
Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - 
POLITIERAAD dd. 24/06/2019 – 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, Broodcoorens Jason, De Leener 
Pascal, Vankersschaever Christine, Debock Paulette, Eeckhoudt Eric, Van Hende Vanessa, 
Duerinckx Isabelle, O Christel, O Erik, Roobaert Gunther, Vanbellinghen Patrick; - raadsleden 
Korpschef a.i.: Annys Philippe, bijzonder rekenplichtige: Bombaert Patrick, secretaris: Reygaerts 
Kristien 
Verontschuldigd: Massaer Jo, Anthoons Herman, 
Afwezig:  
 
 
OPENBARE ZITTING  
 
De heer Voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 09u10 
 
♦ Personeel – Dienst Wijkwerking – INP Arnaud Singelé  - Voorstelling 
 
♦ Personeel – Dienst interventie – INP Ticha De Wit – Eedaflegging en voorstelling 
 
 
1. Eedaflegging en aanstelling van de Heer Erik O – Besluit 
 
De verkozene, de Heer Erik O, wordt voor de politieraad uitgenodigd om, overeenkomstig artikel 
20bis WGP, in openbare vergadering de eed af te leggen in handen van de voorzitter van het 
politiecollege. 
 
De verkozene, de Heer Erik O, wordt voor de politieraad opgeroepen om de eed af te leggen, en 
wordt 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 de Heer Erik O voor de politieraad. 
 
Besluit:  
 
Art. 1: De akte van eedaflegging van de Heer Erik O wordt door de burgemeester-voorzitter en 
de Heer Erik O ondertekend en bij dit proces-verbaal gevoegd.  
 
Art. 2: De politieraad verklaart na zijn eedaflegging de Heer Erik O aangesteld in zijn 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: Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de toezichthoudende overheid en aan 
belanghebbenden en aan de belanghebbende gemeentebesturen. 
 
 
2. Agendapunt wegens hoogdringendheid - Toevoeging  
 
De Voorzitter stelt voor vier bijkomende punten toe te voegen aan de agenda van de Politieraad:  
 
In openbare zitting 
 
- Infrastructuur – Bijlage aan DBF overeenkomst – Goedkeuring (agendapunt 14) 
- Infrastructuur – Verlenen van opstalrecht – Ondertekening van de akte – Goedkeuring 

(agendapunt 15) 
 
In besloten zitting 
 
- Personeel - Mobiliteitscyclus 2019/02 - Reeksnummer 669 - vacante bediening CP Adj Dir 

OPS/Stafdirecteur – Interventie en noodhulp – IGPZ – Information Officer” - Kennisname 
verslag selectiecommissie (agendapunt 23) 

- Personeel - Mobiliteitscyclus 2019/02 - Reeksnummer 669 - vakante bediening CP Adj Dir 
OPS/Stafdirecteur – Interventie en noodhulp – IGPZ – Information Officer” - Aanwerving en 
benoeming – Goedkeuring (agendapunt 24) 

 
Besluit: met 18 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen (Burgemeester Dirk 
Willem, Patrick Decat en Irina De Knop waren niet aanwezig tijdens de stemming) 
 
Enig artikel: De volgende vier punten worden toegevoegd aan de agenda van de politieraad van 
24/06/2019:  
 
In openbare zitting 
 
- Infrastructuur – Bijlage aan DBF overeenkomst – Goedkeuring 
- Infrastructuur – Verlenen van opstalrecht – Ondertekening van de akte - Goedkeuring 
 
In besloten zitting 
 
- Personeel - Mobiliteitscyclus 2019/02 - Reeksnummer 669 - vacante bediening CP Adj Dir 

OPS/Stafdirecteur – Interventie en noodhulp – IGPZ – Information Officer” - Kennisname 
verslag selectiecommissie 

- Personeel - Mobiliteitscyclus 2019/02 - Reeksnummer 669 - vakante bediening CP Adj Dir 
OPS/Stafdirecteur – Interventie en noodhulp – IGPZ – Information Officer” - Aanwerving en 
benoeming – Goedkeuring 

 
 
3. Notulen politieraad dd.  28/02/2019 – Goedkeuring 
 
De Voorzitter verwijst naar agendapunt 19 van het vorige verslag waarbij de leden van de 
begrotingscommissie werden aangeduid. De heer Marc Hellinckx staat nog vermeld als 



effectieve deelnemer van de begrotingscommissie. Dit zal worden vervangen door korpschef of 
korpschef a.i.  
 
De notulen dd. 28/02/2019 worden vervolgens goedgekeurd (Raadslid Erik O wenst zich te 
onthouden aangezien hij niet aanwezig was).  
 
 
4. Aanstelling van een korpschef ad interim en uitstel vacantverklaring nieuwe korpschef - 
Kennisname 
 
De politieraad neemt kennis dat CP Annys Philippe werd aangesteld door het politiecollege als 
korpschef a.i. vanaf 1 juni 2019 tot en met de dag dat de nieuwe korpschef zijn mandaat 
opneemt.  
 
Het Politiecollege heeft beslist te wachten tot december 2019 om de plaats van korpschef open te 
stellen, gelet een nieuwe lichting commissarissen op dat moment afstudeert als 
directiebrevethouders en deze vanaf eind december kunnen meedingen. Er zijn enkele lokale 
kandidaten. Zo is het aanbod groter. Eventueel kan er ook bekeken worden om nog langer uit te 
stellen en eventueel met de huidige ai verder te werken. Er is aldus een evaluatieperiode van 6 
maand. 
 
 
5. Begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans betreffende de politiezone 
Pajottenland voor het jaar 2018 – Goedkeuring 

 
 
Burgemeesters Irina De Knop en Dirk Willem vervoegen de zitting 
 
Gelet de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus (B.S., 05/01/1999), inzonderheid de artikelen 77 t.e.m. 80; 
 
Gelet de documenten :  - rekening dienstjaar 2018 
   - controle begrotingsrekening 2018 
   - toelichtingen bij de begrotingsrekening en jaarrekening 
   - andere documenten 
 
Gelet op het aanvullende verslag van de bijzonder rekenplichtige; 
 
Gelet de uiteenzetting van de Bijzonder Rekenplichtige ter zitting; 
 
Gelet de cijfers zoals vervat in voormelde documenten zijnde:  
 

    

 BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2018   

    

 Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)               8 954 197    

 Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)                       7 100 836   

 Begrotingsresultaat (gewone dienst)                      1 853 361   



 Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)    30 651   

 Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)           1 884 012   

    

    

 Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)        126 706   

 Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)                497 256   

 Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)             -370 550   

 Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)  153 102  

 Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst) -217 448  

    

    

    

 BALANS PER 31 DECEMBER 2018   

    

 Vaste activa                         1 728 787         

 Vlottende activa 3 108 078       

 Totaal van de activa 4 836 865   

    

    

 Eigen vermogen 4 205 094   

 Voorzieningen   

 Schuld     631 771
  

  

 Totaal van de passiva 4 836 865   

    

    

    

 RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2018   

    

 Exploitatieresultaat 34 787   

 Uitzonderlijk resultaat                                                  -217 499 
  

  

 Resultaat van het dienstjaar                                    -182 713   

    

 
Overwegende de wettelijke bepalingen tot verifiëren en aannemen van de begrotingsrekening, de 
resultatenrekening en de balans; 
 
Gelet de voordracht van het politiecollege in zitting dd. 03/05/2019; 
 
Besluit: met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen (Burgemeester Patrick 
Decat was niet aanwezig tijdens de stemming) 
 
Art. 1: De begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans van de zone Pajottenland voor 
het dienstjaar 2018 te verifiëren en aan te nemen.  



 
Art. 2: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de toezichthoudende overheid en aan 
de bijzonder rekenplichtige. 
 
 
6. Begroting 2019 – Begrotingswijziging 1 in de gewone dienst – Goedkeuring 
 
Gelet het KB van 5 september 2001 (B.S., 26/09/2001) houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie; 
 
Gelet de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus (B.S., 05/01/1999) art. 71-75; 
 
Gelet het besluit van de Politieraad dd. 22/10/2018 houdende de goedkeuring van de begroting 
2019 en het schrijven van de toezichthoudende overheid dd. 07/12/2018 onder kenmerk 
DAZ/wvdvelpe/BW met de opmerking dat de politiezone, op grond van de onderrichtingen 
terzake, bij de eerstvolgende begrotingswijziging de bedragen van de federale toelagen in 
overeenstemming dient te brengen met de bedragen toegekend voor het begrotingsjaar 2019 
(zoals vermeld in de PLP 57). 
 
Gelet het advies van de begrotingscommissie dd. 03/05/2019; 
 
Gelet de uiteenzetting door de Bijzonder Rekenplichtige; 
 
Overwegende dat om welomschreven redenen zekere begrotingsartikels dienen gewijzigd te 
worden met betrekking tot de gewone dienst van de politiebegroting 2019 en deze dienen 
gewijzigd te worden volgens de toelichtingen opgenomen in de volgende tabellen; 
 

  volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

verhoging + verlaging - na de voorgestelde 
wijziging 

 
Alg.resultaat begrotingsrekening  

 
2017 

 
2.035.951,55 

   
2.035.951,55 

 
(1) 

       
Resultaat begrotingsrekening 2018  -575.717,00 393.126,84 0,00 -182.590,16 (2) 
(geraamd/definitief) (*)       

       
       

Alg. resultaat begrotingsrekening 2018  1.460.234,55 393.126,84 0,00 1.853.361,39 (3) 
(geraamd/definitief) (*)       

       
       

Begrotingswijziging 2019      
       

Ontvangsten van het eigen dienstjaar  6.840.670,67 45.258,14 15.628,31 6.870.300,50  
Uitgaven van het eigen dienstjaar  7.648.191,18 260.906,29 102.541,21 7.806.556,26  

       
Ontvangsten vorige jaren  0,00 213.292,85 0,00 213.292,85  
Uitgaven vorige jaren  0,00 69.657,12 0,00 69.657,12  

       
Ontvangsten overboekingen  0,00 0,00 0,00 0,00  
Uitgaven overboekingen  0,00 0,00 0,00 0,00  

       
       

Geraamd resultaat van de begroting 2019 -807.520,51 -72.012,42 -86.912,90 -792.620,03 (4) 



       
  Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019 1.060.741,36 (5) 

 
Gelet de voordracht van het politiecollege in zitting dd. 03/05/2019; 
 
Besluit: met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen (Burgemeester Patrick 
Decat was niet aanwezig tijdens de stemming) 
 
Art. 1: De begrotingswijziging nr. 1 - gewone dienst van de begroting 2019 goed te keuren. 
 
Art. 2: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de toezichthoudende overheid en aan 
de bijzonder rekenplichtige 
 
 
7. Begroting 2019 – Begrotingswijziging 2 in de buitengewone dienst – Goedkeuring  
 
Gelet het KB van 5 september 2001 (B.S., 26/09/2001) houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie; 
 
Gelet de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus (B.S., 05/01/1999) art. 71-75; 
 
Gelet het besluit van de Politieraad dd. 22/10/2018 houdende de goedkeuring van de begroting 
2019 en het schrijven van de toezichthoudende overheid dd. 07/12/2018 onder kenmerk 
DAZ/wvdvelpe/BW met de opmerking dat de politiezone, op grond van de onderrichtingen 
terzake, bij de eerstvolgende begrotingswijziging de bedragen van de federale toelagen in 
overeenstemming dient te brengen met de bedragen toegekend voor het begrotingsjaar 2019 
(zoals vermeld in de PLP 57). 
 
Gelet het advies van de begrotingscommissie dd. 03/05/2019; 
 
Gelet de uiteenzetting door de bijzonder rekenplichtige; 
 
Overwegende dat om welomschreven redenen zekere begrotingsartikels dienen gewijzigd te 
worden met betrekking tot de buitengewone dienst van de politiebegroting 2019 en deze dienen 
gewijzigd te worden volgens de toelichtingen opgenomen in de volgende tabellen; 
 

  volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

verhoging + verlaging - na de voorgestelde 
wijziging 

 
Alg.resultaat begrotingsrekening  

 
2017 

 
-127.641,62 

   
-127.641,62 

 
(1) 

       
Resultaat begrotingsrekening 2018  127.641,62 0,00 370.549,68 -242.908,06 (2) 
(geraamd/definitief) (*)       

       
       

Alg. resultaat begrotingsrekening 2018  0,00 0,00 370.549,68 -370.549,68 (3) 
(geraamd/definitief) (*)       

       
       

Begrotingswijziging 2019      
       



Ontvangsten van het eigen dienstjaar  299.450,00 348.599,68 0,00 648.049,68  
Uitgaven van het eigen dienstjaar  299.450,00 2.200,00 24.150,00 277.500,00  

       
Ontvangsten vorige jaren  0,00 0,00 0,00 0,00  
Uitgaven vorige jaren  0,00 0,00 0,00 0,00  

       
Ontvangsten overboekingen  0,00 0,00 0,00 0,00  
Uitgaven overboekingen  0,00 0,00 0,00 0,00  

       
       

Geraamd resultaat van de begroting 2019 0,00 346.399,68 -24.150,00 370.549,68 (4) 
       
  Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019 0,00 (5) 

 
Gelet de voordracht van het politiecollege in zitting dd. 03/05/2019; 
 
Besluit: met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen (Burgemeester Patrick 
Decat was niet aanwezig tijdens de stemming) 
 
Art. 1: De begrotingswijziging nr. 2 - buitengewone dienst van de begroting 2019 goed te keuren. 
 
Art. 2: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de toezichthoudende overheid en aan 
de bijzonder rekenplichtige. 
 
 
8. Meerjarenplanning 2020-2025 – Visiedocument CP Annys - Goedkeuring 
 
De Politieraad neemt kennis van het opgestelde visiedocument 2020-2025.  
 
Overwegende de uiteenzetting van de korpschef a.i. ter zitting.  
 
Gelet de voordracht van het politiecollege in zitting dd. 27/05/2019; 
 
Besluit: met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen (Burgemeester Patrick 
Decat was niet aanwezig tijdens de stemming) 
 
Art. 1: De Politieraad gaat akkoord met dit visiedocument 2020-2025.  
 
 
9. Meerjarenplanning 2020-2025 –Beslissing verdeelsleutel en vastleggen 
stijgingspercentage gemeentelijke dotaties – Goedkeuring 
 
Burgemeester Patrick Decat vervoegt de zitting 
 
Gelet het visiedocument 2020-2025; 
 
Overwegende de uiteenzetting van de korpschef a.i. ter zitting.  
 
Gelet de voordracht van het politiecollege in zitting dd. 27/05/2019; 
 
Besluit: met 16 stemmen voor, geen stemmen tegen en 5 onthoudingen (Burgemeesters Kris 
Poelaert en Irina De Knop; raadsleden Paulette Debock, Eric Eeckhoudt en Vanessa Van Hende 



wensen zich te onthouden) 
 

Burgemeester Poelaert geeft aan dat de gemeente Herne akkoord is met het 
meerjarenplan, maar een debat wil voeren over de verdeelsleutel. 
 
Burgemeester Irina De Knop geeft aan dat het schepencollege van Lennik zich akkoord 
heeft verklaard met het MJP, maar zij hebben gevraagd ieder jaar opnieuw de evaluatie 
te maken om te zorgen dat de dotaties nooit hoger zijn dan deze bedragen en dit alles 
ook gerelateerd aan de problematiek van de verdeelsleutel.  
 
De korpschef a.i. deelt mee dat een garantie kan gegeven worden voor de eerste drie 
jaren, maar voor de laatste drie jaar is dit moeilijk omdat we dan nog heel wat 
onzekerheden hebben (mbt nieuwbouw, de reële opbrengst van de verkoop van de 
overbodige sites, de eventuele kosten verbonden aan de lopende procedures in verband 
met de nieuwbouw, alsook de reële verdeling van gemeentelijke en federale dotaties, ..). 
Hij vraagt toch enig voorbehoud voor een garantie voor de laatste drie jaar van het 
MJP. 

 
Art. 1: De Politieraad bevestigt de nood aan de voorgestelde jaarlijkse stijgingspercentages van 
de gemeentelijke dotaties aan de politiezone volgens onderstaande tabel en keurt deze goed.  
 
Jaarlijks stijgingspercentage gemeentelijke politiedotatie 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

4,05% 4,66% 4,84% 4,03% 3,49% 4,34% 

 
Gemeentelijke dotatie per gemeente MJP 2020 – 2025 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 MJP

4,42% Bever 193 731,62€      202 757,16€      212 573,08€      221 146,73€      228 869,34€      238 793,27€      1 297 871,20€   

19,97% Galmaarden 874 513,97€      915 255,67€      959 565,24€      998 267,09€      1 033 127,36€   1 077 924,46€   5 858 653,79€   

21,99% Gooik 963 070,25€      1 007 937,58€   1 056 734,09€   1 099 355,02€   1 137 745,37€   1 187 078,77€   6 451 921,07€   

17,72% Herne 776 205,22€      812 366,92€      851 695,41€      886 046,58€      916 988,03€      956 749,25€      5 200 051,41€   

24,57% Lennik 1 075 957,38€   1 126 083,88€   1 180 600,11€   1 228 216,89€   1 271 107,19€   1 326 223,25€   7 208 188,70€   

11,32% Pepingen 495 725,93€      518 820,72€      543 937,99€      565 876,47€      585 637,33€      611 030,95€      3 321 029,40€    
 

Meerjarenplan 2020 – 2025 Samenvattende berekening 



2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 MJP

PERSONEELSKOSTEN 46 603 114,80€                

oude OT (ongewijzigd beleid) 6 652 729,29€                7 010 538,60€               7 307 819,32€               7 602 961,14€               7 901 446,07€               8 222 905,86€               8 557 443,81€               46 603 114,80€                

nieuwe OT 7 331 371,37€        7 642 327,84€        8 020 042,03€        8 444 241,34€        8 787 921,96€        9 147 123,34€        49 373 027,88€         

nieuwe OT 93% zonder SATCOM met 3 

Agenten 7 177 026,71€        7 481 436,73€        7 851 199,04€        8 266 467,84€        8 602 913,08€        8 954 552,32€        48 333 595,71€         

-1 calog C techn ondersteuning -56 974,48€                    -59 390,20€                    -61 789,57€                    -64 217,90€                    -66 831,56€                    -69 551,61€                    -378 755,32€                     

-1 CP binnen korpsleiding -120 212,62€                 -125 309,64€                 -130 372,14€                 -135 495,77€                 -141 010,45€                 -146 749,57€                 -799 150,19€                     

- 1 HINP cel ops info -106 185,21€                 -110 506,95€                 -115 004,58€                 -331 696,74€                     

1 B 2 jaar opschuiven -69 074,76€                    -71 789,40€                    -140 864,16€                     

aangepaste OT 6 999 839,61€   7 296 736,89€   7 589 962,57€   7 888 779,56€   8 284 564,12€   8 623 246,56€   46 683 129,30€   

WERKINGSKOSTEN 872 938,15€                  890 396,92€                  908 204,86€                  935 451,00€                  963 514,53€                  992 419,97€                  5 562 925,43€                  

gewone dienst 855 821,72€                   873 128,15€                   911 863,62€                   881 639,36€                   900 287,48€                   954 818,79€                   999 354,18€                   5 521 091,58€                   

overdrachten 5 700,00€                        5 814,00€                        5 930,28€                        6 048,89€                        6 230,35€                        6 417,26€                        6 609,78€                        37 050,56€                         

- correctie 330/123-11 telefoonkosten -45 000,00€                    

-correctie 330/123-13 licentiekosten -45 000,00€                    

aangepaste werkingskosten 878 942,15€      917 793,90€      887 688,25€      906 517,83€      961 236,05€      915 963,96€      5 468 142,14€     

INVESTERINGEN 3 475 000,00€                  

investeringen 305 100,00€                   371 500,00€                   406 300,00€                   588 050,00€                   421 650,00€                   142 150,00€                   56 000,00€                     1 985 650,00€                   

-uitstel 1j vervanging vtg flits -115 000,00€                 -115 000,00€                     

-investering digitale flits van 3 naar 1 -150 000,00€                 -150 000,00€                     

politiehuis 1 065 000,00€        650 000,00€           135 000,00€           1 850 000,00€           

aangepast investeringen 371 500,00€      406 300,00€      438 050,00€      1 371 650,00€   792 150,00€      191 000,00€      3 570 650,00€     

- 1% IPZ -76 500,00€                    -78 030,00€                    -79 590,60€                    -81 978,32€                    -84 437,67€                    -86 970,80€                    -487 507,39€                     

TERUGBETALING LENINGEN 60 549,98€             158 408,00€           240 330,00€           330 446,00€           408 956,00€           392 805,00€           310 942,00€           1 841 887,00€           

NIEUWE LENING MJP -1 735 000,00€    -370 000,00€          -450 000,00€          -430 000,00€          -305 000,00€          -140 000,00€          -40 000,00€            -1 735 000,00€          

OUDE LENING MJP -648 049,68€       

RESERVES/VERKOOP SITES -1 100 000,00€       -800 000,00€          -100 000,00€          -2 000 000,00€          

TOTAAL 7 819 351,01€   7 962 189,76€   8 333 130,79€   8 736 556,22€   9 088 925,07€   9 406 317,50€   9 814 181,72€   53 341 301,05€   

4 208 748,31 € dotatie gemeenten4 379 204,37€   4 583 221,93€   4 805 105,92€   4 998 908,79€   5 173 474,62€   5 397 799,95€   29 337 715,58€    
 

 
Art. 3: De Politieraad gaat akkoord om de bedragen voor de meerjarenplanning 2020-2025 aan de 
gemeenten voor te leggen om in te schrijven in hun meerjarenplanning.  
 
Art. 4: De Politieraad gaat akkoord om de begroting voor de volgende jaren op te stellen 
rekening houdende met de vooropgestelde bedragen van de gemeentelijke dotaties. 
 
Art. 5: De Politieraad gaat akkoord om actueel geen wijzigingen te brengen aan de interne 
verdeelsleutel van de gemeentelijke dotaties aan de Politiezone.   
 
Art. 6: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de gemeentebesturen van Bever, 
Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen. 
 
 
10. Personeel – Wijziging van de personeelsformatie en organogram van de politiezone 
PAJOTTENLAND – Bespreking en goedkeuring 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder de artikelen 38 en 47 (B.S., 05/01/1999);   
 
Gelet op de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakvereniging van het personeel van de politiediensten;  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten (Mammoetbesluit);  
 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het 
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en 
werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan 



de bevolking te verzekeren;  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van 
de personeelsleden van de lokale politie;  
 
Gelet op de omzendbrief PLP 18 van 6 december 2001betreffende Art. 248 WGP – 
inplaatsstelling lokale politie; 
 
Gelet het ministerieel besluit van 5 juni 2007 betreffende de weging van de functies van het 
niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten; 
 
Gelet de omzendbrief GPI 60 van 5 juni 2007 betreffende de weging van de functies van het 
niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten; 
 
Gelet op de Ministeriële omzendbrief CP 2 dd. 3 november 2004 betreffende het bevorderen van 
de organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte 
politiezorg 
 
Gelet op de richtlijnen dd. 1 december 2006 tot het verlichten en vereenvoudigen van sommige 
administratieve taken van de lokale politie.  
 
Gelet op de Ministeriële omzendbrief GPI 73 dd. 14/05/2013 (B.S., 27/05/2013) betreffende de 
aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de 
politiediensten; 
 
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 het besluit van de Politieraad 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 de politieraad de personeelsformatie van het operationeel, administratief en 
logistiek korps moet goedkeuren;  
 
Overwegende dat het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van 
het personeel van de politiediensten (Mammoetbesluit) voorziet in de graden, niveaus en 
loonschalen voor het personeel van het operationeel, administratief en logistiek kader;  
 
Overwegende dat de minister van Binnenlandse Zaken de organisatie- en werkingsnormen heeft 
bepaald teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren; 
dat deze dienstverlening minstens bestaat uit de volgende functies, namelijk wijkwerking, 
onthaal, interventie, politionele slachtofferbejegening, lokale opsporing en lokaal onderzoek en 
handhaving van de openbare orde, verkeer;  
 
Overwegende dat de minister van Binnenlandse Zaken tevens bepaald heeft welk minimum 
effectief aan politieambtenaren voor het operationeel, administratief en logistiek kader 
noodzakelijk is om deze minimale dienstverlening te verzekeren; dat specifiek voor de 



politiezone Pajottenland deze norm werd vastgesteld op minimum 49 leden van het operationeel 
korps en minimum 4 leden van het logistiek en administratief korps;  
 
Gelet de capaciteitsstudie, voorgesteld op het Politiecollege van 27 mei 2019, waarbij een 
wijziging gevraagd wordt van het personeelskader; 
 
Overwegende dat deze personeelsstudie gekoppeld is aan een nieuwe toekomstvisie voor de 
politiewerking in de regio Pajottenland; 
 
Gelet het visiedocument “2020-2025” opgesteld door de Korpschef ai voor de periode 2020-
2025; 
 
Gelet op het voorstel van organogram (bijgevoegd bij het besluit);  
 
Overwegende dat een uitbreiding van de actuele personeelsformatie noodzakelijk is, onder meer 
voor volgende functies: 
 

• Uitbreiding met 3 agenten van politie (Integratie actuele taakstelling 
gemeenschapswachten); 

• uitbreiding met 1 Calog Niv B ter versterking van de analysecapaciteit van het LICC 
(toekomstig LRIC); 

• nieuwe niveaubepaling voor actueel bestaande Calogfuncties binnen PLIF (1 Niv C naar 
B; 3 Niv D naar C) wegens evolutie complexiteit materie (overheidsopdrachten, HRM, 
boekhouding,…) en het voorzien van de functie calltaking (blauw nummer);;  

 
Gelet de besprekingen tijdens het politiecollege van 27/05/2019; 
 
Gelet de besprekingen tijdens het basisoverlegcomité van 06/06/2019 en het gunstig advies van 
de syndicale vakorganisaties; 
 
Gelet de voordracht van het politiecollege in zitting dd. 27/05/2019; 
 
Besluit: met 21 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen  
 
Art. 1: De personeelsformatie van de politiezone PAJOTTENLAND met ingang op 01 juli 2019 
vast te stellen als volgt: 
 

a) Operationeel kader 
 

Kader Graden 
Korpschef 1 
Officierenkader 3 
Middenkader 13 
Basiskader 49 
Agent van politie 3 
Totaal 69 

 
b) Administratief en logistiek kader 
 



Graad Toekomstig kader 
CALOG A 2 1 
CALOG A 1 1 
CALOG B 9 
CALOG C 5 
CALOG D 0 
Totaal 16 

 
Art. 2: De functies van de personeelsformatie vermeld in de artikelen 1 en 2 zijn uit te drukken in 
voltijdse equivalenten. 
 
Art. 3: Het bij dit besluit gevoegde organogram goed te keuren. 
 
Art. 4: Akkoord te gaan met het dossier van de personeelsstudie waarbij een uitbreiding gevraagd 
wordt van het personeelskader. Deze personeelsuitbreiding is gekoppeld aan een nieuwe 
toekomstvisie voor de politiewerking in de regio Pajottenland (zie visiedocument agendapunt 8).  
 
Art. 5: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de toezichthoudende overheid en aan 
de bijzonder rekenplichtige. 
 
 
11. Personeel – Aanwervingen en benoemingen / Aanwijzingen / Opruststellingen - 
Overzicht 
 
Aanwerving van: 

- één INP als lid operationeel kader – basiskader – van de dienst wijkwerking GLP 
op datum van 1 januari 2019  

- één INP als lid operationeel kader - basiskader - van de dienst interventie op datum 
van 1 maart 2019 

- één INP als lid operationeel kader – basiskader – van de dienst interventie op datum 
van 1 juni 2019 

 
Opruststelling van: 

- één HCP (korpschef) vanaf 01/06/2019 
- één INP (wijk GLP) met ingang op 01/09/2019 
- één INP (interventie) vanaf 01/04/2020 

 
NAVAP 

- één INP (wijk GHB) – NAVAP vanaf 01/10/2019 
 
 
12. Personeel – Mobiliteitscyclus – overzicht vacante plaatsen en invulling – Kennisname 
 
De Politieraad neemt kennis van de vacante plaatsen binnen de PZ Pajottenland en de 
invulling ervan. 
 

- Mobiliteitscyclus 2019-02 
o 1 CP Adj dir OPS/stafdirecteur-interventie & noodhulp-IGPZ (1 kandidaat) 
o 1 bediening van HINP, dienst dagcoördinator en interventie (geen 



kandidaten) 
o 1 calog B consulent-analist LIK-Dienst LICC => schrapping / uitstel tot 

2024 
o 1 halftijdse calog niveau D onderhoudspersoneel (buiten kader) 

 
- Externe werving 

o 1 Sharepoint specialist (buiten kader) -> werd geschrapt om budgettaire 
redenen – gekozen voor duurzame samenwerkingsakkoorden zonder dat 
daar financieel iets nodig voor is.  

 
 
13. Infrastructuur – Stand van zaken 
 
De korpschef a.i. geeft een stand van zaken ter zitting.  
 
 
14. Infrastructuur – Bijlage aan DBF overeenkomst – Goedkeuring 
 
Gelet op de gevoeligheid in dit dossier, wordt gevraagd om dit punt verder te behandelen in 
besloten zitting.  
 
Besluit: met 21 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen  
 
Art. 1: De politieraad gaat akkoord om dit punt verder te behandelen in besloten zitting.  
 
 
15. Infrastructuur – Verlenen van opstalrecht – Ondertekening van de akte - Goedkeuring 
 
Gelet op de gevoeligheid in dit dossier, wordt gevraagd om dit punt verder te behandelen in 
besloten zitting.  
 
Besluit: met 21 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen  
 
Art. 1: De politieraad gaat akkoord om dit punt verder te behandelen in besloten zitting.  
 
 
16. Materiaal – Buitendienststellingen– Kennisname 
 
De Politieraad neemt kennis van het besluit van het Politiecollege, in zitting dd. 15/03/2019, om 
het  voertuig VW Transporter (combi met als nummerplaat 1 FVL 906 (diesel); op 07/11/2013 
voor het eerst in gebruik genomen; momenteel 230.589 km op de teller) buiten dienst te stellen, 
te ontmantelen en te koop aan te bieden bij opbod aan geïnteresseerde kopers. De verkoop van 
het afgeschreven dienstvoertuig werd toegewezen aan de hoogste bieder. 
 
 
17. Verzekeringsportefeuille – deelname samenaankoop verzekeringen – Mandaat - 
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 op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen; 
 
Overwegende dat verzekeringscontracten geen makkelijk te onderhandelen materie zijn als kleine 
speler op de markt en we binnen de provincie Vlaams-Brabant de krachten als politiezones 
willen bundelen om aldoende sterker te staan; 
 
Overwegende dat we als politiezones van Vlaams-Brabant maximaal willen gebruikmaken van 
een schaalvoordeel in deze materie en er mogelijk een (gunstig) neerwaarts effect op de prijs te 
verwachten valt; 
 
Overwegende dat de politiezone Zennevallei wil optreden als aankoopcentrale inzake een 
samenaankoop voor verzekeringen voor alle politiezones binnen Vlaams-Brabant die willen 
aansluiten bij dit initiatief;  
  
Overwegende dat in het lastenboek volgende percelen worden voorzien: arbeidsongevallen, 
aansprakelijkheid, patrimonium (brand en alle risico), vloot (wagenpark en omnium-
dienstverplaatsingen); 
 
Overwegende dat de volledige procedure zal geleid worden door de politiezone Zennevallei en er 
zal gebruik gemaakt worden van een open 1-fasige procedure met Europese publicatie; 
 
Overwegende dat in de polissen verschillende aanvangsdata zullen voorzien worden en we als 
politiezone Pajottenland zullen kunnen instappen op datum van 1/1/2020 (op het moment dat 
onze huidig lopende contracten afgelopen zijn); 
 
Op voordracht van het Politiecollege in zitting dd. 27/05/2019; 
 
Besluit: met 21 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 
 
Art. 1: De politiezone Zennevallei een mandaat te geven om op te treden als aankoopcentrale 
voor de politiezone Pajottenland voor wat betreft een overheidsopdracht voor 
risicoverzekeringen: arbeidsongevallen, Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand, 



patrimonium (brand en alle risico), vloot (wagenpark en omnium-dienstverplaatsingen). 
 
Art. 2: Het mandaat bedoeld in artikel 1 houdt het verlenen van een delegatie in aan politiezone 
Zennevallei om op te treden als aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 2, 6° van de wet van 17 
juni 2016,  en om in dit kader alle handelingen te stellen vóór, tijdens en na de procedure die de 
politiezone Pajottenland in staat moet stellen om deze opdracht tot een goed einde te brengen. 
 
Art. 3: De politiezone Zennevallei zal gebruikmaken van een open offerteaanvraag, met de prijs 
als enige gunningscriterium. 
 
Art. 4: Het lastenboek inzake deze overheidsopdracht voor verzekeringscontracten zal ten 
informatieve titel voorgelegd worden alvorens dit wordt verstuurd.  
 
Art. 5: Afschrift van onderhavig besluit zal worden overgemaakt aan de PZ Zennevallei.  
 
 
18. Haviland Intercommunale – Aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
PZ Pajottenland – Goedkeuring 
 
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 het besluit van de Politieraad van 28/02/2019 om 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 de kandidatuurstellingen van raadsleden Erik O (Lennik) en Gunther Roobaert (Pepingen) 
voor de functie van plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
 
Gelet de intrekking van de kandidatuur van raadslid Erik O ter zitting; 
 
Gelet de voordracht van het politiecollege in zitting dd. 03/05/2019; 
 
Besluit: met 21 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen  
 



Art. 1:, Gunther Roobaert (Pepingen) aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger om 
de vereniging te vertegenwoordigen op de statutaire algemene vergaderingen van Haviland 
Intercommunale gedurende de huidige legislatuur; 

 
Art. 2: Afschrift van dit besluit over te maken aan de aangeduide vertegenwoordigers en aan 
Haviland.  
 
 
19. Mededelingen 
 
19.1 Medewerkerstevredenheidsonderzoek PZ Pajottenland (MTO) 
Ter zitting wordt een toelichting gegeven over de resultaten van de MTO. 
 
 
 
20. Varia 
 
Nihil 
 
 
BESLOTEN ZITTING  
 
 
De zitting wordt gesloten om 11u05 
 
 
De Secretaris i.o.       De Voorzitter  
 
 
Kristien Reygaerts       Michel Doomst 
 


