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POLITIERAAD  
Zitting van 08/02/2021 – Beknopt verslag 

 

Openbare Zitting 
 
 

Naar aanleiding van de pandemie COVID-19 zal de politieraad georganiseerd worden zonder aanwezigheid van 
publiek of pers, onverminderd het beginsel van openbaarheid van de zitting conform art. 25/6 WGP.  
 
Rekening houdende met de beperkte openbare zitting, wordt er beslist om na afloop van de zitting van de 
politieraad een beknopt verslag te verspreiden voor het publiek en de pers. 

 

1. Politieraad 08/02/2021 – Beperking van de openbaarheid - Besluit van de voorzitter van de 

politieraad van de PZ Pajottenland tot organisatie van een zitting van de politieraad zonder publiek 

en pers tijdens federale fase voor de strijd tegen COVID-19 – Bekrachting besluit Burgemeester-

Voorzitter 

 

Rekening houdende met de maatregelen die werden opgelegd inzake COVID-19, heeft de 

Burgemeester-Voorzitter een besluit getroffen dat de zitting van de politieraad van 8 februari 2021 zal 

doorgaan zonder aanwezigheid van publiek of pers, onverminderd het beginsel van openbaarheid van 

de zitting conform art. 25/6 WGP. Na afloop van de zitting van de politieraad zal een beknopt verslag 

worden verspreid voor het publiek en de pers. 

 

2. Politieraad 08/02/2021 – Organiseren van een digitale vergadering via videoconferencing voor de 

politieraadsleden in de strijd tegen het Corona-virus (Covid 19) – Bekrachtiging besluit 

Burgemeester-Voorzitter 

 

Rekening houdende met de maatregelen in de strijd tegen de verdere verspreiding van het COVID-19 

virus, werd door de Voorzitter-Burgemeester beslist om de politieraad van 8 februari 2021 uitzonderlijk 

digitaal te laten plaatsvinden waarbij enkel de leden van het politiecollege fysiek deelnemen aan de 

vergadering. De politieraadsleden vergaderen online via de toepassing Microsoft Teams.  

 

3. Notulen en Zittingsverslag politieraad dd.  14/12/2020 – Goedkeuring 

De notulen en zittingsverslag dd. 14/12/2020 worden goedgekeurd.  
 
 

4. Financiën - Jaarrekening 2019 - Besluit goedkeuring dd. 01/12/2020 van de heer 
Gouverneur – Kennisname 

 

De Politieraad heeft kennis genomen van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring 

van de jaarrekening voor het dienstjaar 2019 van de politiezone meegedeeld heeft.  
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5. Financiën - Begroting 2021 - Besluit goedkeuring dd. 08/12/2020 van de heer Gouverneur 

– Kennisname 

 

De Politieraad heeft kennis genomen van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring 

van de begroting voor het dienstjaar 2021 van de politiezone meegedeeld heeft, mits rekening gehouden 

wordt met volgende 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 2021 (zoals vermeld in de PLP 60).” 
 
 

6. PZ Pajottenland - Personeel – Wijziging van de personeelsformatie, organogram en 
functiebeschrijvingen van de politiezone Pajottenland – Besluit Gouverneur dd. 
06/01/2021 – Gedeeltelijke goedkeuring – Kennisname 

 
De Politieraad heeft kennis genomen van voornoemd besluit van de Gouverneur dd. 06/01/2021. De 
formatie van het operationeel kader wordt niet goedgekeurd.  
 

Het operationeel personeelskader beantwoordt niet aan de bepalingen van het KB van 7 december 2001 
tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie, in het bijzonder 
niet aan artikel 1, 2°, volgens hetwelk de politieraad de formatie van het personeel van het lokale 
politiekorps bepaalt “zonder dat het totaal aantal betrekkingen in het middenkader lager is dan 25 

procent en hoger is dan 33 procent van de formatie van het basiskader van het operationeel kader”. 
Uitgaande van een basiskader dat verhoogd werd van 49 naar 52 betrekkingen, moet het middenkader 
overeenkomstig de voormelde bepaling van het toepasselijke KB van 7 december 2001 immers uit 

minimaal 13 betrekkingen bestaan, terwijl de politieraad in zijn besluit van 14 december 2020 het 
middenkader op slechts 11 betrekkingen heeft vastgesteld (m.n. een verlaging van 13 naar 11). 
 
De formatie van het calog kader wordt wel goedgekeurd.  

 
Een gewijzigde visietekst, personeelsformatie en organogram wordt momenteel voorbereid en zal 

worden voorgelegd op de eerstvolgende politieraad in mei.  
 
 

7. Personeel – Aanwervingen en benoemingen / Aanwijzingen / Opruststellingen - Overzicht 

De Politieraad heeft kennis genomen van de vacante plaatsen binnen de PZ Pajottenland en de invulling 
ervan: 

 

• Mobiliteitscyclus 2020-05 
o 1 INP dienst interventie, zonder resultaat 
o 1 INP dienst wijkwerking (taakaccent Galmaarden), zonder resultaat 
 

• Mobiliteitscyclus 2021-01 
o 1 INP dienst interventie  
o 1 INP dienst wijkwerking (taakaccent Galmaarden) 

o 1 HINP Teamchef Eerstelijnszorg – Team Noodhulp  
 

• Bijkomende publicatie voor de functie van INP interventie 
o 1 INP via onmiddellijke werving -> geen kandidaten => werd automatisch overgeheveld 

naar vacante betrekking binnen de aspirantenmobiliteit 
o 2 INP via aspirantenmobiliteit 
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8. Personeel – Mobiliteitscyclus – overzicht vacante plaatsen en invulling – Kennisname 

 
De Politieraad heeft kennis genomen van de interne verschuiving van volgende personeelsleden: 

 
o Interne verschuiving van 1 INP uit het team wijkwerking naar het team 

Wapens/Geweldsbeheersing (op het moment er een kandidaat is voor de functie van 
wijkwerker) 

 

Daarnaast maken volgende personeelsleden mobiliteit naar een andere politiezone: 
o 2 INP uit het team noodhulp vanaf 01/03/2021 
o 1 INP uit het team noodhulp vanaf 01/05/2021 

 
 

9. Begroting 2021 – Buitengewone dienst – Aankoop van 1 voertuig interventie, type SUV VW 

Tiguan Allspace, voor dienst noodhulp binnen het raamcontract van de Federale Politie – 
Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen – Goedkeuring 

 
De Politieraad is akkoord gegaan om een nieuw voertuig aan te kopen voor interventie. Het type  SUV 
VW Tiguan Allspace wordt voorgesteld. De aankoop zal gebeuren binnen het raamcontract van de 
Federale Politie onder het nummer Procurement 2016 R3 010, perceel 32 voor een totaal bedrag van 
60.709,60 incl. BTW. 

 

Er zal ook een onderhouds- en herstellingscontract worden afgesloten volgens bestek nr. Procurement 
2016 R3 010 perceel 32 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 9 jaar of 225.000 km voor een bedrag van € 9.478,22 incl. BTW. 
 

 

10. Begroting 2021 – Buitengewone dienst – Aankoop van 1 anoniem voertuig, type Skoda 
Superb Combi, voor dienst recherche binnen het raamcontract van de Federale Politie – 
Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen – Goedkeuring 

 
De Politieraad is akkoord gegaan om een nieuw voertuig aan te kopen voor het team recherche. Het 
type  Skoda Superb Combi wordt voorgesteld. De aankoop zal gebeuren binnen het raamcontract van 

de Federale Politie onder het nummer Procurement 2016 R3 010, perceel 26 voor een totaal bedrag van 
30.667,17 €. 

 
 

11. Begroting 2021 – Buitengewone dienst – Aankoop van 1 wijkvoertuig, type Peugeot 2008, 
voor de wijkwerking binnen het raamcontract van de Federale Politie – Vaststellen 
technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen – Goedkeuring 

 
De Politieraad is akkoord gegaan om een nieuw voertuig aan te kopen voor het team wijkwerking. Het 
type Peugeot 2008 wordt voorgesteld. De aankoop zal gebeuren binnen het raamcontract van de 
Federale Politie onder het nummer Procurement 2016 R3 002, perceel 6 voor een totaal bedrag van € 
26.404,66 incl. BTW. 
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Er wordt ook voorzien in de aankoop van een bijkomende carkit voor de radiopost MTP6650 ingebouwd 
in het nieuwe wijkvoertuig, voor wijk Lennik 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. 

 
  

12. Begroting 2021 – Buitengewone dienst – Aankoop van 1 livescan (station voor het nemen 
van beelden van vingerafdrukken, palmafdrukken, zonder papier en voor het nemen van 
foto’s) binnen het raamcontract van de Federale Politie – Vaststellen technische bepalingen, 
de raming en de wijze van gunnen – Goedkeuring 

 

De Politieraad is akkoord gegaan om een livescan (een station voor het nemen van vingerafdrukken, 
palmafdrukken, zonder papier en het nemen van foto’s) aan te kopen voor de nieuwbouw. Deze aankoop zou 
gebeuren binnen het raamcontract van de Federale Politie onder het nummer Procurement 2017 R3 157 voor 
een bedrag van € 44.360,34 incl BTW.  
 
Daarnaast is er ook de kost voor het onderhoud ‘full omnium’ van de remote stations van post 1 met aanvang 

24 maand na ontvangst van de factuur voor een jaarlijks bedrag van € 5.252,28 incl BTW. 
 
Alsook de kost voor de opleiding van het personeel voor een bedrag van € 1.052,70 incl. BTW. 
 
 

13. Mededelingen 

 

13.1 Impact COVID-19 op werkvloer 

Uit een personeelsbevraging is gebleken dat een groot deel van de respondenten aangeeft meer dan 
gewoonlijke fysieke klachten te ervaren, alsook negatieve gevoelens en emoties. De impact van COVID-19 is 
ook terug te vinden op de werkvloer. Als werkgever zal hier aandacht aan besteed worden. Het korps zal, 
samen met het team welzijn en de arbeidsgeneesheer, nagaan hoe dit kan opgelost worden.  
 

 
13.2 Zonaal Veiligheidsplan – Doelstellingen 2021 
 
De politieraadsleden nemen kennis van de doelstellingen 2021 van het Zonaal Veiligheidsplan van de PZ 
Pajottenland aan de hand van een kort filmpje. 
 
 

14. Varia 

 

 
 

BESLOTEN ZITTING 
 
 

 
 
De Secretaris i.o.       De Voorzitter  
 
 
Kristien Reygaerts       Michel Doomst 
 
 


