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POLITIERAAD  
Zitting van 21/03/2022 – Voorlopige notulen 

 

Deelnemers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verontschuldigd: 

Afwezig: 

Poelaert Kris – Voorzitter 
 
De Boeck Simon, Cattie Kristof, Decat Patrick, De Knop Irina, Timmermans 
Eddy, - leden van het politiecollege - raadsleden  

 
Krikilion Michiel, Persoons Ludo, Stalpaert Jo, De Schutter Linda, Broodcoorens 

Jason, Vankersschaever Christine, Debock Paulette, Eeckhoudt Eric, Van Hende 
Vanessa, Elpers Heidi, Massaer Jo, O Erik, O Christel, Roobaert Gunther, 
Vanbellinghen Patrick; - raadsleden 
 
Korpschef a.i.: De Gelas Philippe, bijzonder rekenplichtige: Bombaert Patrick, 

secretaris: Reygaerts Kristien 

 

Thiebaut Rudy, De Leener Pascal, 
 

  

OPENBARE ZITTING  
 

De heer Voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 12u10 

 
 Personeel – CP Joeri Tielemans  – Voorstelling en eedaflegging 
 
Gelet art. 59 van de Wet op de Geïntegreerde Politie dat voorziet dat “de politieambtenaren, de hulpagenten 
van politie en de statutaire personeelsleden van het administratief en logistiek kader de eed afleggen in handen 
van de burgemeester of van de voorzitter van het politiecollege”; 
 

Gelet het besluit van de Politieraad in zitting dd. 08/11/2021 waarbij CP Joeri Tielemans  aangeworven werd 
en benoemd als CP “ADJ DIR OPS / STAFDIRECTEUR / IGPZ”; 
 
Gelet de effectieve indiensttreding van CP Joeri Tielemans in de politiezone Pajottenland dd. 1 maart 2022; 
 
wordt CP Joeri Tielemans , in het kader van zijn aanwerving als officier van politie, uitgenodigd om in handen 

van de voorzitter de door artikel 137 van de Wet op de Geïntegreerde Politie voorgeschreven grondwettelijke 

eed af te leggen, te weten: “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan 
de wetten van het Belgische volk.”, waarna de benoemde ook daadwerkelijk deze eed aflegt, zoals vervat in 
de opgestelde akte van eedaflegging van een lid van de lokale politie Pajottenland. 
 
Afschrift van dit proces-verbaal wordt voor kennisgeving overgemaakt aan belanghebbende en aan de 
Korpschef. 

 

1. Politiecollege/Politieraad - Beëindiging van het mandaat van Burgemeester Michel Doomst 

en installatie van Burgemeester Simon De Boeck - Kennisname 
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Gelet de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 

niveaus, meer bepaald artikel 12 en 23; 
 
Gelet op het beëindigen van het mandaat van Burgemeester Michel Doomst als burgemeester van de gemeente 
Gooik met ingang op 1 januari 2022; 
 
Gelet op het Ministerieel Besluit, getekend door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, 
Inburgering en Gelijke Kansen op 29/12/2021 betreffende de benoeming van de Heer Simon De Boeck als 

burgemeester van Gooik, met ingang op 1 januari 2022; 
 
Gelet de eedaflegging van de Heer Simon De Boeck als Burgemeester van de gemeente Gooik dd. 10/01/2022 

in handen van de heer Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant; 
 
Overwegende dat overeenkomstig art. 23 van de voornoemde wet dd. 07/12/1998 de Burgemeesters van de 

gemeenten binnen de politiezone door hun eedaflegging ambtshalve deel uitmaken van het politiecollege, 
wordt de Heer Simon De Boeck van rechtswege lid van het Politiecollege en de Politieraad; 
 
Besluit: 
 
Art. 1: Overeenkomstig art. 23 van de voornoemde wet dd. 07/12/1998 wordt de Heer Simon De Boeck, na 
zijn eedaflegging in handen van de heer Gouverneur, van rechtswege lid van het Politiecollege en de Politieraad.  

 
 

2. Politiecollege/Politieraad - Beëindiging van het mandaat van Burgemeester Dirk Willem en 
installatie van Burgemeester Kristof Cattie - Kennisname 

 

Gelet de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, meer bepaald artikel 12 en 23; 
 
Gelet op het beëindigen van het mandaat van Burgemeester Dirk Willem als burgemeester van de gemeente 
Bever met ingang op 1 januari 2022; 
 

Gelet op het Ministerieel Besluit, getekend door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, 
Inburgering en Gelijke Kansen op 7 november 2021 betreffende de benoeming van de Heer Kristof Cattie als 
burgemeester van Gooik, met ingang op 1 januari 2022; 
 
Gelet de eedaflegging van de Heer Kristof Cattie als Burgemeester van de gemeente Bever dd. 15 december 
2021 in handen van de heer Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant; 
 

Overwegende dat overeenkomstig art. 23 van de voornoemde wet dd. 07/12/1998 de Burgemeesters van de 
gemeenten binnen de politiezone door hun eedaflegging ambtshalve deel uitmaken van het politiecollege, 

wordt de Heer Kristof Cattie van rechtswege lid van het Politiecollege en de Politieraad; 
 
Besluit: 
 
Art. 1: Overeenkomstig art. 23 van de voornoemde wet dd. 07/12/1998 wordt de Heer Kristof Cattie, na zijn 

eedaflegging in handen van de heer Gouverneur,  van rechtswege lid van het Politiecollege en de Politieraad.  

 
 

3. Politiecollege/Politieraad – Kennisname nieuwe Voorzitter 

In het politiecollege van 26/01/2022 werd burgemeester Kris Poelaert aangeduid als nieuwe voorzitter van het 
politiecollege en de politieraad. Het huishoudelijk reglement werd in die zin aangepast. De politieraad neemt 
hier kennis van.  
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4. Kennisname van het ontslag van Isabelle Duerinckx (Lennik) en dankwoord 

 

Gelet de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus (WGP) (B.S., 05/01/1999), inzonderheid art. 20 en 21bis. 
 
Gelet het mailbericht van Isabelle Duerinckx dd. 13/12/2021 houdende haar indiening van ontslag als lid van 
de politieraad; 
 

Overwegende dat elk raadslid mag ontslag nemen zoals vermeld in art. 19 van de wet van 7 december 1998 

tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP) (B.S., 05/01/1999). 
 
Besluit:  
 
Art. 1: Kennis te nemen van het ontslag van Mevrouw Isabelle Duerinckx. 
 
Art. 2: Afschrift over te maken aan het gemeentebestuur van Lennik, Mevrouw Isabelle Duerinckx en het 

sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie.  

 
 
De Voorzitter dankt, mede in naam van de overige leden van de Politieraad en van het personeel van de lokale 
politie Pajottenland, Mevrouw Isabelle Duerinckx voor haar inzet gedurende de voorgaande jaren.  

 
 

5. Onderzoek der geloofsbrieven - installatie en eedaflegging van Heidi Elpers (Lennik) 

 
Gelet de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus (WGP) (B.S. 05/01/1999); 
 
Gelet het ontslag van Mevrouw Isabelle Duerinckx; 

 
Gelet artikel 17 van voornoemde wetgeving waarbij gesteld wordt dat de kandidaten die als opvolgers van een 
verkozen effectief lid worden voorgedragen, van rechtswege de opvolgers van het voornoemde lid zijn. 
 
Gelet het besluit van de gemeenteraad van Lennik dd. 07/01/2019 waarbij de in de gemeente Lennik gehouden 
verkiezing van de leden van de Politieraad wordt geldig verklaard; 
 

Gelet het besluit van de Politieraad dd. 28/02/2019 houdende de vaststelling van rangorde van de leden van 
de politieraad waaruit blijkt dat in de schoot van de gemeenteraad van Lennik de eerste opvolger voor Mevrouw 
Isabelle Duerinckx, Mevrouw Heidi Elpers is; 
 
Overwegende dat Mevrouw Heidi Elpers tot op heden schepen is van een gemeente, nl. Lennik, behorende tot 
de politiezone Pajottenland; 

 
Overwegende dat de voorgedragen kandidaat-politieraadslid voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden; 
 
Besluit: met 19 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen (Burgemeester Simon De Boeck 
en raadslid Christel O waren niet aanwezig tijdens de stemming) 
 
Artikel 1: De geloofsbrieven van Mevrouw Heidi Elpers goed te keuren en haar derhalve met het oog op haar 

aanstelling als lid van de politieraad uit te nodigen de grondwettelijke eed af te leggen. 
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Op verzoek van de heer Voorzitter treedt Mevrouw Heidi Elpers hierop in de vergaderzaal en legt in de handen 
van de heer Voorzitter de bedoelde eed af, namelijk: “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid 
aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische Volk”. 
 
Betreffende het vervullen van deze pleegvorm wordt overigens een afzonderlijke akte opgemaakt. 
 
Artikel 2: Mevrouw Heidi Elpers derhalve aan te stellen als politieraadslid. 

 
Artikel 3: Afschrift over te maken aan het gemeentebestuur van Lennik, Mevrouw Heidi Elpers, de Bijzonder 
Rekenplichtige en het sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie. 

 
 
 

Raadslid Christel O vervoegt de zitting 
 

6. Kennisname van het ontslag van Herman Anthoons (Gooik) en dankwoord 

 
Gelet de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus (WGP) (B.S., 05/01/1999), inzonderheid art. 20 en 21bis. 
 

Gelet het mailbericht van de Heer Herman Anthoons dd. 13/01/2022 houdende zijn indiening van ontslag als 
lid van de politieraad; 
 
Overwegende dat elk raadslid mag ontslag nemen zoals vermeld in art. 19 van de wet van 7 december 1998 
tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP) (B.S., 05/01/1999). 

 
Besluit:  

 
Art. 1: Kennis te nemen van het ontslag van de Heer Herman Anthoons. 
 
Art. 2: Afschrift over te maken aan het gemeentebestuur van Gooik, de Heer Herman Anthoons en het sociaal 
secretariaat van de geïntegreerde politie.  

 
 
De Voorzitter dankt, mede in naam van de overige leden van de Politieraad en van het personeel van de lokale 
politie Pajottenland, de Heer Herman Anthoons voor zijn inzet gedurende de voorgaande jaren.  

 
 

7. Onderzoek der geloofsbrieven - installatie en eedaflegging van Linda De Schutter (Gooik) 

 

Gelet de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus (WGP) (B.S. 05/01/1999); 
 
Gelet het ontslag van de Heer Herman Anthoons; 
 
Gelet artikel 17 van voornoemde wetgeving waarbij gesteld wordt dat de kandidaten die als opvolgers van een 
verkozen effectief lid worden voorgedragen, van rechtswege de opvolgers van het voornoemde lid zijn. 

 
Gelet het besluit van de gemeenteraad van Gooik dd. 22/01/2019 waarbij de in de gemeente Gooik gehouden 
verkiezing van de leden van de Politieraad wordt geldig verklaard; 
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Gelet het besluit van de Politieraad dd. 28/02/2019 houdende de vaststelling van rangorde van de leden van 

de politieraad waaruit blijkt dat in de schoot van de gemeenteraad van Gooik de eerste opvolger voor de Heer 
Herman Anthoons, Mevrouw Linda De Schutter is; 
 
Overwegende dat Mevrouw Linda De Schutter tot op heden gemeenteraadslid is van een gemeente, nl. Gooik, 
behorende tot de politiezone Pajottenland; 
 
Overwegende dat de voorgedragen kandidaat-politieraadslid voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden; 

 
Besluit: met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen (Burgemeester Simon De Boeck 
was niet aanwezig tijdens de stemming) 

 
Artikel 1: De geloofsbrieven van Mevrouw Linda De Schutter goed te keuren en haar derhalve met het oog op 
haar aanstelling als lid van de politieraad uit te nodigen de grondwettelijke eed af te leggen. 

 
Op verzoek van de heer Voorzitter treedt Mevrouw Linda De Schutter hierop in de vergaderzaal en legt in de 
handen van de heer Voorzitter de bedoelde eed af, namelijk: “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, 
gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische Volk”. 
 
Betreffende het vervullen van deze pleegvorm wordt overigens een afzonderlijke akte opgemaakt. 
 

Artikel 2: Mevrouw Linda De Schutter derhalve aan te stellen als politieraadslid. 
 
Artikel 3: Afschrift over te maken aan het gemeentebestuur van Gooik, Mevrouw Linda De Schutter, de 
Bijzonder Rekenplichtige en het sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie. 
 
 

8. Notulen en Zittingsverslag politieraad dd.  13/12/2021 – Goedkeuring 

 

De korpschef vraagt om de notulen van 13/12/2022 aan te passen mbt het punt 15 (besloten zitting).  

Burgemeesters Kristof Cattie, Simon De Boeck en raadsleden Heidi Elpers en Linda De Schutter onthouden 
zich aangezien zij op 13/12/2021 nog niet aangesteld waren.  
 
De notulen en zittingsverslag dd. 13/12/2021 worden vervolgens goedgekeurd.  

 
 

9. Beëindiging aanstelling in hoger ambt van CP Philippe Annys als korpschef ai op datum van 
09/02/2022 - Kennisname 

 

De politieraad neemt kennis van de beëindiging van de aanstelling in hoger ambt van CP Philippe Annys als 
korpschef ai op datum van 09/02/2022 en dit op zijn vraag. 

 
 

10. Aanstelling van CP De Gelas als korpschef a.i. vanaf 10/02/2022 tot en met de dag dat de 
nieuwe korpschef zijn mandaat opneemt - Besluit politiecollege van 10/02/2021 - 
Kennisname 

 
De politieraad neemt kennis van de tijdelijke aanstelling van CP Philippe De Gelas als korpschef ai vanaf 

10/02/2022 tot de dag dat de nieuwe korpschef zijn mandaat opneemt.  
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11. Personeel - Mandaat Korpschef – Vacantverklaring van het mandaat van korpschef – 

Goedkeuring 

 
Gelet op de wet van 7 december 1998 (BS. 05/01/1999) tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, art. 48 en 50 (WGP);  

 
Gelet op de wet van 26 april 2002 (BS. 30/04/2002) houdende de essentiële elementen van het statuut van 
de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de 
politiediensten (Exodus), art. 65 tem 73 zoals gewijzigd bij wet van 31/05/2017 (BS. 22/06/2017);  

 
Gelet het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 (BS. 31/03/2001) tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten, deel VII. Titel III (RPPol); 
 
Gelet het Ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk 
besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, BS 15 
januari 2001 (UBPol); 

 
Gelet het Ministerieel Besluit van 11/01/2006 tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit 
voortvloeiende profielvereisten van een korpschef; 
 
Gelet de beëindiging van de aanstelling in hoger ambt van CP Philippe Annys als korpschef ai op datum van 
09/02/2022; 
 

Gelet het besluit van het politiecollege van 10/02/2021 houdende de aanstelling van CP De Gelas als korpschef 
a.i. vanaf 10/02/2022 tot en met de dag dat de nieuwe korpschef zijn mandaat opneemt; 
 

Overwegende dat het politiecollege oordeelt dat het aangewezen is de functie van korpschef vacant te 
verklaren; 
 

Overwegende dat voor de goede werking van de politiezone en het lokaal politiekorps de politiezone 
Pajottenland (5405) dient te beschikken over een korpschef;  
 
Overwegende dat de politieraad dient te beslissen: 

• dat een bij wege van mandaat te begeven ambt wordt vacant verklaard 
• over de termijn waarbinnen de kandidaatstelling ontvankelijk kan worden ingediend, zonder dat deze 

termijn minder dan twintig dagen mag bedragen, te rekenen vanaf de dag van de mededeling van de 

in artikel VII.III.23 van de RPPOL bedoelde oproep aan de voor de aanwijzing voor het mandaat in 
aanmerking komende personeelsleden; 

• over de samenstelling van de bevoegde selectiecommissie dan wel, of een beroep wordt gedaan op 
de nationale selectiecommissie zoals bedoeld in artikel VII.III.59 van RPPOL; 

 

Overwegende dat derhalve een oproep tot kandidaatstelling dient gelanceerd te worden met het oog op de 
aanwijzing « en régime » tot korpschef van de politiezone Pajottenland (5405) ;  

 
Overwegende dat de oproep tot kandidaatstelling voor de aanwerving van een korpschef voor de lokale politie 
die zal gelanceerd worden, de volgende gegevens dient te vermelden (artikel VII.III.23 van RPPOL): 
 

• het vacante mandaat en de categorie en/of klasse waartoe het behoort; 
• de vermelding waar de functiebeschrijving en het profiel kunnen worden geraadpleegd; 

• de wijze van kandidaatstelling en de uiterste datum waarop die ontvankelijk kan worden ingediend; 
• de samenstelling van de selectiecommissie. 

 
Overwegende dat, wat betreft de klasse van de zone, artikel 67, 2° van de Exoduswet bepaalt dat categorie 
2 overeenstemt met het mandaat van korpschef van een lokale politiezone waarvan de personeelsbezetting, 
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omvattend het personeel van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, ten minste 75 

doch minder dan 150 voltijds tewerkgestelde personeelsleden omvat; 
 
Overeenkomstig de artikelen VII.III.1 en VII.III.2 RPPol: 

- bepaalt de minister wat onder personeelsbezetting in de zin van artikel 67 van de wet van 26 april 
2002 wordt begrepen; 

- is de personeelsbezetting die in aanmerking moet worden genomen die zoals ze bestaat zes maanden 
voorafgaand aan de datum waarop het bij mandaat te begeven ambt vacant wordt verklaard of wordt 

hernieuwd; 
- wordt, wat het ambt van de korpschef betreft, de personeelsbezetting door de politieraad vastgesteld; 

en blijft de bepaalde personeelsbezetting en de daaruit volgende bepaling van de categorie waarin het te 

begeven mandaat wordt ingedeeld, ongewijzigd tot aan de eerstvolgende vacantverklaring of hernieuwing 
van het bij mandaat te begeven ambt. 
 

Gelet artikel VII.22 UBPol wordt onder “personeelsbezetting” de som begrepen van alle personeelsleden van 
het operationeel en het administratief en logistiek kader zes maanden voorafgaand aan de datum waarop het 
bij mandaat te begeven ambt vacant wordt verklaard of wordt hernieuwd. 
 
Overwegende dat de juridische dienst van de federale politie in maart 2017 nog heeft bevestigd dat de 
wetgever met “personeelsbezetting” doelt op de effectieven die voltijds, effectief, tewerkgesteld zijn en dat 
het niet gaat over de personeelsformatie, zijnde het aantal personeelsleden die theoretisch deel kunnen 

uitmaken van de politiezone. Het betreft niet het aantal personeelsleden dat voorzien is in de organieke tabel 
van de politiezone. 
 
Om de categorie te bepalen waarin een politiezone valt, dient men derhalve rekening te houden met de 
personeelsleden van het operationeel kader en het administratief en logistiek kader die effectief aangeworven 
zijn voor een voltijdse betrekking in de politiezone (vb. contract van 19 uur telt niet mee, deeltijdse 

loopbaanonderbreking telt wel mee). 

 
Overwegende dat de personeelsbezetting op datum van 21/09/2021 (6 maand voordien) 80 voltijds, effectief, 
tewerkgestelde personeelsleden telde: 
 

 

 Totaal OT Voltijdse contracten 

Totaal CALOG 15,00 15,00 

Totaal OPS 70,00 65,00 

Totaal CALOG+OPS 85,00 80,00 

 
 
 

Overwegende dat voor de functiebeschrijving wordt voorgesteld om de functiebeschrijving en het profiel te 
gebruiken, zoals beschreven in het ministerieel besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de 
functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereiste van een korpschef; 

 
Overwegende dat, voor de termijn waarbinnen de kandidaatstelling ontvankelijk kan worden ingediend, wordt 
voorgesteld een termijn van 30 dagen te nemen zodat de kandidaten voldoende tijd hebben om een dossier 
voor te bereiden en in te dienen; 
 
Overwegende dat de politieraad opteert voor een plaatselijke selectiecommissie, die dient te worden 

samengesteld als volgt : (art 48 en 50 WGP en art 7.3.58 van de RPPol) 
- voorzitter: de voorzitter van het politiecollege is van rechtswege tevens voorzitter van de 

selectiecommissie; 
- een korpschef die een mandaat uitoefent van ten minste dezelfde categorie als het te begeven 

mandaat; 
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- een bestuurlijke directeur-coördinator of eventueel een gerechtelijke directeur, uit een ander 

ambtsgebied dan datgene waarin de gemeente of de meergemeentenzone waarin het ambt van 
korpschef te begeven is, is gelegen of, in voorkomend geval, een gewezen bestuurlijke directeur- 
coördinator; 

- een deskundige die niet behoort tot het betrokken lokaal politiekorps en die doet bliiken van een voor 
de opdracht van de plaatselijke selectiecommissie voor het ambt van korpschef relevante 
beroepservaring; 

- de gouverneur of de door hem aangewezen vicegouverneur of arrondissementscommissaris; 

- de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waarin de gemeente of de 
meergemeentezone waarin het ambt van korpschef te begeven is, is gelegen; 

- de inspecteur-generaal of de door hem aangewezen adjunct- inspecteur-generaal; 

- Een secretaris aangewezen door de voorzitter. 
 
Op voordracht van het Politiecollege in zitting dd. 04/03/2022; 

 
Besluit: met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen (Burgemeester Simon De Boeck 
was niet aanwezig tijdens de stemming) 
 
Art. 1: Akkoord te gaan om de mandaatfunctie van Korpschef van de lokale politie Pajottenland (5405) 
categorie 2 vacant te verklaren. 
 

Art. 2: Akkoord te gaan om voor de functiebeschrijving en het profiel gebruik te maken van de 
functiebeschrijving en het profiel zoals beschreven in het ministerieel besluit van 11 januari 2006 tot 
vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereiste van een korpschef.  
 
Art. 3: Akkoord te gaan om de oproep tot kandidaatstelling voor de aanwerving van een korpschef voor de 
lokale politie Pajottenland te lanceren met vermelding van: 

- De categorie klasse 2 

- De functiebeschrijving en het profiel  
- De wijze van kandidaatstelling en uiterste datum waarop die ontvankelijk kan worden ingediend 
- De samenstelling van de selectiecommissie 
- Plaats van tewerkstelling: PZ Pajottenland 

 
Art. 4: Akkoord te gaan om de termijn waarbinnen de kandidaatstelling ontvankelijk kan worden ingediend, 

te bepalen op 30 dagen te rekenen vanaf de dag van de mededeling van de in artikel VII.IlL.23 bedoelde 
oproep aan de voor de aanwijzing voor het mandaat in aanmerking komende personeelsleden 
De kandidaat dient zijn kandidatuur in bij DGR.DPPI/Affect/Vlaanderen, Kroonlaan 145A te 1050 BRUSSEL 
(aangetekend of tegen ontvangstbewijs) 
De directeur van de door hem aangewezen dienst deelt de kandidaatstellingen alsmede de in de oproep 
vermelde gegevens mee aan de voorzitter van de selectiecommissie, die de kandidaatstellingen verder 
onderzoekt. 

 

Art. 5: Akkoord te gaan om de burgemeester-voorzitter te machtigen om alle nodige stappen te ondernemen 
m.b.t de publicatie van deze vacantverklaring alsook m.b.t de organisatie van de selectieprocedure en de 
samenroeping van de selectiecommissie. 
 
Art. 6: Er wordt geopteerd voor een plaatselijke selectiecommissie voor de selectie van de kandidaten. 
 

De plaatselijke selectiecommissie, overeenkomstige de vigerende bepalingen, wordt als volgt samengesteld 
met de nominatieve aanduiding van de juryleden: 
 

 

Samenstelling  Lid  Plaatsvervanger  

Voorzitter (de burgemeester of de 

voorzitter van het politiecollege)  

De Heer Kris Poelaert 

Burgemeester Herne 

Mevrouw Irina De Knop 

Burgemeester Lennik 
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Voorzitter Politieraad/Politiecollege 

Een korpschef die een mandaat 

uitoefent van minstens dezelfde 

categorie (moet minstens ook klasse 

2 zijn) 

HCP Patrice De Mets 

Korpschef PZ Geraardsbergen-

Lierde 

HCP Joost Duhamel  

Korpschef PZ Vlaamse Ardennen 

Een bestuurlijke directeur-coördinator 

of een gerechtelijke directeur van een 

ander ambtsgebied  

De Heer Rudi Vervaet 

Directeur-Coördinator 

ARRO Oost-Vlaanderen 

De Heer Jean-Claude Gunst 

Directeur-Coördinator 

ARRO Antwerpen 

Een deskundige die niet tot het 

politiekorps behoort  

De Heer Koen Van Heddeghem 

VVSG 

Mevrouw Antoinette Verhage 

Professor 

UGent 

De gouverneur of de 

arrondissementscommissaris  

De Heer Michel Cornelis 

De door de Gouverneur 

aangewezen 

arrondissementscommissaris   

 - 

De procureur des Konings van het 

gerechtelijk arrondissement  

Mevrouw I. Van Wymersch 

Procureur des Konings 

Mevrouw Vercarre 

Substituut 

De inspecteur-generaal of de adjunct-

inspecteur generaal  

De Heer T. Gillis 

Inspecteur-Generaal 

De Heer Johan De Volder 

Adjunct Inspecteur-generaal  

Secretaris  Mevrouw Kristien Reygaerts Mevrouw Valérie Van Den Broecke 

 

 

 
Art. 7: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de toezichthoudende overheid, aan de Minister van 

Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid - Dienst Politiebeheer, aan de 
bevoegde diensten van de Federale Politie, zijnde de Algemene Directie van de Ondersteuning en het 
Beheer/Directie van de Mobiliteit en van het Loopbaanbeheer (DRP), aan het Sociaal Secretariaat van de 
Geïntegreerde Politie, aan de Bijzonder Rekenplichtige en aan de leden van de selectiecommissie. 
 
 

12. Financiën - Begroting 2022 - Besluit goedkeuring dd. 10/01/2022 van de heer Gouverneur 

– Kennisname 

 
De politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring van de begroting 
2022 van de politiezone meegedeeld heeft, rekening houdende met de opmerking dat, bij de eerstvolgende 
wijziging, de bedragen van de federale dotaties en toelagen in overeenstemming dienen gebracht te worden 

met deze van de PLP 61.  
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13. Financiën - Jaarrekening 2020 - Besluit goedkeuring dd. 17/02/2022 van de heer 
Gouverneur – Kennisname 

 
De politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring van de 
jaarrekening voor het dienstjaar 2020 van de politiezone meegedeeld heeft, rekening houdende met de 
opmerking: 

“Een overschrijding van de in de begroting 2020 voorziene kredieten op de economische groep 78 
‘overboekingen’ tbv 43.014,50 euro werd vastgesteld. Dit is in strijd met het artikel 10 van het ARPC. De 

politiezone wordt dan ook verzocht tijdig de nodige kredieten in de begroting op te nemen.” 
 
 

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

De Politieraad neemt kennis van: 
 

• de mobiliteit van 1 INP wijkwerking naar de PZ Geraardsbergen-Lierde vanaf 01/03/2022 
• de verschuiving van 1 INP via mobiliteit van de dienst noodhulp naar de dienst wijkwerking 

(Galmaarden) vanaf 01/03/2022; 
 
 

15. 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 2021-05 
o 2 INP team noodhulp ; geen kandidaten 
o 1 INP dienst wijkwerking (taakaccent Galmaarden) – interne kandidaat van dienst noodhulp  

 

• Mobiliteitscyclus 2022-01 
o 1 INP team noodhulp  : 1 kandidaat (selectie wordt nog georganiseerd) 
o 2 INP dienst wijkwerking (taakaccent Herne en Pepingen) (gelet NAVAP 2 wijkwerkers): geen 

kandidaten 
 

• Mobiliteitscyclus 2022-02 
o 1 INP team noodhulp met 1 wervingsreserve 

o 2 INP dienst wijkwerking (taakaccent Herne en Pepingen) (gelet NAVAP 2 wijkwerkers) 
 

• Bijkomende publicatie via aspirantenmobiliteit 

o 3 INP voor de dienst noodhulp via aspirantenmobiliteit  

 
 

16. Materiaal - Buitendienststelling kantoor- en informaticamaterieel en voertuigen – 
Kennisname   

Het Politiecollege, heeft op 10/09/2021 en 26/11/2021 – gelet de delegatiebevoegdheid – beslist om twee 
voertuigen buiten dienst te stellen en te verkopen. 

• De verkoop van de afgeschreven dienstvoertuigen werd toegewezen aan ATL Cars, Kempische 
Steenweg 72 te 3500 Hasselt, voor een bedrag van € 1.288,00 voor voertuig 1 (LZW196) en € 
1.258,00 voor voertuig 2 (LZW198). 
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Het Politiecollege, heeft op 25/10/2021 en 11/01/2022 – gelet de delegatiebevoegdheid – beslist om twee 

voertuigen buiten dienst te stellen en te verkopen. 

• De verkoop van de afgeschreven dienstvoertuigen werd toegewezen aan ATL Cars, Kempische 
Steenweg 72 te 3500 Hasselt, voor een bedrag van € 1.888,00 voor het voertuig VW Golf. 

• De verkoop van de afgeschreven dienstvoertuigen werd toegewezen aan Stefan Heremans, Dr. 
Rouxstraat 18, bus 6 te 1070 Brussel, voor een bedrag van € 888,00 voor de moto Yamaha FJR1300A. 

 

Het Politiecollege, heeft op 14/02/2022 – gelet de delegatiebevoegdheid – beslist om het hierna vermelde 

informaticamaterieel niet langer meer te gebruiken wegens ouderdom, technische toestand en 
mogelijkheden.  

 

Naam Fabrikant Serienummer Type Model 
Vervaldatum 
garantieperiode 

Phone18 Samsung 
IMEI 
357655/08/116079/8 

Smartphone Galaxy J5 28-04-2019 

Phone23 Samsung 
IMEI 

357655/08/115918/8 
Smartphone Galaxy J5 28-04-2019 

Phone24 Samsung 
IMEI 
357655/08/116342/0 

Smartphone Galaxy J5 28-04-2019 

Phone26 Samsung 
IMEI 
357655/08/116016/0 

Smartphone Galaxy J5 28-04-2019 

Phone39 Samsung 
IMEI 
352816102735548 

Smartphone Galaxy J4+ 31-12-2020 

Phone10 Samsung 
IMEI 

353757/09/429525/8 
Smartphone Galaxy J3 20-03-2020 

Phone79 Samsung 
IMEI 
354046/11/672339/1 

Smartphone Galaxy A50 28-04-2019 

Printer 
Recherche 

Lexmark 793WHXZ-78-0 Laser B/W T644   

PE5405-
A0020 

Dell Inc. 339ZQ72 Laptop 
Latitude 
E5550 

11-05-2021 

K101-09 PRIMINFO 92329364 Desktop H81M-C 21-09-2022 

K101-13 PRIMINFO 92424276 Desktop H81M-C 15-04-2023 

K103-09 PRIMINFO 92424280 Desktop H81M-C 21-09-2022 

K105-09 PRIMINFO 92424268 Desktop H81M-C 15-04-2023 

PEP-02 PRIMINFO 92424256 Desktop H81M-C 15-04-2023 

K101-02 
Intel 

Corporation 
AZCB0480012Q Desktop DQ45CB 28-05-2015 

K101-01 PRIMINFO 91801460 Desktop   22-05-2019 

K101-07 PRIMINFO 92220606 Desktop   19-12-2021 

K101-08 PRIMINFO 92220626 Desktop   19-12-2021 

K101-10 PRIMINFO 91577259 Desktop   07-03-2016 

K101-16 PRIMINFO 91577274 Desktop   07-03-2016 

K101-17 PRIMINFO 92220602 Desktop   19-12-2021 

K103-08 PRIMINFO 91464610 Desktop   28-05-2017 

LEN-R-03 PRIMINFO 91801440 Desktop   22-05-2019 

LEN-R-08 PRIMINFO 91959554 Desktop   12-04-2020 
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LEN-V-03 PRIMINFO 91959566 Desktop   12-04-2020 

middelen-
02 

PRIMINFO 92159614 Desktop   06-08-2021 

 
 

17. Interzonale samenwerking – Protocolakkoord tussen PZ Zennevallei en PZ Pajottenland 

inzake gebruik van het cellencomplex van de PZ Zennevallei – Goedkeuring  

 

Gelet de gesprekken tussen PZ Zennevallei en PZ Pajottenland inzake interzonale samenwerking; 

 
Gelet de opgestelde gebruiksovereenkomst tussen de PZ Pajottenland en de PZ Zennevallei inzake het gebruik 
van het cellencomplex van de PZ Zennevallei; 
 

Overwegende dat de overeenkomst tot doel heeft de lokale politiezone Pajottenland toe te laten gebruik te 
maken van de infrastructuren van de politiezone Zennevallei, met name het cellencomplex van het 
commissariaat in de Fabrieksstraat te Halle, teneinde ’s nachts en in het weekend de van hun vrijheid beroofde 
personen op te sluiten; 
 
Overwegende de voorwaarden gesteld in deze overeenkomst; 
 

Overwegende dat de kost van deze ter beschikking stelling wordt vastgelegd op een forfaitair bedrag van 
€1250 per trimester. In deze kostprijs zijn onder andere volgende elementen inbegrepen: het gebruik van het 
cellencomplex, eventuele honoraria van gevorderde geneesheren, kosten voor maaltijden (vanaf de 2de 
maaltijd), bijdrage in de verzekeringspolis ingeval van schade aangebracht aan het cellencomplex, … De 
politiezone Zennevallei zal trimestrieel een factuur overmaken aan de politiezone Pajottenland. De lokale 

politiezone Pajottenland verbindt zich ertoe het forfaitair bedrag te betalen binnen de 30 dagen na ontvangst 

van de factuur. De politiezone Zennevallei behoudt het recht om het forfaitair bedrag ten allen tijde aan te 
passen indien zij vaststelt dat deze som de door haar gemaakte kosten niet dekt. 
 
Overwegende dat deze kost werd voorzien in de begroting 2022; 
 
Overwegende dat deze gebruiksovereenkomst geldt voor de periode van 1 jaar. De gebruiksovereenkomst 
neemt aanvang op 1 april 2022. Op vraag van één van de ondertekenende partijen kan onderhavige 

overeenkomst geëvalueerd en herzien worden. In geval van niet-naleving van de hierboven gestelde 
voorwaarden door één van beide partijen, kan de gebruiksovereenkomst eenzijdig stopgezet worden door de 
andere partij. 
 
Op voordracht van het Politiecollege in zitting dd. 04/03/2022; 
 
Besluit: met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen (Burgemeester Simon De Boeck 

was niet aanwezig tijdens de stemming) 
 
Art. 1: Akkoord te gaan met de opgestelde gebruiksovereenkomst tussen de PZ Pajottenland en de PZ 
Zennevallei inzake het gebruik van het cellencomplex van de PZ Zennevallei. De overeenkomst maakt integraal 
deel uit van dit besluit.  

Art. 2: Afschrift van dit besluit over te maken aan de Bijzonder Rekenplichtige en aan de PZ Zennevallei.  

 

18. ZVP– Doelstellingen 2022 – Kennisname 

 
De politieraad neemt kennis van de gekozen doelstellingen voor het jaar 2022 uit het Zonaal Veiligheidsplan.  
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19. Haviland Intercommunale – Aanduiding effectief 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; 
 
Overwegende dat burgemeester Dirk Willem werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger die optreedt 
namens de PZ Pajottenland op de statutaire algemene vergaderingen van Haviland Intercommunale 

gedurende de huidige legislatuur; 
 
Overwegende dat een nieuwe effectieve vertegenwoordiger dient aangeduid te worden, gelet het ontslag van 
Dirk Willem als burgemeester; 
 
Op voordracht van het Politiecollege in zitting dd. 04/03/2022; 
 

Besluit: met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen (Burgemeester Simon De Boeck 
was niet aanwezig tijdens de stemming) 
 
Art. 1: Raadslid Erik O aan te duiden als effectief vertegenwoordiger om de vereniging te vertegenwoordigen 
op de statutaire algemene vergaderingen van Haviland Intercommunale gedurende de huidige legislatuur. 

 
Art. 2: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan Haviland.  

 
 

20. Mededelingen 

 
 

21. Varia 

 
 
 

BESLOTEN ZITTING 
 
Burgemeester Simon De Boeck vervoegt de zitting 
 
 

 
De zitting wordt gesloten om 14u30 
 
 
De Secretaris i.o.       De Voorzitter  
 

 
Kristien Reygaerts       Kris Poelaert 


