hoogte van de werking van het 

afgesproken klachtenbehandelingssysteem en geven de klacht door aan de korpschef voor 

registratie en opvolging. 

 

Art. 19: De politieraadsleden mogen in de dienstverlening geen onderscheid maken in 

geslacht, ras, huidskleur, afstamming, sociale stand, nationaliteit, filosofische 

overtuiging, partijvoorkeur op persoonlijke gevoelens jegens hen. 

 

Art. 20: Politieraadsleden mogen hun invloed en stem niet gebruiken voor het eigen 

persoonlijk belang. Dat mag ook niet voor het persoonlijk belang van een ander persoon 

of het belang van een organisatie bij wie hij/zij een directe of indirecte betrokkenheid 

heeft. 

 

Art. 21: Politieraadsleden gaan actief en uit zichzelf alle vormen van 

belangenvermenging, en zelfs de schijn daarvan, tegen. Politieraadsleden nemen geen 

deel aan de bespreking en de stemming wanneer er sprake is van een beslissing waarbij 

belangenvermenging speelt. 

 

Art. 22: Politieraadsleden beseffen dat mogelijke belangenvermenging niet beperkt is tot 

de bespreking en stemming. Daarom zorgt een politieraadslid dat er ook geen enkele 



beïnvloeding is tijdens de andere fases van het besluitvormingsproces. 

 

Art. 23: Politieraadsleden zorgen dat bij contacten met de burger nooit de schijn gewekt 

wordt dat particuliere belangen begunstigd (kunnen) worden. 

 

Art. 24: Politieraadsleden melden aan de secretaris wanneer hij/zij substantiële 

financiële belangen heeft (bijvoorbeeld aandelen of opties) in een onderneming waarmee 

de lokale politiezone zaken doet of waarin lokale politiezone een belang heeft. 

 

Art. 25: De politieraadsleden kunnen de burgers ondersteunen en begeleiden in hun 

relatie met de administratie of met de betrokken instanties. Zij kunnen de burgers helpen 

om, via de daartoe geëigende kanalen en procedures, een aanvraag te richten tot de 

overheid, informatie te verkrijgen over de stand van zaken in een dossier, daarover 

nadere uitleg en toelichting te vragen en vragen te stellen over de administratieve 

behandeling van dossiers. 

 

Art. 26: Bij de administratieve begeleiding en ondersteuning van de burgers respecteren 

de politieraadsleden de onafhankelijkheid van de diensten en van de personeelsleden, de 

objectiviteit van de procedures en de termijnen die als redelijk moeten worden 

beschouwd voor de afhandeling van soortgelijke dossiers. 

 

Art. 27: De briefwisseling met de overheid, gevoerd in het kader van de administratieve 

begeleiding en ondersteuning, wordt uitsluitend op naam van de burger gesteld. Er wordt 

op geen enkele wijze melding gemaakt van de begeleidende en ondersteunende rol van 

het politieraadslid. 

 

Art. 28 §1: Bespoedigingstussenkomsten zijn tussenkomsten waarbij politieraadsleden 

een administratieve procedure proberen te bespoedigen in gevallen of in dossiers die 

zonder die tussenkomst een regelmatige afloop of resultaat zouden krijgen, maar dan na 

verloop van een langere verwerkings- of behandelingstermijn. 

 

§2. Dergelijke tussenkomsten, die een ongelijke behandeling van de betrokken burgers 

inhouden, zijn verboden. 

 

Art. 29: Begunstigingstussenkomsten zijn tussenkomsten waarbij de politieraadsleden 

hun voorspraak aanwenden om de afloop of het resultaat van een zaak of van een dossier 

te beïnvloeden in de door de belanghebbende burger gewenste zin. Dergelijke 

tussenkomsten zijn verboden. 

 

Art. 30: Tussenkomsten bij selectievoerende instanties, die tot doel hebben het verhogen 

van kansen op benoeming, aanstelling en bevordering in de administratie, zijn verboden. 

 

Art. 31: Politieraadsleden die om steun gevraagd worden door of voor kandidaten die 

een functie, aanstelling of bevordering ambiëren, delen betrokkene mee dat de 

aanstelling, de benoeming of de bevordering gebeurt op basis van de geldende normen en 

procedures. Zij verwijzen de belanghebbende naar de bevoegde dienst of instantie. 

 

Art. 32: De volgende handelingen worden niet beschouwd als tussenkomsten die in het 

administratief dossier dienen te worden opgenomen: 



 louter informatieve vragen van algemene of technische aard 

 vragen en/of tussenkomsten van uitvoerende mandatarissen in het kader van hun 

functionele en hiërarchische relaties ten aanzien van de behandelende 

personeelsleden of diensten 

 

 

II. AANVULLENDE WAARDEN 

 

 

a. RESPECT VOOR BESTAANDE WETTELIJKE REGELS 

 

Art. 33: De politieraadsleden dienen altijd te handelen in overeenstemming met de 

richtlijnen, wetten, decreten, reglementen en verordeningen die van toepassing zijn op 

het grondgebied van de politiezone. 

 

Art. 34: Ze engageren zich ertoe om geen vragen tot dienstverlening aan de 

politiemedewerkers te richten waarvan ze weten dat deze ingaan tegen de vastgestelde 

regels. 

 

 

b. OMGANGSREGELS MANDATARISSEN - POLITIEPERSONEEL 

 

 

Art. 35: Politieraadsleden kunnen informatie van burgers ontvangen en dit aan het 

politiecollege doorgeven, of openbare informatie van en over de politiezone aan burgers 

verstrekken. 

 

Art. 36: Als politieraadslid gaat men zorgvuldig en correct om met informatie waarover 

men beschikt vanuit het ambt. Men verstrekt geen geheime of vertrouwelijke informatie 

aan externen. 

 

Art. 37: De politieraad werkt onder het principe van principiële openbaarheid. Zij ziet 

erop toe dat het politiecollege alle relevante informatie aangaande dossiers, stukken en 

akten openbaar toegankelijk maakt. 

 

Art. 38: Een politieraadslid communiceert eerlijk over de redenen en motieven op basis 

waarvan hij/zij individueel gestemd heeft. Daarnaast communiceert een politieraadslid 

eerlijk over de reden en motieven op basis waarvan de raad als geheel de beslissing 

genomen heeft. 

 

Art. 39: Het behoort tot de wezenlijke taken van de politieraadsleden informatie te 

ontvangen en te verstrekken, in het bijzonder over de diensten die instaan voor 

informatieverstrekking en over de manier waarop de burger zelf informatie kan opvragen 

in het kader van de openbaarheid van bestuur. 

 

Art. 40: Informatie waarop de vraagsteller geen recht heeft, die de goede werking van de 

administratie kan doorkruisen of die de privacy van anderen in het gedrang kan brengen, 

mogen door de politieraadsleden niet worden doorgegeven. 



 

Art. 41: De politieraadsleden verwijzen de vragensteller, waar mogelijk, naar de 

bevoegde administratieve dienst(en). Waar het gaat om de behandeling van klachten 

en/of conflicten, worden de belanghebbenden in eerste instantie doorverwezen naar de 

bevoegde klachten- of ombudsdienst. 

 

 

c. OMGANG MET VRAGEN VAN BURGERS - DIENSTVERLENING 

 

 

Art. 42: Een politieraadslid gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij 

uit hoofde van zijn mandaat beschikt. Hij verstrekt geen geheime informatie. 

 

Art. 43: Hij/zij houdt geen informatie achter, tenzij deze geheim of vertrouwelijk is en 

het niet geven van informatie mogelijk is op grond van de wet- en regelgeving inzake 

openbaarheid van bestuur. 

 

Art. 44: Een politieraadslid maakt geen gebruik van in de uitoefening van het ambt 

verkregen informatie ten eigen bate of ten bate van zijn persoonlijke relaties. 

 

Art. 45: Politieraadsleden zijn gebonden aan het beroepsgeheim wanneer zij door de 

functie van politieraadslid kennis krijgen van geheimen die door personen aan de lokale 

politiezone zijn toevertrouwd. Bekendmaking van deze geheimen is verboden, behalve 

wanneer de wet de openbaring oplegt of mogelijk maakt. 

 

Art. 46: Naast het strenge beroepsgeheim geldt eveneens een geheimhoudingsplicht voor 

politieraadsleden. Deze plicht beschermt wat besproken wordt tijdens een besloten 

vergadering (feiten, meningen, overwegingen…). 

 

Art. 47: Politieraadsleden hebben een algemene discretieplicht. Zij gaan op discrete en 

voorzichtige wijze om met de informatie die hen toekomt in de uitoefening van hun 

functie. 

 

Art. 48: Politieraadsleden gebruiken de informatie die zij kregen door de uitoefening van 

hun functie enkel voor hun raadswerk en niet voor hun persoonlijk belang of voor het 

persoonlijk belang van anderen. 

 

Art. 49: Politieraadsleden maken brieven niet openbaar en sturen e-mails niet door 

wanneer het niet zeker is dat de afzender daarmee zou instemmen. Bij twijfel over de 

bedoeling van de afzender wordt de expliciete toestemming gevraagd. 

 

 

 

III. NALEVING - CONTROLE - SANCTIONERING 

 

Art. 50: De politieraadsleden verbinden zich ertoe, deze deontologische code na te leven. 

 

Art. 51: Een deontologische commissie waakt over de naleving van de deontologische 

code. Het politiecollege fungeert als deontologische commissie. 



 

Art. 52: Politieambtenaren of andere politiemedewerkers die geconfronteerd worden met 

een inmenging van een politieraadslid die zij in strijd achten met deze deontologische 

code, maken hiervan binnen tien dagen melding aan de korpschef. Kopie van de melding 

wordt onverwijld ter kennis gebracht van het betrokken politieraadslid. Anonieme 

klachten zijn onontvankelijk. 

 

Art. 53: De korpschef legt de in art. 52 lid omschreven meldingen voor aan de 

deontologische commissie binnen dertig dagen na ontvangst. De deontologische 

commissie onderzoekt die meldingen op hun gegrondheid. Daarbij moet het recht van 

verdediging van het betrokken politieraadslid worden gevrijwaard. Uitspraak moet 

geschieden binnen dertig dagen na ontvangst. 

 

Art. 54: Als de deontologische commissie een inbreuk op de deontologische code 

vaststelt, kan zij publiekelijk een blaam leggen op de betrokken mandataris. 

 

Art. 55:  

De politieraad  ziet erop toe dat de politieraadsleden volgens de deontologische code 

handelen. 

 

Er zijn verschillende fasen te onderscheiden die spelen bij het toezien op de naleving van 

de deontologische code, namelijk: 

 het voorkomen van mogelijke schendingen 

 het signaleren van vermoedens van schendingen van de deontologische code 

 het eventueel onderzoeken van vermoedens van schendingen van de 

deontologische code 

 het eventueel zich uitspreken over schendingen van de deontologische code 

 

Art. 56: Wanneer een politieraadslid twijfelt of een handeling die hij/zij wil verrichten 

een overtreding van de code zou kunnen zijn, wint het lid hierover advies in bij de 

korpschef of het personeelslid dat door de korpschef daartoe werd aangewezen. 

 

Art.57: Wanneer een politieraadslid twijfelt over een nog niet uitgevoerde handeling van 

een ander politieraadslid, dan waarschuwt hij/zij die persoon. Het politieraadslid 

verwoordt de twijfels en verwijst de betrokkene zo nodig door naar de korspchef of het 

personeelslid dat door de korpschef daartoe werd aangewezen. 

 

Art. 58 §1: Wanneer een politieraadslid vermoedt dat een regel van de deontologische 

code is overtreden door een ander politieraadslid, dan kan hij/zij hiervan melding van 

maken bij de korpschef of het personeelslid dat door de korpschef daartoe werd 

aangewezen. 

 

§2. Indien het vermoeden van een schending blijft bestaan, meldt het politieraadslid dit 

aan de voorzitter van de politieraad, die dan meteen doorverwijst naar de daartoe 

aangewezen persoon of instantie om een vooronderzoek te doen. 

 

Art. 59: Wanneer er na vooronderzoek door de aangewezen instantie een concreet 

vermoeden bestaat dat een politieraadslid een regel van de deontologische code heeft 

overtreden, kan opdracht gegeven worden tot het verrichten van een uitgebreid 



onderzoek hiernaar. 

 

Art. 60: Wanneer vaststaat dat er sprake is van overtreding van een regel van de 

deontologische code, kan dit leiden tot een uitspraak van de politieraad over het 

betreffende politieraadslid die de schending heeft begaan. 

 

Art. 61: Minimaal één keer per bestuursperiode bevraagt het politiecollege de 

politieraadsleden of de code nog voldoende actueel is, nog goed werkt en/of ze nageleefd 

wordt.  

 

Art. 2: Afschrift van deze deontologische code over te maken aan de politieraadsleden. “ 

 

 

11. Politieraad - Vastleggen presentiegelden - Goedkeuring  

 

Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, artikel 20ter §2 WGP; 

 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 12, §1; 

 

Gelet op de Provinciewet, inzonderheid artikel 61; 

 

Gelet het schrijven van SSGPI dd. 30/11/2018 met als kenmerk SSGPI-RIO-2018/1147 met 

betrekking tot de berekening van de presentiegelden door het SSGPI; 

 

Overwegende dat de presentiegelden van de raadsleden binnen volgende grenzen kan worden 

vastgelegd: minimum 37,18 € en maximaal 121,95 €; 

 

Overwegende dat het bedrag van het presentiegeld wordt onderworpen aan de geldende regeling 

van de koppeling aan het indexcijfer. 

 

Overwegende dat de bedragen, na toepassing van de verhogingscoëfficiënt, minimum 63,46 € 

bedragen en maximum 208,16 €;  

 

Overwegende dat de Politieraad twee mogelijkheden heeft bij de vaststelling van het bedrag: 

- ofwel vaststellen van een basisbedrag dat gekoppeld wordt aan de index; 

- ofwel vaststellen van een vast bedrag dat niet gekoppeld is aan de index; 

 

Overwegende dat het vast bedrag nooit lager of hoger mag zijn dan het wettelijk vastgestelde 

geïndexeerde minimum- en maximumbedrag; 

 

Overwegende dat de politieraad bij elke indexoverschrijding dient na te gaan of het initieel 

vastgelegde bedrag zich nog steeds bevindt tussen het wettelijk vastgestelde geïndexeerde 

minimum- en maximumbedrag; indien dit niet het geval is, dient de politieraad een nieuw besluit 

te nemen waarin het nieuw vast bedrag wordt bepaald; 

 

Gelet het voorstel van het Politiecollege om, naar analogie met de gemeenten, het bedrag van de 

presentiegelden van de raadsleden van de politieraad maximaal vast te stellen op het maximum 

basisbedrag van 121,95 €, gekoppeld aan de index; 



 

Op voordracht van het politiecollege; 

 

Besluit: met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 

 

Art. 1: Akkoord te gaan om aan de politieraadsleden een presentiegeld toe te kennen als zij 

deelnemen aan de vergaderingen van de politieraad. Dit presentiegeld wordt hen toegekend 

overeenkomstig de regeling uit artikel 34 van het huishoudelijk reglement van de politieraad. 

 

Art. 2: Akkoord te gaan het bedrag van het presentiegeld vast te stellen op het maximum 

basisbedrag van 121,95 €, gekoppeld aan de index. 

 

Art. 3: Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan  

- de betrokken raadsleden;  

- de korpschef;  

- de bijzondere rekenplichtige;  

- het SSGPI (t.a.v. de bevoegde satelliet).  

 

 

12. Samenwerkingsovereenkomst betreffende de berekening van de presentiegelden door 

het SSGPI - Schrijven SSGPI dd. 30/11/2018 met als kenmerk SSGPI-RIO/2018/1147 – 

Goedkeuring 

 

Gelet op art. 12, 20ter en 22 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 

Geïntegreerde Politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;  

 

Gelet op art. 11 en 19 van de Nieuwe Gemeentewet;  

 

Gelet op art. 22 van bijlage III van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992;  

 

Gelet op het schrijven van de Minister met referentie SAT/ADM/cvdl/2003/s0413/D-162; 

 

Gelet het schrijven van SSGPI dd. 30/11/2018 met als kenmerk SSGPI-RIO-2018/1147; 

 

Gelet op art. 12 en 22 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een Geïntegreerde 

Politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 

 

Gelet het voorstel van het Politiecollege om de berekening van de presentiegelden over te laten 

aan het SSGPI; 

 

Op voordracht van het politiecollege; 

 

Besluit: met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 

 

Art. 1: Akkoord te gaan om: 

(X)  de berekening van de presentiegelden over te laten aan het SSGPI 

( )  zelf in te staan voor de berekening van de presentiegelden (rekening houdend met de 

bestaande aangifteverplichting) 

 

Art. 2: De overeenkomst betreffende de berekening van de presentiegelden goed te keuren, 



zijnde: 

 

“Art. 1: De Politieraad verzoekt uitdrukkelijk dat het SSGPI zal instaan voor de berekening van 

de presentiegelden van alle verkozen politieraadsleden.  

 

Art. 2: De zone kan geen prioriteit opeisen ten opzichte van de uitvoering van de wettelijke 

opdrachten van het SSGPI met betrekking tot de personeelsleden van de zone. 

 

Art. 3: De zone verbindt zich ertoe de minimaal vereiste gegevens voor de verwerking van de 

berekeningen en het doen van de fiscale aangifte aan het SSGPI over te maken. Het niet 

respecteren van deze verplichting geeft het SSGPI het recht om, mits het respecteren van een 

opzeggingstermijn van 2 maanden, een einde te maken aan de overeenkomst. 

 

Art. 4: Deze overeenkomst wordt beëindigd bij de installatie van een nieuwe politieraad in de 

zone.” 

 

Art. 3: Dit besluit treedt in werking vanaf 28 februari 2019. 

 

Art. 4: Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan  

- de betrokken raadsleden;  

- de korpschef;  

- de bijzondere rekenplichtige;  

- het SSGPI (t.a.v. de bevoegde satelliet).  

 

 

13. Verlenen van delegatie aan het politiecollege, voor de lopende legislatuur van de 

politieraad, om binnen de perken van de begrotingskredieten van de gewone dienst en 

tot een maximum van 30.000,00 € werken, leveringen en diensten de lastvoorwaarden te 

bepalen en de opdrachten te gunnen – Goedkeuring 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 (BS van 05/01/1999) tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33; 

 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 234, eerste en tweede lid; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (B.S. 14/07/2016); 

 

Gelet de Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de 

motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten (B.S. 17/03/2017); 

 

Gelet het Koninklijk besluit van 18 april 2017 houdende plaatsing overheidsopdrachten in de 

klassieke sectoren (B.S. 09/05/2017); 

 

Gelet het KB van 22 juni 2017 tot wijziging van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken; 

 

Gelet op het bericht van 17 januari 2018 over de mededeling van statistische gegevens omtrent 

de overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels voor de Europese 



bekendmaking; 

 

Overwegende dat in principe de politieraad bevoegd is om met betrekking tot 

overheidsopdrachten de lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze van gunning te bepalen; 

 

Overwegende dat het voor een soepele en efficiënte werking van de politiezone vereist is dat, 

inzake opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer en binnen de perken van de 

begrotingskredieten van de gewone dienst, voor aanneming van werken, leveringen en diensten, 

bepaalde bevoegdheden van de politieraad worden overgedragen aan het politiecollege voor de 

lopende legislatuur van de politieraad; 

 

Overwegende dat sinds 2016 een grensbedrag geldt voor een aangenomen factuur tot 30.000 € 

excl. BTW (art. 92 Wet 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, BS 14 juli 2016); 

 

Overwegende dat de bijzonder rekenplichtige voorstelt een bedrag te delegeren tot 30.000 € 

aangezien dit het limietbedrag is dat wordt opgenomen in de wetgeving tot opmaak van een 

bestek; 

 

Overwegende dat de politieraad slechts vier keer per jaar bijeenkomt waardoor de aankoop van 

vervangingsinvesteringen en courante investeringen tijdrovend is en omslachtig; 

 

Overwegende dat opdrachten beneden de 30.000 € kunnen beschouwd worden als opdrachten die 

tot het dagelijks beheer van de politiezone behoren; 

 

Overwegende dat het aangewezen is dat door de politieraad een delegatie wordt verleend aan het 

politiecollege voor een bedrag tot 30.000,00 € (excl. BTW) om een vlot dagelijks beheer van de 

politiezone te verzekeren; 

 

Op voordracht van het politiecollege; 

 

Besluit: met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 

 

Art. 1: Bevoegdheidsdelegatie te verlenen aan het politiecollege om met betrekking tot 

overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, de lastvoorwaarden vast te leggen en 

de wijze van gunning te bepalen en dit voor overheidsopdrachten die betrekking hebben op het 

dagelijks beheer van de zone, voor zover het politiecollege optreedt binnen de budgetten 

voorzien in de goedgekeurde gewone begroting en beperkt tot 30.000,00 Euro, exclusief BTW. 

 

Art. 2:  Deze beslissing heeft uitwerking op de periode van de lopende legislatuur, zijnde van 28 

februari 2019 (installatievergadering) tot en met 31 december 2024. 

 

Art. 3: Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt in het kader van artikel 86, 

1° WGP, in het kader van het algemeen administratief toezicht aan de gouverneur bezorgd, 

alsook aan de bijzonder rekenplichtige van de politiezone.  

 

 

14. Verlenen van delegatie aan het politiecollege, voor de lopende legislatuur van de 

politieraad, om binnen de perken van de begrotingskredieten van de buitengewone 

dienst en tot een maximum van 30.000,00 € werken, leveringen en diensten de 

lastvoorwaarden te bepalen en de opdrachten te gunnen - Goedkeuring 



 

Gelet op de wet van 7 december 1998 (BS van 05/01/1999) tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33; 

 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 234, eerste en tweede lid; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (B.S. 14/07/2016); 

 

Gelet de Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de 

motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten (B.S. 17/03/2017); 

 

Gelet het Koninklijk besluit van 18 april 2017 houdende plaatsing overheidsopdrachten in de 

klassieke sectoren (B.S. 09/05/2017); 

 

Gelet het KB van 22 juni 2017 tot wijziging van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken; 

 

Gelet op het bericht van 17 januari 2018 over de mededeling van statistische gegevens omtrent 

de overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels voor de Europese 

bekendmaking; 

 

Overwegende dat in principe de politieraad bevoegd is om met betrekking tot 

overheidsopdrachten de lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze van gunning te bepalen; 

 

Overwegende dat het voor een soepele en efficiënte werking van de politiezone vereist is dat, 

inzake opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer en binnen de perken van de 

begrotingskredieten van de buitengewone dienst, voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten, bepaalde bevoegdheden van de politieraad worden overgedragen aan het politiecollege 

voor de lopende legislatuur van de politieraad; 

 

Overwegende dat sinds 2016 een grensbedrag geldt voor een aangenomen factuur tot 30.000 € 

excl. BTW (art. 92 Wet 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, BS 14 juli 2016); 

 

Overwegende dat de bijzonder rekenplichtige voorstelt een bedrag te delegeren tot 30.000 € 

aangezien dit het limietbedrag is dat wordt opgenomen in de wetgeving tot opmaak van een 

bestek; 

 

Overwegende dat de politieraad slechts vier keer per jaar bijeenkomt waardoor de aankoop van 

vervangingsinvesteringen en courante investeringen tijdrovend is en omslachtig; 

 

Overwegende dat opdrachten beneden de 30.000 € kunnen beschouwd worden als opdrachten die 

tot het dagelijks beheer van de politiezone behoren; 

 

Overwegende dat het aangewezen is dat door de politieraad een delegatie wordt verleend aan het 

politiecollege voor een bedrag tot 30.000,00 € (excl. BTW) om een vlot dagelijks beheer van de 

politiezone te verzekeren; 

 

Op voordracht van het politiecollege; 



 

Besluit: met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 

 

Art. 1 : Bevoegdheidsdelegatie te verlenen aan het politiecollege om met betrekking tot 

overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, de lastvoorwaarden vast te leggen en 

de wijze van gunning te bepalen en dit voor overheidsopdrachten die betrekking hebben op het 

dagelijks beheer van de zone, voor zover het politiecollege optreedt binnen de budgetten 

voorzien in de goedgekeurde buitengewone begroting en beperkt tot 30.000,00 Euro, exclusief 

BTW. 

 

Art. 2:  Deze beslissing heeft uitwerking op de periode van de lopende legislatuur, zijnde van 28 

februari 2019 (installatievergadering) tot en met 31 december 2024. 

 

Art. 3: Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt in het kader van artikel 86, 

1° WGP, in het kader van het algemeen administratief toezicht aan de gouverneur bezorgd, 

alsook aan de bijzonder rekenplichtige van de politiezone.  

 

 

15. Verlenen van delegatie aan het politiecollege, voor de lopende legislatuur van de 

politieraad, van buitendienststellingen van materiaal en voertuigen - Goedkeuring 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 (B.S., 05/01/1999), tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33; 

 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 234, eerste en tweede lid; 

 

Overwegende dat het voor een soepele en efficiënte werking van de politiezone noodzakelijk is 

dat het materiaal en de voertuigen, die niet langer kunnen gebruikt worden wegens ouderdom of 

technische mogelijkheden, snel kunnen buitendienst gesteld worden; 

 

Overwegende dat het wegens plaatsgebrek, noodzakelijk is dat materiaal en voertuigen snel 

worden te koop aangeboden of vernietigd; 

 

Overwegende dat de diensten van toezicht geen bezwaar zien in deze overdracht van 

bevoegdheden; 

 

Overwegende dat deze bevoegdheid van de politieraad wordt overgedragen aan het politiecollege 

voor een periode van 28 februari 2019 (installatievergadering) t.e.m. 31 december 2024; 

 

Op voordracht van het politiecollege; 

 

Besluit: met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 

 

Art. 1: De buitendienststellingen van materiaal en voertuigen te delegeren aan het politiecollege. 

 

Art. 2:  Deze beslissing heeft uitwerking op de periode van de lopende legislatuur, zijnde van 28 

februari 2019 (installatievergadering) tot en met 31 december 2024. 

 



Art. 3: Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt in het kader van artikel 86, 

1° WGP, in het kader van het algemeen administratief toezicht aan de gouverneur bezorgd, 

alsook aan de bijzonder rekenplichtige van de politiezone. 

 

 

16. Personeel – Verlenen van delegatie aan het Politiecollege over de vacant verklaarde 

betrekkingen voor de lopende legislatuur van de politieraad – Goedkeuring 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 (B.S., 05/01/1999), tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst gestructureerd op twee niveaus; 

 

Gelet het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten (“RPPOL/Mammoet”); 

 

Overwegende dat volgens artikel VI.II.15 §1 van de RPPOL de politieraad beslist of een 

betrekking vacant wordt verklaard; over de wijze van selectie en over de samenstelling van de 

bevoegde selectiecommissie; 

 

Overwegende dat dergelijke delegatie tot gevolg heeft dat er sneller na de selectie tot effectieve 

benoeming of aanwerving kan overgegaan worden, hetgeen inhoudt dat eventuele kandidaten 

sneller aangeworven of benoemd kunnen worden in de eigen zone; 

 

Overwegende dat het vanuit het oogpunt van personeelsbeleid opportuun zou zijn om deze 

bevoegdheid te delegeren naar het politiecollege; 

 

Overwegende dat het nuttig zou zijn om de vacantverklaring van functies van het administratief 

en logistiek kader (CALog), het kader van agenten van politie, het basiskader en het middenkader 

te delegeren aan het politiecollege op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met het 

goedgekeurde personeelskader van de PZ PAJOTTENLAND met het oog op het versnellen van 

de administratieve procedure; 

 

Op voordracht van het politiecollege; 

 

Besluit: met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 

 

Art. 1: De vacantverklaring van functies van het administratief en logistiek kader (CALog), het 

kader van agenten van politie, het basiskader en het middenkader te delegeren aan het 

politiecollege op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met het goedgekeurde 

personeelskader van de PZ PAJOTTENLAND. 

 

Art. 2: De besluiten van het Politiecollege mbt deze vacantverklaringen zullen ter kennis 

gebracht worden aan de Politieraad. 

 

Art. 3:  Deze beslissing heeft uitwerking op de periode van de lopende legislatuur, zijnde van 28 

februari 2019 (installatievergadering) tot en met 31 december 2024. 

 

Art. 4: Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt in het kader van artikel 86, 

1° WGP, in het kader van het algemeen administratief toezicht aan de gouverneur bezorgd, 

alsook aan de bijzonder rekenplichtige van de politiezone. 

 



 

17. Personeel – Verlenen van delegatie aan het Politiecollege, voor de lopende legislatuur, 

om over te gaan tot aanwerving en benoeming van operationeel personeel en 

burgerpersoneel in de politiezone –– Goedkeuring 

 

Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 56, inzake de bevoegdheid van de 

politieraad om, per lopende legislatuur, de bevoegdheid voor de benoeming of aanwerving van de 

leden van het personeel van de politiezone te delegeren naar het politiecollege, behoudens 

wanneer het politiecollege de bedoeling heeft om af te wijken van de rangorde na de 

selectieprocedure; 

 

Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 48 en artikel 54, inzake de bevoegdheid van 

de politieraad om de korpschef van de politiezone aan te wijzen en de officieren van de 

politiezone te benoemen; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit dd. 27 maart 2017 houdende de goedkeuring van de wijziging 

van het personeelskader en het effectief van het lokale politiekorps Pajottenland en het schrijven 

van de toezichthoudende overheid dd. 20/04/2017 onder kenmerk Toezicht/99 87 houdende de 

goedkeuring; 

 

Overwegende dat het voor een soepele en efficiënte werking van de politiezone vereist is dat er 

sneller na de selectie tot effectieve benoeming of aanwerving kan overgegaan worden, hetgeen 

inhoudt dat eventuele kandidaten sneller aangeworven of benoemd kunnen worden in de eigen 

zone; 

 

Overwegende dat het vanuit het oogpunt van een soepel en efficiënt personeelsbeleid opportuun 

zou zijn om bepaalde bevoegdheden van de politieraad te delegeren naar het politiecollege voor 

de lopende legislatuur; 

 

Overwegende dat het nuttig zou zijn om de aanwerving en benoeming van personeelsleden van 

het administratief en logistiek kader (CALog), het kader van agenten van politie, het basiskader 

en het middenkader te delegeren aan het politiecollege op voorwaarde dat rekening wordt 

gehouden met het goedgekeurde personeelskader van de PZ PAJOTTENLAND met het oog op 

het versnellen van de administratieve procedure; 

 

Overwegende dat het Politiecollege de betrokken personeelsleden evenwel slechts kan benoemen 

of aanwerven als dit een louter formele bevestiging van het resultaat van de selectieprocedure 

inhoudt. Indien men wenst af te wijken van de na de selectieprocedure opgestelde rangorde, moet 

de benoeming of de aanwerving nog steeds door de politieraad gebeuren.  

 

Overwegende het voorstel van de korpschef van de lokale politiezone Pajottenland om gebruik te 

maken van de delegatiemogelijkheid van de benoemings- of aanwervingsbevoegdheid voor 

personeelsleden van de lokale politie (uitgezonderd voor korpschef, hogere officieren en 

officieren) aan het Politiecollege; 

 

Op voordracht van het politiecollege; 

 

Besluit: met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 



 

Art. 1: De aanwerving en benoeming van personeelsleden van het administratief en logistiek 

kader (CALog), het kader van agenten van politie, het basiskader en het middenkader te 

delegeren aan het politiecollege op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met het 

goedgekeurde personeelskader van de PZ PAJOTTENLAND. 

 

Art. 2: Deze delegatie toe te staan als dit een louter formele bevestiging van het resultaat van de 

selectieprocedure inhoudt. Indien men wenst af te wijken van de na de selectieprocedure 

opgestelde rangorde, moet de benoeming of de aanwerving nog steeds door de politieraad 

gebeuren. 

 

Art. 3: De benoemingsbesluiten van het Politiecollege zullen ter kennis gebracht worden aan de 

Politieraad. 

 

Art. 4:  Deze beslissing heeft uitwerking op de periode van de lopende legislatuur, zijnde van 28 

februari 2019 (installatievergadering) tot en met 31 december 2024. 

 

Art. 5: Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt in het kader van artikel 86, 

1° WGP, in het kader van het algemeen administratief toezicht aan de gouverneur bezorgd, 

alsook aan de bijzonder rekenplichtige van de politiezone. 

 

 

18. Personeel – Pensioen van het personeel van de politiediensten – Eindeloopbaanregime - 

Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) – Delegatie aan het 

politiecollege voor de lopende legislatuur van de politieraad  – Goedkeuring  

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 (B.S., 05/01/1999), tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst gestructureerd op twee niveaus; 

 

Gelet op de wet van 30 maart 2001 (B.S., 18/04/2001) betreffende het pensioen van het personeel 

van de politiediensten en hun rechthebbenden; 

 

Gelet het KB dd. 09/11/2015 houdende bepalingen inzake het eindeloopbaanregime voor 

personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie (BS. 25-11-2015); 

 

Gelet het KB dd. 22/02/2016 houdende de wijze van toekenning van subsidies ter ondersteuning 

van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale 

politie voor het jaar 2016; 

 

Gelet de ministeriële omzendbrief GPI 85 dd. 22/02/2016 betreffende het eindeloopbaanregime 

voor de personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie (BS., 

25/02/2016) 

 

Gelet de voordracht aan de Politieraad houdende de goedkeuring om de aanwerving en 

benoeming van personeelsleden van het administratief en logistiek kader (CALog), het kader van 

agenten van politie, het basiskader en het middenkader te delegeren aan het politiecollege op 

voorwaarde dat rekening wordt gehouden met het goedgekeurde personeelskader van de PZ 

PAJOTTENLAND. 

 



Overwegende dat een uitbreiding van de delegatie van de politieraad naar het politiecollege 

betreft de beslissingen mbt pensioen, eindeloopbaanregime en non-activiteit voorafgaand aan de 

pensionering (NAVAP) belangrijk is aangezien het Politiecollege een hogere vergaderfrequentie 

heeft en bijgevolg sneller kan ageren op deze aanvragen; 

 

Overwegende dat het nuttig zou zijn om deze beslissingen te delegeren aan het politiecollege met 

het oog op het versnellen van de administratieve procedure; 

 

Op voordracht van het politiecollege; 

 

Besluit: met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 

 

Art. 1: Alle besluiten mbt de opruststelling, het eindeloopbaanregime, de samenstelling van de 

eindeloopbaancommissie en de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) van 

personeelsleden van het operationeel kader en het administratief en logistiek kader (CALog) te 

delegeren aan het politiecollege. 

 

Art. 2: De besluiten van het Politiecollege zullen ter kennis gebracht worden aan de Politieraad. 

 

Art. 3:  Deze beslissing heeft uitwerking op de periode van de lopende legislatuur, zijnde van 28 

februari 2019 (installatievergadering) tot en met 31 december 2024. 

 

Art. 4: Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt in het kader van artikel 86, 

1° WGP, in het kader van het algemeen administratief toezicht aan de gouverneur bezorgd, 

alsook aan de bijzonder rekenplichtige van de politiezone. 

 

 

19. Financiën - Begrotingscommissie - Aanduiden van de leden van het Politiecollege – 

Goedkeuring 

 

Mogelijkheden 

In de begrotingscommissie zetelen tenminste één daartoe aangeduid lid van het college, de 

korpschef van de lokale politie en de bijzonder rekenplichtige. De Korpschef vraagt om 

minimum twee vertegenwoordigers aan te duiden in de begrotingscommissie.  

 

Er zijn twee mogelijkheden: 

- ofwel wordt de begrotingscommissie samengesteld uit twee vertegenwoordigers van het 

Politiecollege; 

- ofwel wordt de minimale wettelijke samenstelling uitgebreid met andere leden uit de 

Politieraad 

 

Goedkeuring 

 

Gelet op artikel 34 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 

 

Gelet op artikel 11 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 inzake het Algemeen 

Reglement op de Politionele Comptabiliteit; 

 



Overwegende dat volgens artikel 11 van het Kb van 05/09/2001 houdende het algemeen 

reglement op de boekhouding van de lokale politie: “Het college maakt het begrotingsontwerp 

op na het advies te hebben ingewonnen van een commissie waarin tenminste één daartoe 

aangeduid lid van het college, de korpschef van de lokale politie en de bijzonder rekenplichtige 

zetelen. 

 

Overwegende dat Burgemeester Kris Poelaert en Burgemeester Irina De Knop kandidaat zijn om 

deel uit te maken van deze commissie.  

 

Op voordracht van het politiecollege; 

 

Besluit: met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 

 

Art. 1: Taak van de begrotingscommissie volgens het Kb van 05/09/2001 houdende het 

algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie: “Het college maakt het 

begrotingsontwerp op na het advies te hebben ingewonnen van een commissie waarin tenminste 

één daartoe aangeduid lid van het college, de korpschef van de lokale politie en de bijzonder 

rekenplichtige zetelen. Het advies van de commissie slaat uitsluitend op de wettelijkheid en de te 

verwachten financiële weerslag.” 

 

Art. 2: Akkoord te gaan met de samenstelling van de volgende vaste leden in de 

begrotingscommissie: 

 

Effectieve deelnemer 

 Burgemeester Irina De Knop 

Burgemeester gemeente Lennik 

 

 Burgemeester Kris Poelaert 

Burgemeester gemeente Herne 

 

 Korpschef PZ Pajottenland (of korpschef a.i.) 

 

 Patrick Bombaert 

Bijzonder Rekenplichtige PZ Pajottenland 

 

 

 

20. Basisoverlegcomité POL 24 - samenstelling van het Basis Overleg Comité (BOC) en 

samenstelling van het Comité voor Preventie en Bescherming op de Werkplaats 

(CPBW) - Aanduiden van de vertegenwoordigers van de overheid – Kennisname 

 

Het syndicaal basisoverlegcomité (BOC) is samengesteld uit: 

 

 Vertegenwoordigers van alle erkende syndicale vakorganisaties. 

 Vertegenwoordigers van de overheid. 

 

Het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) is samengesteld uit: 

 



 de leden van het BOC; 

 de arbeidsgeneesheer; 

 de preventieadviseur. 

 

Beide comités worden door het politiecollege bij elkaar geroepen zo dikwijls als de zaken die tot 

hun bevoegdheid behoren dit vereisen. 

 

Het BOC is bevoegd om adviezen te verstrekken in personeelsmateries in de brede zin van het 

woord behoudens de materies die bij KB van 8 februari 2001 uitdrukkelijk voorbehouden zijn 

aan het onderhandelingscomité op federaal niveau. 

 

Het takenpakket van het CPBW ligt vervat in de wet dd. 4 augustus 1996 betreffende het welzijn 

van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (verder welzijnswet genoemd), het algemeen 

reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB), het KB dd. 27 maart 1998 betreffende de 

interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, het KB dd. 27 maart 1998 betreffende 

de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, het KB dd. 3 mei 1999 

betreffende de opdrachten en de werking van de comité’s voor preventie en bescherming op het 

werk en de Codex welzijn op het werk. 

 

Er is wettelijk geen presentiegeld voorzien voor de vertegenwoordigers van de overheid binnen 

het BOC en het CPBW. 

 

Beide overlegorganen worden voorgezeten door de burgemeester-voorzitter of zijn 

plaatsvervanger, die bijgevolg reeds van rechtswege vertegenwoordiger is vanuit de overheid.   

 

De Politieraad neemt kennis dat Burgemeester Michel Doomst deel uitmaakt van het BOC en het 

CPBW als burgemeester-voorzitter. Burgemeester Eddy Timmermans wordt aangeduid als 

plaatsvervangend om deel uit te maken van het BOC en het CPBW.  

 

 

21. Haviland Intercommunale – Aanduiding effectief en plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van de PZ Pajottenland – Goedkeuring  

 

Gegevens uit de statuten: 

- Er bestaat een onverenigbaarheid tussen de functie van bestuurder en deze van 

afgevaardigde op de algemene vergadering (artikel 23 van de statuten). 

- Niemand mag meer dan één deelnemer vertegenwoordigen (artikel 35 van de statuten). 

Indien u reeds de gemeente vertegenwoordigt, kan u zich niet kandidaat stellen voor deze 

functies. 

 

Besluit 

 

Overwegend dat de politiezone aangesloten is bij Haviland Intercommunale die werd opgericht 

op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 

april 1965 onder het nummer 8226; 

 

Overwegende dat Haviland Intercommunale als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor 

de ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-

Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging is die wordt beheerst door het Decreet Lokaal 



Bestuur; 

 

Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 10 november 2003 om de duurtijd van 

Haviland Intercommunale te beperken tot achttien jaar, ingaand op de datum van 

inwerkingtreding van het Decreet, zijnde 10 november 2001, om te eindigen op 10 november 

2019; 

 

Gelet inzonderheid op de bepalingen van artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur; 

 

Gelet inzonderheid op de bepalingen van artikel 445 van het Decreet Lokaal Bestuur; 

 

Gelet op de agenda van de algemene vergadering van Haviland Intercommunale die zal gehouden 

worden op 28 maart 2019 en volgende agendapunten omvat: 

1. Samenstelling van de raad van bestuur 

a. Benoeming van de raad van bestuur 

b. Akteneming van de voordracht van de bestuurders met raadgevende stem 

c. Benoeming deskundigen 

2. Varia. 

 

Gelet op het werkingsgebied van Haviland dat onderverdeel is in 4 categorieën volgens 

aandelen: 

Cat. A: > 1.400 aandelen = 5 bestuurders 

Cat. B: 1.001-1.400 aandelen = 2 bestuurders 

Cat. C: 500-1.000 aandelen = 6 bestuurders 

Cat. D: < 500 aandelen = 2 bestuurders 

 
TOTAAL 

AANTAL 

AANDELEN

RELATIEF

GEWICHT

AANTAL 

GEMEENTEN

CORRECTIE-

FACTOR

AANTAL

BESTUURDERS
% BESTUUR

A > 1400/Vennoot 11800 41% 7 80,00% 5 33,00%

B 1000-1400/vennoot 3376 12,00% 3 110% 2 13%

C 500-1000/vennoot 10672 38,00% 16 110% 6 40%

D <500 2788 9% 9 130% 2 13%

TOTAAL 28636 35 35100%

CATEGORIE AANDELEN GEMEENTEN

Asse, Dilbeek, Grimbergen,

Halle, Sint-Pieters-Leeuw, 

Vilvoorde en 

Zaventem.

Beersel, Overijse en Zemst.

Affligem, Hoeilaart, 

Kampenhout, 

Kraainem, Liedekerke, 

Londerzeel, Machelen, 

Meise, Merchtem, Opwijk,  

Roosdaal, Sint-Genesius-

Rode, Steenokkerzeel, 

Ternat, Wemmel en 

Wezembeek-Oppem.

15

Bever, Drogenbos, 

Galmaarden, Gooik,

Herne, Kapelle-op-den-Bos,  

Lennik, Linkebeek en 

Pepingen. 

 
 

Op voordracht van het politiecollege; 

 

Besluit:  



Art. 1:, Burgemeester Dirk Willem aan te duiden als effectief vertegenwoordiger om de 

vereniging te vertegenwoordigen op de statutaire algemene vergaderingen van Haviland 

Intercommunale gedurende de huidige legislatuur; 

 

Gelet het uitdelen van 22 stembriefjes door de secretaris; 

 

Gelet de stemming door de raadsleden; 

 

Gelet het ophalen van 22 stembriefjes door de secretaris; 

 

Gelet de verificatie door de voorzitter onder toezicht van raadslid Broodcoorens Jason 

met de bevinding dat er 22 geldige stembriefjes zijn rondgehaald en er 18 stemmen 

werden opgetekend voor Dirk Willem en 4 stemmen voor Erik O; 

 

 

Art. 2: Tijdens de volgende politieraad zal de plaatsvervanger worden aangeduid om de 

vereniging te vertegenwoordigen op de statutaire algemene vergaderingen van Haviland 

Intercommunale gedurende de huidige legislatuur; 

 

Art. 3: De gezamelijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders te bevestigen zodat de 

algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van de raad van bestuur: 

 Cochez Greta (Pepingen) 

 De Bleeker Eva (Hoeilaart) 

 De Broyer Jan (Overijse) 

 De Donder Walter (Affligem) 

 De Smedt Patrick (Opwijk) 

 Degroote Kris (Herne) 

 Destoop Leen (Halle) 

 Erckelbout Jan (Dilbeek) 

 Holemans Ingrid (Zaventem) 

 Keymolen Bart (Sint-Pieters-Leeuw) 

 Steven Elpers (Merchtem) 

 Serkeyn Johan (Vilvoorde) 

 Vandaele Hugo (Beersel) 

 Vansteenkiste Walter (Wemmel) – 1ste 3j en Matthys Dominique (Wezembeek-Oppem - 

laatste 3j 

 Willems Greet (Kampenhout) 

Art. 4: Akkoord te gaan om, in de lijst van de 15 kandidaat bestuurders volgende individuele 

vertegenwoordiger aan te duiden: de heer Kris Degroote (Herne) 

Gelet het uitdelen van 22 stembriefjes door de secretaris; 

 

Gelet de stemming door de raadsleden; 

 

Gelet het ophalen van 22 stembriefjes door de secretaris; 

 

Gelet de verificatie door de voorzitter onder toezicht van raadslid Broodcoorens Jason 

met de bevinding dat er 22 geldige stembriefjes zijn rondgehaald en er 16 stemmen 

werden opgetekend voor Kris Degroote en 6 stemmen voor Greta Cochez; 



 

 Art. 5: De vertegenwoordiger van de politiezone te mandateren om de samenstelling van de raad 

van bestuur op de algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 28 maart 2019 goed 

te keuren; 

 

Art. 6: Het College te gelasten met de uitvoering van dit besluit. 

 

Art. 7: Afschrift van dit besluit over te maken aan de aangeduide vertegenwoordigers en aan 

Haviland.  

 

 

22. Notulen politieraad dd. 17/12/2018 - Goedkeuring 

 

De notulen en zittingsverslag dd. 17/12/2018 worden goedgekeurd.  

 

 

23. Financiën – Begroting 2019 - Besluit goedkeuring dd. 07/12/2018 van de heer 

Gouverneur - Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - 

Dienst Algemene Zaken dd. 07/12/2018 onder kenmerk DAZ/wvdvelpe/BW – 

Kennisname  

 

De politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring 

van de begroting van het dienstjaar 2019 van de politiezone meegedeeld heeft, zij het met de erin 

vermelde opmerking.  

 

De politiezone dient, op grond van de onderrichtingen terzake, bij de eerstvolgende 

begrotingswijziging de bedragen van de federale toelagen in overeenstemming te brengen met de 

bedragen toegekend voor het begrotingsjaar 2019 (zoals vermeld in de PLP 57). 

 

 

24. Financiën - Jaarrekening 2017 - Besluit goedkeuring dd. 12/12/2018 van de heer 

Gouverneur - Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - 

Dienst Algemene Zaken dd. 18/12/2018 onder kenmerk toezicht/Rekening2017-

Pajottenland/91 – Kennisname 

 

De Politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring 

van de jaarrekening voor het dienstjaar 2017 van de politiezone meegedeeld heeft. 

 

 

25. Begroting 2019 – Buitengewone dienst – Aankoop van 1 politievoertuig, type combi VW 

Transporter, voor de dienst interventie binnen het raamcontract van de Federale 

Politie – Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen – 

Goedkeuring 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus; 

 

Gelet op het KB van 28 april 2000 (BS van 29/7/2000) dat de gemeenten Bever, Galmaarden, 



Gooik, Herne, Lennik en Pepingen indeelt in één politiezone; 

 

Gelet de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (B.S. 14/07/2016); 

 

Gelet de Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de 

motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten (B.S. 17/03/2017); 

 

Gelet het Koninklijk besluit van 18 april 2017 houdende plaatsing overheidsopdrachten in de 

klassieke sectoren (B.S. 09/05/2017); 

 

Gelet het KB van 22 juni 2017 tot wijziging van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken; 

 

Gelet het besluit van de Politieraad van 22/10/2018 houdende de goedkeuring van de begroting 

2019 en het schrijven van de toezichthoudende overheid van 07/12/2018 onder kenmerk 

DAZ/wvdvelpe/BW houdende de goedkeuring; 

 

Gelet op de meerjarige raamovereenkomst van de Federale Politie onder het nummer 

Procurement 2016 R3 010, tevens toegankelijk voor de lokale politiezones, volgens de open 

offerteaanvraag met bestek nr. Procurement 2016 R3 010 voor de aankoop en onderhoud van 

politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale, gegund aan de firma D’Ieteren Services 

NV, Maliestraat 50, 1050 Kortenberg; 

 

Overwegende dat deze aankoop kadert in het vooropgestelde vervangingsplan van de voertuigen 

bij dienst interventie, gelet op het intensief gebruik en het aantal kilometers dat deze voertuigen 

jaarlijks afleggen;  

 

Overwegende dat de kostprijs voor de aankoop van 1 politievoertuig geraamd wordt op € 

70.000,00 incl. BTW en dit bedrag voorzien is in de begroting van de politiezone Pajottenland, 

buitengewone dienst, artikel 330/743-52 (Aankoop  van auto’s en bestelwagens), dienstjaar 2019; 

 

Overwegende dat het interventievoertuig dient te voldoen aan de hierna vermelde technische 

bepalingen en kenmerken: 

 

MERK Volkswagen  

MODEL 

Transporter Combi 

Kort  

BRANDSTOF Diesel  

TRANSMISSIE 4x4 Motion  

VERSNELLINGSBAK Automaat  

VERMOGEN 150kW  

KLEUR Fabriekswit  

   

 Prijs excl. BTW 

Prijs incl 21% 

BTW 

BASIS VOERTUIG   

VERPLICHTE OPTIES   



Frontale en zijdelingse airbags voor de bestuurder en 

de passagier(s) vooraan (4x3)   

ABS + stabiliteitscontrolesysteem (ESP of 

equivalent)   

Alarm VV1   

Elektrische ruiten vooraan (ZE8)   

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels   

Centrale vergrendeling met twee 

afstandsbedieningen (ZE2)   

Commerciële radio + CD en/of USB + GPS 

(cartografie Europa) + luidsprekers (Z17/ZEN)   

Stopcontact 12VDC vooraan (type sigarenaansteker 

met afsluitkapje - 6A min) (EU1)   

Levering van 4 winterbanden op velg   

Levering van 1 reservewiel (identiek aan de wielen 

initieel gemonteerd op het voertuig)   

Levering van één set rubberen vloermatten voor 

vooraan   

Levering van één kit 'wettelijke uitrusting' (1 

gevarendriehoek + 1 brandblusser + 1 verbanddoos 

en 2 retro reflecterende veiligheidsvest)   

Achterklep hatchback + ruitenwisser   

VRIJE OPTIES   

Airconditioning manueel   

DIN behuizing voor radio en schakelaar (5FD)   

Interface voor aansluiting canbus (IS2)   

Motorisatie 150 Kw   

Comfortstoelen VR (volledig)   

Parkeersensoren VR/AR   

Mistlichten VR   

Dakrails   

OMBOUW   

Leveren en plaatsen van een getinte film op de 

binnenkant van de 4 zijruiten   

Leveren en plaatsen van een getinte film (40 µm) - 

diep (5%) of matig (20%) getint - op de achterruit.  

De film wordt op de binnenkant van het glas 

aangebracht. Garantie 5 jaar   

Leveren en plaatsen van een metalen 

scheidingswand tussen bestuurdersgedeelte en het 

passagiersgedeelte van een combi voertuig.  Het 

bovenste gedeelte is voorzien van een raam in 

transparant polycarbonaat en garandeert een goede 

zichtbaarheid - met bijhorende schuifopening met 

vergrendelingsysteem   

Leveren en plaatsen van een tussenwand tussen het 

passagiersgedeelte en het koffergedeelte - in 

geplooid polycarbonaat - vanaf de bovenzijde van de 

zitbanken (zonder hoofdsteun) tot aan het plafond en 

dit over de gehele breedte van het compartiment - 

met uitsparingen voor de veiligheidsgordels   



Leveren en plaatsen van een vloerbescherming in het 

bureelgedeelte van een voertuig type combi - 

bestaande uit een 12mm multilexplaat met op de 

bovenkant een (gestructureerde) 

antislipbekleding in grijze vinyl.  De 

vloerbescherming is zodanig uitgesneden dat de 

eventuele originele bevestigingspuntenvoor ladingen 

worden vrijgelaten   

Leveren en plaatsen van een klapstoel gemonteerd 

tegen de scheidingswand - zitje in similileder en 

voorzien van een rugsteun.   

Leveren en plaatsen van een koffermeubel in een 

combi voertuig - opgebouwd met multiplex en 

gelamineerd hout.  Dit meubel bestaat uit een 

horizontale scheiding die twee opbergruimtes 

vormen.  De schappen zijn voorzien 

van een anti-slip bekleding en een stevige opstaande 

rand (lading stop) van ongeveer 3cm hoog.   

Meerprijs voor een aanpassing op een standaard 

opbergmeubel achteraan in de koffer van het 

voertuig   

Leveren en plaatsen van een centraal meubel politie 

-type Sortimo   

Leveren en plaatsen van een kaartleeslamp met 

bedienings- 

schakelaar led - orienteerbaar (kogelgewricht)   

Leveren en plaatsen van een bijkomende stekker 12 

VDC typesigaretten aansteker in kofferruimte - 10A 

minimum - beschermzekering (2 stuks)   

Leveren en plaatsen van een binnenverlichting (type 

LED 

plafondlicht) in het bureelcompartiment van een 

combi 

voertuig - LED TOUCH + schakelaar   

Leveren en plaatsen van een bijkomende 12V 

stroomcircuit 

voor de politionele toebehoren, bestaande uit een  

zekeringsdoos 12V met automatische zekeringen en  

afscherming voedingsbatterij voor diepontlading   

Leveren en plaatsen van een bijkomende batterij 

type AGM 

Spiral cells 75Ah voor de politionele toebehoren.   

Leveren en plaatsen van een bijkomende verlichting 

in de kofferruimte LED - in de binnenbekleding van 

de achterdeuren   

Leveren en plaatsen van een afsluiting onder de 

originele zitbank   



Leveren en plaatsen van een supplementaire 

elektronische vergrendeling van de zijschuifdeur.  

Deze staat toe de schuifdeur te 

vergrendelen/ontgrendelen onafhankelijk van 

het centrale vergrendelingssysteem.  Deze 

vergrendeling gebeurt door middel van een knop met 

verklikkerlicht dat bedienbaar moet zijn door de 

chauffeur en/of de passagier vooraan.  Als de 

vergrendeling geactiveerd is mag het niet mogelijk 

zijn de schuifdeur langs binnen of buiten te openen   

Leveren en plaatsen van een politiestriping + 

daknummer + voor combi - gekleurde banden, logo-

tekst Politie, logo noodnummer 101, naam van de 

zone of het departement en het identificatienummer - 

garantie : 5jaar   

Levering en plaatsing van een contourmarkering die 

bestaat uit lichtweerkaatsende 'sigaren' van klasse 3 : 

witte kleur, staan op een rij en op een regelmatige 

afstand van elkaar (min. 10mm - max 15mm), 

worden op elke zijkant aangebracht zodat de 

omtreklijnen van het voertuig maximaal zichtbaar 

zijn - zal in geen geval de officiële striping bedekken   

Levering en plaatsing van fijne lichtweerkaatsende 

signalisatie 'sigaren' van klasse 3 voor bumpers : 

witte kleur voorkant, rode kleur op de achterkant, 

staan op een rij en op een regelmatige afstand van 

elkaar (min. 10mm - max. 15mm) de sigaren vormen 

een horizontale lijn die over de volledige lengte van 

de  bumper loopt, inclusief de zijkanten van de 

bumpers   

Levering en plaatsing van de bepantsering voor de 2 

voordeuren - type FB4S - 355/44/Magnum - opgelet 

: lichte deformaties in de carrosserie van de deuren 

zijn steeds mogelijk - ten gevolge van de dikte van 

het gebruikte materiaal   

Plaatsing vooraan van een vaste Astrid radio   

Leveren en plaatsen van een Astrid dakantenne - met 

AVL functie   

Leveren en plaatsen van een beveiligde kluis - 60 cm 

- geplaatst in de bestuurdersruimte, geïntegreerd 

deksel met stevig scharnier en kleine handgreep, een 

elektromagnetisch slot met instelbare timer (of 

mechanisch vergrendelsysteem d.m.v. een hangslot - 

niet meegeleverd), het slot wordt ontgrendeld via 

een drukknop die zicht op een onopvallende plaats 

bevindt + mechanisch noodontgrendelingsmecha- 

nisme, stevige binnenbekleding dewelke het contract 

metaal tegen metaal verhindert   

Levern en plaatsen van twee toortslampen 

Streamlight STINGER LED met lader 12V   



Leveren en plaatsen van een signalisatiepack voor 

een groot interventievoertuig - TYPE RAUWERS - 

bestaande uit : een extra platte LED lichtbalk - 

multi-color met oranje directionele pijl achteraan 

geplaatst, type VALOR, een sirene met luidspreker 

en public-adress, een bedieningsdoos type GEP2011 

- bediening BCT en 2 kalenderlichten in de  

frontgrille   

Leveren en plaatsen van een omnidirectioneel 

zoeklicht LED, plaatsing op het dak of lichtbalk, 

bediening op dakhemel, keert automatisch terug in 

rusttoestand als het afgezet is (naar de voorkant van 

het voertuig gericht)   

Leveren en plaatsen van 2 blauwe lichtbakens, 

klasse 1, montage op de achterruit (binnen), blauwe 

of doorzichtige (discrete) beschermkap (naargelang 

de vraag).  De lichten zijn gesychroniseerd per twee 

flitspatronen)   

Volledige bekleding in GECOAT LEDER voorzetel  

1 persoon met uitsnijding aan de zijkanten - hyper 

resistent leder versterkt met een top-coating, police-

proof. Garantie 2 jaar of 100.000km (2 stuks)   

Leveren en plaatsen van een aluminium 

beschermingsplaat (5mm) onder het 

motorcompartiment van een VW T6 om de originele 

plaat bijkomend te beschermen. Deze zal minimaal 

de afmetingen hebben van de reeds aanwezige 

originele kunststoffen beschermingsplaat, makkelijk 

demonteerbaar   

OMBOUW MOBIEL KANTOOR   

Leveren van een draadloos bluetooth keyboard met 

touchpad   

Leveren en plaatsen van een dakantenne 3/4G voor 

cloudgate   

Plaatsen van de door jullie diensten aangeleverde  

12V thermische printer in de bureelschuif, 12V 

dcontacten voorzien.   

Leveren en plaatsen van een scherm type ELO 520L 

15,6" vooraan in handschoenkastje.  Met behoud  

van veiligheidstoebehoren en met oké van d'Ieteren   

Plaatsen van de jullie aangeleverde materialen en 

verbinden dan de bijkomende schermen met HDMI-

kabels : voertuig dockingstation, 12V voeding, 

dockingstation met bijkomende aansluitingscherm, 

laptop (achter chauffeur of in bureel)   

Timerfunctie sleep : 30min stroomtoevoer op IT 

onderdelen na het wegnemen van de contactsleutel   

Meerprijs voor aanpassing van bureelmeubel met 

opening en opbergmogelijkheid voor docking en PC   

   

TOTALE KOSTPRIJS VOERTUIG   

 

Overwegende dat de totale kostprijs € 68 021,36 incl. BTW bedraagt; 



 

Overwegende dat een onderhouds- en reparatiecontract dient afgesloten te worden volgens bestek 

nr. Procurement 2016 R3 010 perceel 37 met de firma D’Ieteren Services NV, Maliestraat 50, 

1050 Kortenberg waarbij de aannemer zich verbindt tot onderhoud en herstellingen van het 

interventievoertuig voor een periode van 5 jaar en 250.000 km; 

 

Overwegende dat de jaarlijkse kostprijs voor het bijhorend onderhoudscontract voorzien is in de 

begroting van de politiezone Pajottenland, gewone dienst, artikel 330/127-06 (prestaties voor 

voertuigen), dienstjaar 2019 en volgende; 

 

Op voordracht van het politiecollege; 

 

Besluit: met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 

 

Art. 1 : Akkoord te gaan met de aankoop van een nieuw politievoertuig, type combi, voor dienst 

interventie binnen het raamcontract van de Federale Politie onder het nummer Procurement 2016 

R3 010. 

 

Art. 2: De hierboven vermelde technische eisen goed te keuren. 

 

Art. 3 : Akkoord te gaan om de opdracht te gunnen volgens de open offerteaanvraag met bestek 

nr. Procurement 2016 R3 010, perceel 37, voor de aankoop en onderhoud van politie en 

anonieme voertuigen in opdrachtencentrale, gegund aan de firma D’Ieteren Services NV, 

Maliestraat 50, 1050 Kortenberg; 

 

Art. 4 : De uitgave zal geboekt worden op het artikel 330/743-52 (aankoop van auto’s en 

bestelwagens) van de buitengewone dienst en artikel 330/127-06 (prestaties voor voertuigen) van 

de begroting 2019. 

 

Art. 5: Het onderhoudscontract af te sluiten volgens bestek nr. Procurement 2016 R3 010 perceel 

37 met de firma D’Ieteren Services NV, Maliestraat 50, 1050 Kortenberg waarbij de aannemer 

zich verbindt tot onderhoud en herstellingen van het interventievoertuig voor een periode van 5 

jaar of 250.000 km. 

 

Art. 6: Het voertuig te laten ombouwen bij Autographe NV, Avenue Lavoisier 2, 1300 Wavre. 

 

Art. 7: Afschrift van dit besluit over te maken aan de Bijzonder Rekenplichtige.  

 

 

26. Begroting 2019 – Buitengewone dienst – Aankoop van 1 bijkomende radio voor inbouw 

in een politievoertuig voor de dienst interventie binnen het raamcontract ASTRID – 

Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen – Goedkeuring 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus; 

 

Gelet op het KB van 28 april 2000 (BS van 29/7/2000) dat de gemeenten Bever, Galmaarden, 

Gooik, Herne, Lennik en Pepingen indeelt in één politiezone; 

 

Gelet de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (B.S. 14/07/2016); 



 

Gelet de Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de 

motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten (B.S. 17/03/2017); 

 

Gelet het Koninklijk besluit van 18 april 2017 houdende plaatsing overheidsopdrachten in de 

klassieke sectoren (B.S. 09/05/2017); 

 

Gelet het KB van 22 juni 2017 tot wijziging van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken; 

 

Gelet het besluit van de Politieraad van 22/10/2018 houdende de goedkeuring van de begroting 

2019 en het schrijven van de toezichthoudende overheid van 07/12/2018 onder kenmerk 

DAZ/wvdvelpe/BW houdende de goedkeuring; 

 

Gelet het besluit van de Politieraad van 17/12/2018 houdende de goedkeuring van de aankoop 

van radiocommunicatieapparatuur, inclusief onderhoudscontract, binnen het raamcontract CD-

MP-OO-60 van de firma ASTRID NV bij de firma Securitas NV, Sint-Lendriksborre 3, 1120 

Neder-Over-Heembeek. 

 

Gelet de overheidsopdracht CD-MP-OO-60 van 26 maart 2018 betreffende het afsluiten van een 

raamovereenkomst voor het leveren van eindapparatuur, geldig vanaf 6 juli 2018 tot 6 juli 2019 

en eventueel jaarlijks verlengbaar, met maximum 3 jaar bij de firma Securitas NV, Sint-

Lendriksborre 3 te 1120 Neder-Over-Heembeek; 

 

Overwegende dat een bijkomend toestel dient voorzien te worden omdat de vaste radio uit het te 

vervangen interventievoertuig wordt gehaald om te plaatsen in het nieuwe voertuig; 

 

Overwegende dat de dienst interventie, tijdens de ombouw van het nieuwe voertuig, hierdoor 

slechts over twee volwaardige interventievoertuigen beschikt; 

 

Overwegende dat de kostprijs voor de aankoop van de bijkomende radio ingebouwd in het 

nieuwe interventievoertuig mag aangerekend worden via het budget voorzien in de begroting van 

de politiezone Pajottenland, buitengewone dienst, artikel 330/743/52, dienstjaar 2019; 

 

Overwegende dat de radio ingebouwd in het voertuig aan volgende technische kenmerken dient 

te voldoen : 

 

 Prijs excl. BTW Prijs incl 21% BTW 

Motorola MTM5400 Remote 

Controlhead + GPS + Trunion kit 

zonder antenne, zonder installatie 

(5j fabrieksgarantie)   

SCCH   

Luidspreker 5W   

Audio : compact mobile mic   

   

TOTAAL   
 

  



Overwegende dat de totale kostprijs € 975,13 incl. BTW bedraagt; 

 

Op voordracht van het politiecollege; 

 

Besluit: met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 

 

Art. 1 : Akkoord te gaan met de aankoop van een bijkomende radio ingebouwd in het nieuwe 

interventievoertuig, voor dienst interventie binnen het raamcontract CD-MP-OO-60 van de firma 

ASTRID NV bij de firma Securitas NV, Sint-Lendriksborre 3 te 1120 Neder-Over-Heembeek. 

 

Art. 2: De hierboven vermelde technische eisen goed te keuren. 

 

Art. 3 : De uitgave zal geboekt worden op het artikel 330/743-52 van de buitengewone dienst van 

de begroting 2019. 

 

Art. 4: Afschrift van dit besluit over te maken aan de Bijzonder Rekenplichtige.  

 

 

27. Begroting 2019 – Buitengewone dienst – Aankoop van een tweedehands hoogwerker op 

vrachtwagen – Vaststellen technische bepalingen, raming en wijze van gunnen – 

Goedkeuring 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus; 

 

Gelet op het KB van 28 april 2000 (BS van 29/7/2000) dat de gemeenten Bever, Galmaarden, 

Gooik, Herne, Lennik en Pepingen indeelt in één politiezone; 

 

Gelet de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (B.S. 14/07/2016); 

 

Gelet de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de 

motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten (B.S. 17/03/2017); 

 

Gelet het Koninklijk besluit van 18 april 2017 houdende plaatsing overheidsopdrachten in de 

klassieke sectoren (B.S. 09/05/2017); 

 

Gelet het KB van 22 juni 2017 tot wijziging van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken; 

 

Gelet het besluit van de Politieraad van 22/10/2018 houdende de goedkeuring van de begroting 

2019 en het schrijven van de toezichthoudende overheid van 07/12/2018 onder kenmerk 

DAZ/wvdvelpe/BW houdende de goedkeuring; 

 

Overwegende dat de politiezone Pajottenland nood heeft aan een tweedehands hoogwerker op 

vrachtwagen omwille van volgende redenen : 

 Gelet de hoogte waarop de camera dient te worden bevestigd om te vermijden dat deze 

onderhevig kan zijn aan vandalisme en de optimale kwaliteit van beeld te krijgen; 



 Gelet de veiligheid van het personeel die de camera dient omhoog te hangen; 

 Gelet de frequentie van verplaatsing; 

 Gelet de hoog oplopende kosten voor de huur van een hoogwerker bij een externe firma; 

 

Overwegende het mogelijk optimaliseren van het gebruik van deze hoogwerker in samenwerking 

met de gemeentediensten; 

 

Gelet het bestek “2019/01 – Aankoop van een tweedehandse hoogwerker op vrachtwagen”; 

 

Overwegende dat de totale kostprijs voor deze aankoop geraamd wordt op € 35.000,00 incl. 

BTW en dit bedrag voorzien is in de begroting van de politiezone Pajottenland, buitengewone 

dienst, artikel 330/743-52 (Aankoop van auto’s en bestelwagens), dienstjaar 2019; 

 

Overwegende dat de tweedehands hoogwerker op vrachtwagen aan de volgende technische 

specificaties dient te voldoen: 

 

Algemene omschrijving : 

- De hoogwerker op vrachtwagen betreft een tweedehandsmodel.  

- De hoogwerker op vrachtwagen dient bestuurbaar te zijn met een rijbewijs B. 

- Het voorgestelde product is maximaal 10 jaar oud en bevindt zich nog in een perfecte 

staat. 

- De inschrijver deelt het aantal werkuren van de hoogwerker mee en het aantal gereden 

kilometers van het voertuig. 

- De inschrijver staat in voor de voertuigkeuring. 

- De inschrijver kan aantonen dat er nog steeds wisselstukken kunnen aangekocht worden 

en levert een lijst van betrouwbare en standvastige firma’s voor onderhoud en herstelling 

aan het toestel. 

- Het arbeidsmiddel moet alle veiligheidswaarborgen bieden om de werknemers te 

beschermen tegen aantoonbare en voorzienbare risico’s. 

- Het arbeidsmiddel moet voldoen aan de fundamentele veiligheidseisen hoogwerker 

overeenkomstig de Europese Richtlijnen en EN280 

- Het arbeidsmiddel dient de CE-markering te dragen. 

- De opschriften en waarschuwingen op het arbeidsmiddel aangebracht moeten in de 

Nederlandse taal zijn en de pictogrammen stemmen overeen met de Europese en 

Belgische normalisatie. 

- Het voertuig dient voorzien te zijn van de nodige verlichting en signalisatie om zich op 

de openbare weg te begeven. 

- Het voertuig voldoet aan de bepalingen van de technische automobielinspectie. 

- De leverancier dient in te staan voor de benodigde algemene inspecties en bijhorende 

formaliteiten (automobielinspectie, veiligheidskeuringen enz.).  Dit alles is inbegrepen in 

de prijs.  

- Documenten : 

o Volledige documentatie en onderdelenlijst opgesteld in het Nederlands 

o Een gebruikershandleiding, veiligheids- en instructiekaart in het Nederlands 

o Inschrijvingsbewijs 

o Gelijkvormigheidsattest 

o CE-markering 



o Attest van periodieke keuring 

o NBN EN 280 attest 

o Het toestel wordt bij levering gekeurd door de interne preventieadviseur.  Mocht 

deze nog opmerkingen hebben betreffende de veiligheid van het toestel, dan 

worden deze verholpen te laste van de leverancier. 

- Demonstratie 

o De inschrijver voorziet in een demonstratie (uitleg) voor verschillende 

personeelsleden m.b.t. de bediening, onderhoud en veiligheidsaspecten van de 

werking van de hoogwerker  

- Het bestuur behoudt zich het recht voor een demonstratie met de voorgestelde machine te 

laten uitvoeren op kosten en risico van de inschrijver gedurende één werkdag.  De 

opdrachtgever kan, na opening van de offertes, op eenvoudig schriftelijk verzoek aan de 

inschrijver vragen het voorgestelde voertuig te beschikking te stellen (in het bedrijf van 

de inschrijver of bij een klant, binnen het Belgische grondgebied).  Binnen een termijn 

van 14 kalenderdagen na het schriftelijk verzoek moet de opdrachtnemer het voertuig 

kunnen ter beschikking stellen. 

- De inschrijver dient zijn offerte te vervolledigen met een Nederlandstalige technische 

documentatie van het voorgestelde voertuig en hoogwerker. 

 

Het voertuig : 

Het aangeboden toestel voldoet minimaal aan onderstaande vereisten. 

Voorstellen die hieraan niet voldoen worden uitgesloten voor verdere beoordeling. 

Betere voorstellen zullen een betere beoordeling op basis van de gunningscriteria bekomen. 

 

Lichte vrachtwagen : 

o Rijbewijs B < 3,5 T 

o Minimum 130 PK 

o Manuele of automatische versnellingsbak 

o Rood/wit visgraatmotief op voor- en achterzijde in reflecterend materiaal 

o Rood/wit visgraatmotie zijdelings op het voertuig in reflecterend materiaal dat de 

contouren van het voertuig weerkaatst 

o Sticker verkeersbord D1 + A31 in reflecterend materiaal aan achterzijde voertuig 

o Volwaardig reservewiel + krik 

o Centrale vergrendeling met afstandsbediening en 2 sleutels 

o ABS, ASP en Stuurbekrachtiging 

o Achteruitrijsignaal 

o Rubberen vloermatten 

 

- Hoogwerker : 

o Uitzetbare steunvoeten (automatisch) met een indicator om gemakkelijker te 

nivelleren 

o Bediening zowel vanop het platform als vanop de grond (volwaardige en gelijke 

bedieningsunits voorzien van een noodstop)  

o Voorzien van 4 stempelplaten samen met opbergplaats 

o Alle leidingen zijn in de telescooparmen verwerkt zodat deze niet langs buitenaf 

beschadigd kunnen worden  

o Overschrijding laadgewicht van de kooi (geluidssignaal en blokkering 

hefmogelijkheid) 

o Roterende kooi min. 180° 



o Zo hoog mogelijke stabiliteit van de kooi 

o Ogen voor het aanhangen van een valharnas 

 

- Afmetingen : 

o Werkhoogte: mogelijk tot 9 meter; 

o Minimale hefcapaciteit: 100 kilogram (1 persoon) en 230 kilogram (2 personen); 

o Minimaal zijdelings bereik: 6 meter; 

o Platform: min hoogte = 110 centimeter; 

o Platform: min lengte = 130 centimeter; 

o Platform: min breedte = 70 centimeter; 

o Maximale Hoogte (bij transport / opgeborgen): 3,5 meter; 

o Maximale Breedte (bij transport / opgeborgen): 3 meter; 

o Maximale lengte: 7 meter. 

 

- Specifieke opmerkingen/vragen preventiedienst : 

o De hoogwerker dient zo uitgerust dat de stabiliteit in alle omstandigheden, onder 

normale gebruiksvoorwaarden, verzekerd blijft.  De hoogwerker mag enkel en 

alleen kunnen stijgen als alle steunvoeten op een correcte manier geplaatst zijn. 

o Het werkplatform bestaat uit een personenmand, vervaardigd uit materialen met 

een voldoende weerstand tegen elektrische spanning (geïsoleerde werkmand) 

o De bedieningspost en de werkmand zijn gemakkelijk en veilig toegankelijk 

o De bedieningshendels zijn van het dodemanstype d.w.z. bij het loslaten van de 

hendel komt deze in zijn neutrale positie en stopt de beweging.      

De hendels zijn beschermd tegen onvrijwillige aanraking/bediening 

o De bedieningshendels zijn voorzien van de nodige symbolen of Nederlandstalige 

opschriften die hun functie verklaren. 

o De maximum belasting van de werkbak wordt duidelijk op het toestel in de 

omgeving van de bedieningspost aangegeven. 

 

Overwegende dat de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (OPZVB) 

overeenkomstig art. 26 §1 van de wet overheidsopdrachten van 17/06/2016 de meest aangewezen 

wijze van gunnen is; 

 

Overwegende dat onderstaande firma’s uitgenodigd zullen worden tot indiening van een offerte : 

- Boels NV, Brusselsesteenweg 295 te 9402 Meerbeke; 

- Dedobbeleer Verhuur, Aalstsesteenweg 52b te 9506 Geraardsbergen; 

- Robeys-Huet,, 244 Chaussée d’Ath te 7850 Enghien; 

- TVH Equipment, Brabantstraat 15 te 8790 Waregem ; 

- HELI NV, Vantegemstraat 9 te 9230 Wetteren ; 

- EURO-RENT ANTWERP NV, Bisschoppenhoflaan 631-633 te 2100 Deurne; 

- THOMAS KRANEN BVBA, Brusselsesteenweg 142 te 1785 Merchtem; 

- LOXAM SA, Chaussée de Vilvoorde 152 te 1120 Neder-Over-Heembeek; 

 

Op voordracht van het politiecollege; 

 

Besluit: met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 

 

Art. 1: Akkoord te gaan met de opdracht “Aankoop van een tweedehands hoogwerker op 



vrachtwagen” volgens het bestek ‘2019/01’.  

 

Art. 2: Akkoord te gaan met de aankoop van een tweedehands hoogwerker op vrachtwagen 

volgens de hierboven vermelde technische specificaties; 

 

Art. 3: Akkoord te gaan om de opdracht te gunnen na onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

Art. 4: Akkoord te gaan met de kandidatenlijst voor de uitnodiging tot indienen van een offerte. 

 

Art. 5: De uitgave zal geboekt worden op het artikel 330/743-52 (aankoop van auto’s en 

bestelwagens) van de buitengewone dienst van de begroting 2019. 

 

Art. 6: Afschrift van dit besluit over te maken aan de Bijzonder Rekenplichtige.  

 

 

28. Personeel - Dienst LICC - Vervangingscontract Calog Niveau B – Vacantverklaring 

tijdelijke functie via externe werving – Besluit bij hoogdringendheid in zitting 

politiecollege 04/02/2019 – Bekrachtiging 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus (WGP); 

 

Gelet het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten (RPPOL); 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235 eerste lid van 

de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 

twee niveaus. 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake de 

mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

 

Gelet de ministeriële omzendbrief GPI 15bis dd. 25/06/2002 (B.S., 28/06/2002) betreffende de 

mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de 

kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de 

rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel in de geïntegreerde 

politie, gestructureerd op twee niveaus en betreffende bepaalde interne verschuivingen, artikel 

2.2.3 en 2.2.4; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit dd. 27 maart 2017 houdende de goedkeuring van de wijziging 

van het personeelskader en het effectief van het lokale politiekorps Pajottenland en het schrijven 

van de toezichthoudende overheid dd. 20/04/2017 onder kenmerk Toezicht/99 87 houdende de 

goedkeuring; 

 

Gelet de afwezigheid wegens loopbaanonderbreking van …. van 1 februari 2019 tot 1 februari 

2020 en de opname van betrokkene van een functie in de private sector; 

 

Overwegende de hoogdringendheid tot vervanging van deze functie; 

 



Overwegende dat een Calog BB1-consulent analist/LIK dient aangeworven te worden om in de 

vervanging te voorzien van ….. (dienst LICC) indien deze zou besluiten zijn functie niet her op 

te nemen; 

 

Overwegende dat een daadwerkelijke invulling van deze kritieke functie zo snel mogelijk dient 

gegarandeerd te worden en het belangrijk is dat deze functie permanent wordt ingevuld; 

 

Gelet de mogelijkheid om een eigen aanwerving te organiseren op grond van een 

vervangingscontract of een aanwerving buiten kader. Er is dan ook geen mobiliteit vereist 

voorafgaand aan deze aanwerving.  

 

Overwegende de hoogdringendheid tot vervanging van deze functie vanaf 1 februari 2019 voor 

een periode van minimum 12 maand; 

 

Overwegende de noodzaak om deze functie tijdelijk in te vullen aangezien deze persoon de 

dienst LICC versterkt en deze versterking tevens een ontlasting toelaat van de dienst Operaties 

(meer ruimte voor planning en coördinatie/controle van de diensten) 

 

Overwegende dat deze persoon dient om te gaan met uiterst vertrouwelijke documenten (externe 

en interne ANPR bevragingen; ANPR blacklists hits verwerken, digitale briefing opstellen; 

cijfergegevens verzamelen uit verschillende databanken, ….); 

 

Gelet de moeilijkheden in het verleden om geschikte kandidaten te vinden, vooral ook rekening 

houdend met het specifieke profiel van de kandidaat, wordt voorgesteld gelijktijdig een oproep 

tot kandidaatstelling voor detachering te lanceren gezien de dringende noodzakelijkheid tot 

invulling van dit profiel. 

 

Overwegende dat de plaats desgevallend ook later zal gepubliceerd worden in het kader van de 

mobiliteit om een daadwerkelijke invulling van deze kritieke functie te kunnen garanderen; 

 

Op voordracht van het politiecollege; 

 

Besluit: met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 

 

Art. 1: De Politieraad gaat akkoord om het besluit, genomen bij hoogdringendheid, door het 

politiecollege van 4 februari 2019 te bekrachtigen.  

 

Art. 2: -Volgende bediening vacant te verklaren in het kader van externe werving/rekrutering: 

-één bediening CALOG niveau BB1 -consulent analist/LIK – vervangingsovereenkomst met een 

bepaalde duur (1 jaar) mogelijks uitbreidbaar tot twee jaar 

 

Art. 3: Akkoord te gaan met de samenstelling van de selectiecommissie voor een Calog Niveau 

B, consulent analist als volgt:  

- Voorzitter:  Korpschef M. Hellinckx 

-  een officier of lid van niveau A van een korps van de lokale politie: CP Philippe Annys 

- een personeelslid van het CALOG kader van een korps van de lokale politie dat ten 

minste bekleed is met de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking en die 

over de bekwaamheden beschikt die voor de te begeven betrekking vereist zijn: Valérie 

Van Den Broecke 



- Adviserende leden: HINP Robby Van Waeyenberg en Johnny Van Holle 

- Secretaris: Kristien Reygaerts 

 

Art. 4: -Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de toezichthoudende overheid, de 

bijzonder rekenplichtige en aan de bevoegde diensten van de federale Politie (DGS/DSP) 

 

 

29. Personeel – Dienst LICC – Vacantverklaring functie Calog niveau B - 

Bevoegdheidsdelegatie naar het politiecollege - Toepassing van de mobiliteitsregeling in 

de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus en de externe statutaire 

werving – Goedkeuring  

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 houdende organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit dd. 27 maart 2017 houdende de goedkeuring van de wijziging 

van het personeelskader en het effectief van het lokale politiekorps Pajottenland en het schrijven 

van de toezichthoudende overheid dd. 20/04/2017 onder kenmerk Toezicht/99 87 houdende de 

goedkeuring; 

 

Calog niveau B - LICC 

Gelet de afwezigheid wegens loopbaanonderbreking van …. van 1 februari 2019 tot 1 februari 

2020 en de opname van betrokkene van een functie in de private sector; 

 

Overwegende de hoogdringendheid tot vervanging van deze functie; 

 

Overwegende dat een daadwerkelijke invulling van deze kritieke functie zo snel mogelijk dient 

gegarandeerd te worden en het belangrijk is dat deze functie permanent wordt ingevuld; 

 

Overwegende de noodzaak om deze functie in te vullen aangezien deze persoon de dienst LICC 

versterkt en deze versterking tevens een ontlasting toelaat van de  dienst Operaties (meer ruimte 

voor planning en coördinatie/controle van de diensten) 

 

Overwegende dat deze persoon dient om te gaan met uiterst vertrouwelijke documenten (externe 

en interne ANPR bevragingen; ANPR blacklists hits verwerken, digitale briefing opstellen; 

cijfergegevens verzamelen uit verschillende databanken, ….); 

 

Gelet de moeilijkheden in het verleden om geschikte kandidaten te vinden, vooral ook rekening 

houdend met het specifieke profiel van de kandidaat, werd voorgesteld gelijktijdig een beroep te 

doen op de detachering uit een andere politiezone van één medewerker Calog Niveau B vanaf 1 

februari 2019 voor een periode van minimum 12 maand alsook de functie te publiceren voor een 

externe contractuele aanwerving voor bepaalde duur; 

 

Overwegende dat een Calog BB1-consulent analist/LIK dient aangeworven te worden op termijn 

om in de vervanging te voorzien van …. (dienst LICC) indien deze zou besluiten zijn functie niet 

her op te nemen; 

 

Overwegende dat, in geval de functie niet heropgenomen wordt, de functie dient gepubliceerd te 

worden via mobiliteit en bij gebrek aan kandidaten op dat moment via externe statutaire werving 



om een daadwerkelijke invulling van deze kritieke functie te kunnen garanderen; 

 

Op voordracht van het politiecollege; 

 

Besluit: met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 

 

Art. 1: Delegatie te verlenen aan het politiecollege om de functie van 1 Calog B, dienst LICC 

desgevallend vacant te verklaren in het kader van de mobiliteitscyclus en/of de externe statutaire 

werving om een permanente betrekking van de functie te kunnen garanderen.  

 

Art. 2: -Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de toezichthoudende overheid, de 

bijzonder rekenplichtige en aan de bevoegde diensten van de federale Politie (DGS/DSP) 

 

 

30. Personeel – Aanwerving voor bepaalde duur (2 jaar) van een sharepoint specialist in 

het kader van de interzonale samenwerking – Intentie politiezone - Goedkeuring 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 houdende organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus; 

 

Gelet het onderzoek van de politiezones Rode, Zennevallei en Pajottenland van de 

mogelijkheden van samenwerking en het voorstel om in een aantal domeinen samen te werken. 

 

Overwegende dat de doelstelling van de samenwerking moet zijn het realiseren van een 

meerwaarde die bijdraagt tot het beheersen van de kosten en het verhogen van de kwaliteit van de 

dienstverlening op een solidaire manier zodat de functionaliteiten op elk ogenblik kunnen 

verzekerd worden, maar ook dat toekomstige nieuwe opdrachten meer solidair (en dus 

economischer) kunnen opgevangen worden. 

 

Overwegende dat tijdens een vergadering door de korpschefs een voorstel werd gelanceerd 

waarbij elke zone zou overgaan tot een aanwerving, elk in één domein, voor een bepaalde duur (2 

jaar) buiten het personeelskader, aangezien de know how niet aanwezig is in deze domeinen.  

 

- Voorstel PZ Rode: aanwerving van een specialist preventie/welzijn 

- Voorstel PZ Zennevallei: aanwerving van een specialist DPO  

- Voorstel PZ Pajottenland: aanwerving van een ‘Office 365/Sharepoint’ specialist 

 

Overwegende dat, in de goedgekeurde begroting 2019, een percentage van 1% van de totale 

budgettaire ruimte werd gereserveerd voor samenwerkingen; 

 

Overwegende het voorstel aan de Politieraad om akkoord te gaan met de intentie om een ‘Office 

365/Sharepoint” specialist aan te werven voor een bepaalde duur (buiten kader) voor de drie 

zones Pajottenland/Zennevallei/Rode. 

 

Overwegende dat een ‘Office 365/Sharepoint” specialist noodzakelijk is voor het implementeren, 

optimaliseren en ondersteunen van software op het Microsoft Office 365 en het Sharepoint 2016 

platform; 

 

Overwegende het ontbreken van know-how op dit vlak in alle zones; 

 



Op voordracht van het politiecollege; 

 

Besluit: met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 

 

Art. 1: Akkoord te gaan om een ‘Office 365/Sharepoint” specialist aan te werven voor een 

bepaalde duur ((2 jaar) buiten het personeelskader) voor de drie zones 

Pajottenland/Zennevallei/Rode volgens het profiel in bijlage. 

 

Art. 2: Delegatie te verlenen aan het Politiecollege om deze aanwervingsprocedure op te starten.  

 

 

31. Mededelingen 

 

 

32. Varia 

 

 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

 

De zitting wordt gesloten om 20u50 

 

 

De Secretaris i.o.       De Voorzitter  

 

 

Kristien Reygaerts       Michel Doomst 

 


