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Notulen van de vergadering van de Politieraad 
 

van 2019-02-21 
 
 
 
 
Het politiecollege heeft de politieraad van de politiezone TARL, gevormd door de gemeenten 
Ternat, Affligem Roosdaal en Liedekerke, bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping 
met de toegelichte agenda ontvangen op 12 februari 2019. 
 
Aanwezig de dames en heren: 
Michel Vanderhasselt, voorzitter, burgemeester Ternat; 
Steven Van Linthout, burgemeester Liedekerke, Walter De Donder, burgemeester Affligem, 
Wim Goossens, burgemeester Roosdaal; 
Rani Berlo, Annick Borloo, Tom De Koster, Kristof De Leeuw, Jochen De Mulder, Fred Dielens, 
Roel Guldemont, Johan Linthout, Anna Parys, Joris Poppe, Carry Reynders, Jill Rollier, Lena 
Steenhoudt, Riet Stockmans, Guy Uyttersprot, Aster Van Avermaet, Piet Van den Borre, Linda 
Van Huylenbroeck, Hannes Verdoodt, raadsleden; 
Dirk Meert, korpschef; 
Marc Mertens, secretaris. 
 
Afwezig: 
niemand. 
 
De politieraad is vergaderd in de vergaderzaal Guy Pelegrin van het politiehuis in openbare 
zitting. Het politiecollege heeft de agenda vastgesteld in vergadering van 28 januari 2019. De 
bespreking van punt 22 van de agenda gebeurt in besloten vergadering. 
 
De notulen van de vorige vergadering en de ontwerpbesluiten met de dossiers van de op de 
agenda ingeschreven punten lagen in het politiehuis ter inzage van de raadsleden vanaf de ver-
zending van de oproeping voor deze vergadering. 
 
De heer Michel Vanderhasselt zit de vergadering van de politieraad voor. De voorzitter opent de 
vergadering om 19.00 uur. De heer Marc Mertens stelt de notulen op. 
 
 
 
 
1 Politieraad — Voorzitter 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 23, vierde lid, en artikel 25, tweede lid; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2018 houdende benoeming van de heer Michel 
Vanderhasselt tot burgemeester van de gemeente Ternat met ingang van 1 januari 2019; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2018 houdende benoeming van de heer Walter 
De Donder tot burgemeester van de gemeente Affligem met ingang van 1 januari 2019; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2018 houdende benoeming van de heer Wim 
Goossens tot burgemeester van de gemeente Roosdaal met ingang van 1 januari 2019; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 20 december 2018 houdende benoeming van de heer Steven 
Van Linthout tot burgemeester van de gemeente Liedekerke met ingang van 1 januari 2019; 
 
Gelet op het proces-verbaal van eedaflegging van 22 december 2018 van de heer Michel Vander-
hasselt, burgemeester van de gemeente Ternat; 
 
Gelet op het proces-verbaal van eedaflegging van 3 januari 2019 van de heer Walter De Donder, 
burgemeester van de gemeente Affligem; 
 
Gelet op het proces-verbaal van eedaflegging van 2 januari 2019 van de heer Wim Goossens, 
burgemeester van de gemeente Roosdaal; 
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Gelet op het proces-verbaal van eedaflegging van 2 januari 2019 van de heer Steven Van Lint-
hout, burgemeester van de gemeente Liedekerke; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 28 januari 2019 — Politiecollege — Voorzitter; 
 
Stelt vast: 
 
De heer Walter De Donder is burgemeester van de gemeente Affligem. 
De heer Wim Goossens is burgemeester van de gemeente Roosdaal. 
De heer Michel Vanderhasselt is burgemeester van de gemeente Ternat. 
De heer Steven Van Linthout is burgemeester van Liedekerke. 
 
Het politiecollege heeft op 28 januari 2019 de heer Michel Vanderhasselt, burgemeester van de 
gemeente Ternat, verkozen tot voorzitter van het politiecollege. De voorzitter van het politiecol-
lege is van rechtswege voorzitter van de politieraad. 
 
 
 
 
2 Politieraad — Kennisgevingen 
 
De Voorzitter, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 12, artikel 13, artikel 15 en artikel 20; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 6 december 2018 — Politieraad — Aantal raadsleden; 
 
Gelet op het proces-verbaal van 2 januari 2019 van de verkiezing van de leden van de politieraad 
van de gemeente Ternat; 
 
Gelet op het proces-verbaal van 2 januari 2019 van de verkiezing van de leden van de politieraad 
van de gemeente Affligem; 
 
Gelet op het proces-verbaal van 4 januari 2019 van de verkiezing van de leden van de politieraad 
van de gemeente Roosdaal; 
 
Gelet op het proces-verbaal van 3 januari 2019 van de verkiezing van de leden van de politieraad 
van de gemeente Liedekerke; 
 
Gelet op het besluit van de deputatie van Vlaams-Brabant van 7 februari 2019 houdende geldig-
verklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad van de gemeente Ternat; 
 
Gelet op het besluit van de deputatie van Vlaams-Brabant van 7 februari 2019 houdende geldig-
verklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad van de gemeente Affligem; 
 
Gelet op het besluit van de deputatie van Vlaams-Brabant van 7 februari 2019 houdende geldig-
verklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad van de gemeente Liedekerke 
 
Gelet op het besluit van de deputatie van Vlaams-Brabant van 7 februari 2019 houdende geldig-
verklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad van de gemeente Roosdaal; 
 
Deelt mee: 
 
De volgende dames en heren werden verkozen als lid van de politieraad: 
 
1° Voor de gemeente Ternat: 

 de heer Kristof De Leeuw 
 de heer Sven De Paepe; 
 de heer Fred Dielens; 
 mevrouw Anna Parys; 
  de heer Hannes Verdoodt; 

 
2° Voor de gemeente Affligem: 

 mevrouw Rani Berlo; 
 mevrouw Jill Rollier; 
 mevrouw Lena Steenhoudt; 
 de heer Guy Uyttersprot; 
 de heer Aster Van Avermaet; 
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3° Voor de gemeente Roosdaal: 

 mevrouw Annick Borloo; 
 de heer Tom De Koster; 
 de heer Johan Linthout; 
 mevrouw Linda Van Huylenbroeck; 

 
4° Voor de gemeente Liedekerke: 

 de heer Roel Guldemont; 
 de heer Joris Poppe; 
 mevrouw Carry Reynders; 
 mevrouw Riet Stockmans; 
 de heer Piet Van den Borre. 

 
 
 
 
3 Politieraad — Installatie raadsleden — Eedaflegging 
(NDC 580.721) 
 
De Voorzitter, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 12, artikel 13, artikel 14, artikel 15, eerste 
lid, artikel 18quater, artikel 20, artikel 21 en artikel 25; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2018 houdende benoeming van de heer Michel 
Vanderhasselt tot burgemeester van de gemeente Ternat met ingang van 1 januari 2019; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2018 houdende benoeming van de heer Walter 
De Donder tot burgemeester van de gemeente Affligem met ingang van 1 januari 2019; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2018 houdende benoeming van de heer Wim 
Goossens tot burgemeester van de gemeente Roosdaal met ingang van 1 januari 2019; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 20 december 2018 houdende benoeming van de heer Steven 
Van Linthout tot burgemeester van de gemeente Liedekerke met ingang van 1 januari 2019; 
 
Gelet op het proces-verbaal van eedaflegging van 22 december 2018 van de heer Michel 
Vanderhasselt, burgemeester van de gemeente Ternat; 
 
Gelet op het proces-verbaal van eedaflegging van 3 januari 2019 van de heer Walter De Donder, 
burgemeester van de gemeente Affligem; 
 
Gelet op het proces-verbaal van eedaflegging van 2 januari 2019 van de heer Wim Goossens, 
burgemeester van de gemeente Roosdaal; 
 
Gelet op het proces-verbaal van eedaflegging van 2 januari 2019 van de heer Steven Van 
Linthout, burgemeester van de gemeente Liedekerke; 
 
Gelet op het proces verbaal van 2 januari 2019 van de verkiezing van de leden van de politieraad 
van de gemeente Ternat; 
 
Gelet op het proces verbaal van 2 januari 2019 van de verkiezing van de leden van de politieraad 
van de gemeente Affligem; 
 
Gelet op het proces verbaal van 4 januari 2019 van de verkiezing van de leden van de politieraad 
van de gemeente Roosdaal; 
 
Gelet op het proces verbaal van 3 januari 2019 van de verkiezing van de leden van de politieraad 
van de gemeente Liedekerke; 
 
Gelet op het besluit van de deputatie van Vlaams-Brabant van 7 februari 2019 houdende 
geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad van de gemeente Ternat; 
 
Gelet op het besluit van de deputatie van Vlaams-Brabant van 7 februari 2019 houdende 
geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad van de gemeente Affligem; 
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Gelet op het besluit van de deputatie van Vlaams-Brabant van 7 februari 2019 houdende 
geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad van de gemeente Liedekerke 
 
Gelet op het besluit van de deputatie van Vlaams-Brabant van 7 februari 2019 houdende 
geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad van de gemeente Roosdaal; 
 
Gelet op de brief van 12 februari 2019 waarbij de heer Gunter Desmet de voorzitter van de 
politieraad op de hoogte brengt dat hij vóór zijn installatie verzaakt aan zijn mandaat van 
politieraadslid voor de gemeente Ternat; 
 
Overwegende dat de politieraad van de politiezone bestaat uit 19 leden; 
 
Overwegende dat de burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone van 
rechtswege lid zijn van de politieraad; dat de politieraad aldus 23 leden telt; 
 
Overwegende dat van rechtswege deel uitmaken van de politieraad: 
 de heer Michel Vanderhasselt, burgemeester van de gemeente Ternat; 
 de heer Walter De Donder, burgemeester van de gemeente Affligem; 
 de heer Wim Goossens, burgemeester van de gemeente Roosdaal; 
 de heer Steven Van Linthout, burgemeester van de gemeente Liedekerke; 
 
Overwegende dat verkozen zijn tot lid van de politieraad: 
 mevrouw Rani Berlo; 
 mevrouw Annick Borloo; 
 de heer Tom De Koster; 
 de heer Kristof De Leeuw; 
 de heer Gunter Desmet; 
 de heer Fred Dielens; 
 de heer Roel Guldemont; 
 de heer Johan Linthout; 
 mevrouw Anna Parys; 
 de heer Joris Poppe; 
 mevrouw Carry Reynders; 
 mevrouw Jill Rollier; 
 mevrouw Lena Steenhoudt; 
 mevrouw Riet Stockmans; 
 de heer Guy Uyttersprot; 
 de heer Aster Van Avermaet; 
 de heer Piet Van den Borre; 
 mevrouw Linda Van Huylenbroeck; 
 de heer Hannes Verdoodt; 
 
Overwegende dat volgens het proces verbaal van 2 januari 2019 van de verkiezing van de leden 
van de politieraad van de gemeente Ternat de heer Jochen De Mulder eerste opvolger in de 
politieraad is van de heer Gunter Desmet; 
 
Overwegende dat de kandidaten die werden verkozen, niet opgehouden hebben aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden te voldoen en momenteel nog steeds aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen; dat alle kandidaten de hoedanigheid van 
gemeenteraadslid hebben; dat dit ook geldt voor de opvolger; 
 
Overwegende dat geen verkozen kandidaat, c.q. opvolger, zich in een geval van 
onverenigbaarheid bevindt: 
 dat geen bloed- of aanverwantschap tot en met de tweede graad bestaat tussen de verkozen 

kandidaten, c.q. opvolger; 
 dat geen verkozen kandidaat, c.q. opvolger, in de echt verbonden is met een andere verkozen 

kandidaat; 
 dat geen verkozen kandidaat, c.q. opvolger, verbonden is door een wettelijke samenwoning 

met een andere verkozen kandidaat; 
 
Overwegende dat de verkozen kandidaten, c.q. opvolger, tot beëdiging toegelaten worden; 
 
Na onderzoek van de geloofsbrieven door de voorzitter; 
 
Stelt vast: 
 
Artikel 1. 
De volgende personen zijn van rechtswege lid van de politieraad: 
(in alfabetische volgorde) 
 
 de heer Walter Greta Charles De Donder, burgemeester van de gemeente Affligem, nationaal 

nummer 61.07.12-281.10, wonende te 1790 Affligem, Molenberg nummer 23; 
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 de heer Wim Goossens, burgemeester van de gemeente Roosdaal, nationaal nummer 
65.10.23-427.27, wonende te 1760 Roosdaal, Lostraat nummer 163; 

 de heer Michel Emile Léon Vanderhasselt, burgemeester van de gemeente Ternat, nationaal 
nummer 50.04.19-307.07, wonende te 1740 Ternat, Vitseroelstraat nummer 66; 

 de heer Steven Van Linthout, burgemeester van Liedekerke, nationaal nummer 73.09.18-
449.25, wonende te 1770 Liedekerke, Bakkerijstraat nummer 24. 

 
Artikel 2 
De volgende personen zijn lid van de politieraad tot de nieuwe politieraad is geïnstalleerd: 
(in alfabetische volgorde) 
 
1° Voor de gemeente Ternat: 

 de heer Kristof De Leeuw, nationaal nummer 82.10.13-321.14, wonende te 1742 Ternat, 
Fazantenlaan nummer 63; 

 de heer Jochen Jan Carl De Mulder, nationaal nummer 83.10.18-341.59, wonende te 1741 
Ternat, Pol de Montstraat nummer 16; 

 de heer Félix Alfred Dielens, nationaal nummer 40.10.01-305.90, wonende te 1742 Ternat, 
Veldstraat nummer 26; 

 mevrouw Anna Els Erwin Parys, nationaal nummer 93.12.23-472.02, wonende te 1740 
Ternat, Heirbaan nummer 57; 

 de heer Hannes Pol An Gerard Verdoodt, nationaal nummer 91.10.23, wonende te 1740 
Ternat, T'Serclaesstraat nummer 25; 

 
2° Voor de gemeente Affligem: 

 mevrouw Rani Berlo, nationaal nummer 93.10.15-342.67, wonende te 1790 Affligem, 
Groeneweg nummer 51; 

 mevrouw Jill Rollier, nationaal nummer 90.02.15-428.56, wonende te 1790 Affligem, 
Bremtstraat nummer 99; 

 mevrouw Lena Alma Godelieve Steenhoudt, nationaal nummer 2.04.28-272.08, wonende 
te 1790 Affligem, Eikenlaan nummer 14; 

 de heer Guy Uyttersprot, nationaal nummer 65.02.19-271.53, wonende te 1790 Affligem, 
Molenberg nummer 3 

 de heer Aster Josephine Rafaël Van Avermaet, nationaal nummer 71.02.03-149.05, 
wonende te 1790 Affligem, Steenbergstraat nummer 13; 

 
3° Voor de gemeente Roosdaal: 

 mevrouw Annick Maria Borloo, nationaal nummer 67.09.01-418.52, wonende te 1761 
Roosdaal, Herststraat nummer 12/B; 

 de heer Tom De Koster, nationaal nummer 90.05.02-099.20, wonende te 1760 Roosdaal, 
Gasthuisstraat nummer 120/A; 

 de heer Johan Linthout, nationaal nummer 65.05.26-507.16, wonende te 1760 Roosdaal, 
Bezenweg nummer 18; 

 mevrouw Linda Rita Henriette Van Huylenbroeck, nationaal nummer 51.08.12-404.72, 
wonende te 1761 Roosdaal, Frans Van Cauwelaertstraat nummer 1; 

 
4° Voor de gemeente Liedekerke: 

 de heer Roel Guldemont, nationaal nummer 70.03.15-435.24, wonende te 1770 
Liedekerke, Fabrieksstraat nummer 56; 

 de heer Joris Felicie Roger Poppe, nationaal nummer 82.04.09-035.87, wonende te 1770 
Liedekerke, Ommegangsstraat nummer 25; 

 mevrouw Carry Lisette Mathieu Reynders, nationaal nummer 75.07.18-416.86, wonende 
te 1770 Liedekerke, Sint-Gabriëlstraat nummer 76; 

 mevrouw Riet Leen Stockmans, nationaal nummer 79.10.09-366.26, wonende te 1770 
Liedekerke, Stationsstraat nummer 236; 

 de heer Piet Bernard Maria Van den Borre, nationaal nummer 69.11.30-345.87, wonende 
te 1770 Liedekerke, Vijfhoekstraat nummer 139. 

 
Artikel 3. 
De personen vermeld in artikel 2 worden elk afzonderlijk uitgenodigd de eed af te leggen 
voorgeschreven door artikel 20 bis, § 1, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. 
 
Allen leggen de eed af in handen van de heer Michel Vanderhasselt, voorzitter, in de volgende 
bewoordingen: “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan 
de wetten van het Belgische volk”. Van elke eedaflegging wordt een akte opgemaakt en 
ondertekend. 
 
 
 
 
4 Politieraad — Reglement van orde 
(NDC 580.721:504.3) 



Politieraad TARL 2019-02-21 

 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid, artikel 12, eerste lid, artikel 25/1, 
artikel 25/5, artikel 26/2, artikel 27, artikel 27/1 en artikel 29; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 7 december 2017 — Politieraad — Reglement van 
orde; 
 
Overwegende dat de werking van de politieraad nader bepaald wordt in het reglement van orde; 
 
Overwegende dat naast de bepalingen die op basis van de wet op de geïntegreerde politie in 
opgenomen moeten worden, kan het reglement van orde bijkomende maatregelen bevatten in 
verband met de werking van de politieraad; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Hoofdstuk 1 — Inleiding. 
 
Artikel 1. 
Dit besluit regelt de werking van de politieraad, zoals bepaald in de wet van 7 december 1998 tot 
organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus en zoals hierna 
nader omschreven. 
 
Artikel 2. 
Voor dit besluit wordt het volgende verstaan onder: 
1° raad: de politieraad; 
2° raadslid: lid van de politieraad, inbegrepen de leden van het politiecollege; 
3° college: het politiecollege; 
4° vergadering: vergadering van de politieraad; 
5° agenda: agenda van de politieraad; 
6° schriftelijk: per brief of per elektronische post. 
 
Hoofdstuk 2 — Bijeenroeping en agenda. 
 
Artikel 3. 
§ 1. De raad wordt bijeengeroepen door het college. De oproepingsbrief wordt verzonden per 
elektronische post, Het elektronisch bericht gaat uit van de secretaris. De raadsleden delen hun e-
mailadres voor het ontvangen van de oproepingsbrief mee aan de secretaris. 
 
§ 2. Wanneer een derde van zittinghebbende raadsleden het vraagt, is het college verplicht de 
raad bijeen te roepen op de gevraagde dag en uur. De schriftelijke aanvraag moet de agenda 
vermelden, vergezeld van een verklarende nota of elk document dat de raad kan voorlichten. 
De aanvraag moet tijdig ingediend worden, zodanig dat de oproepingstermijnen kunnen geres-
pecteerd worden. Indien de aanvraag geen datum van de vergadering vermeldt, zal het college de 
raad bijeenroepen de eerstvolgende nuttige donderdag. 
 
Artikel 4. 
§ 1. De oproeping gebeurt ten minste zeven werkdagen vóór de dag van de vergadering. 
 
§ 2. De in paragraaf 1 bepaalde termijn wordt tot twee werkdagen teruggebracht voor de 
tweede en derde bijeenroeping nadat dat het vereiste aantal raadsleden niet is opgekomen. 
 
§ 3. In spoedeisende gevallen kan het college afwijken van de in paragraaf 1 bepaalde termijn. 
 
§ 4. Onder werkdag wordt verstaan: elke dag van de week, behalve zaterdag, zondag en 
wettelijke feestdagen.  
 
Artikel 5. 
De oproepingsbrief vermeldt de agenda van de openbare en de besloten vergadering. 
De agendapunten zijn voldoende duidelijk omschreven. Bij elk punt van de agenda wordt een 
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beknopte toelichting gegeven. 
In spoedeisende gevallen  kan het college hiervan afwijken. 
 
Artikel 6. 
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 wordt besloten mits akkoord van tenminste twee derden van de aanwezige 
leden. 
 
Artikel 7. 
§ 1. Elk voorstel dat niet op de agenda voorkomt, moet uiterlijk vijf werkdagen vóór de dag 
van de vergadering per elektronische post overhandigd worden aan de voorzitter en aan de 
secretaris. Het moet vergezeld zijn van een verklarende nota of van elk document dat de raad kan 
voorlichten. 
Een lid van het politiecollege kan van deze mogelijkheid om de agenda aan te vullen geen ge-
bruik maken. 
 
De voorzitter deelt dadelijk de aanvullende agendapunten mee aan de raadsleden per elektroni-
sche post. Het elektronisch bericht gaat uit van de secretaris. 
 
§ 2. De raad zal geen voorstellen behandelen die er op gericht zijn standpunten in te nemen 
over zaken die niet expliciet tot de bevoegdheid van de politiezone behoren. 
 
Artikel 8. 
Behalve in spoedeisende gevallen worden plaats, dag, tijdstip en de toegelichte agenda van de 
vergaderingen van de raad ter kennis gebracht van het publiek: 
– door aanplakking aan de ingang van het politiehuis en van de gemeentehuizen van de politie-

zone, 
– door publicatie op een webtoepassing van de politiezone uitsluitend toegankelijk voor de 

raadsleden. 
Deze bekendmaking gebeurt gelijktijdig met de oproeping van de raadsleden. 
 
Artikel 9. 
§ 1. De agenda wordt per elektronische post gratis bezorgd aan de lokale perscorrespondenten 
die hierom verzoeken. 
 
§ 2. Punten die na het verzenden van de oproeping aan de agenda worden toegevoegd, worden 
niet meegedeeld aan de in paragraaf 1 bedoelde personen. 
 
Hoofdstuk 3 — Informatie voor de raadsleden. 
 
Artikel 10. 
§ 1. Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder het ontwerp van besluit, de 
verklarende nota's, de feitelijke gegevens, de eventueel verleende adviezen, vanaf de verzending 
van de oproeping ter inzage gelegd van de raadsleden in het politiehuis tijdens de openingsuren. 
Indien een politieraadslid daartoe heeft verzocht, worden de documenten hem elektronisch ter 
beschikking gesteld. 
 
§ 2. De toegelichte agenda en de bijlagen bij de agenda, zoals onder andere het ontwerp van 
besluit, het ontwerp van begroting, het ontwerp van begrotingswijziging en het ontwerp van 
jaarrekening en hun respectievelijke bijlagen, evenals de notulen van de vorige vergadering 
worden elektronisch ter beschikking gesteld van de raadsleden. 
 
§ 3. De korpschef en de door hem aangewezen ambtenaren verstrekken technische toelichtin-
gen over de in paragraaf één bedoelde dossiers aan de raadsleden die er om verzoeken. 
De bijzonder rekenplichtige en de door hem aangewezen ambtenaren verstrekken aan de raadsle-
den die er om verzoeken technische toelichtingen over het ontwerp van begroting, het ontwerp 
van begrotingswijziging en het ontwerp van jaarrekening en hun respectievelijke bijlagen. 
Onder technische toelichtingen wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelij-
king van de documenten die in de dossiers voorkomen, van de feitelijke gegevens en van het 
verloop van de procedure. 
De raadsleden die technische toelichtingen wensen, maken hiervoor een afspraak met de betrok-
ken personeelsleden. 
 
Artikel 11. 
§ 1. De raadsleden kunnen tijdens de kantooruren de documenten die betrekking hebben op het 
bestuur van de politiezone raadplegen. Zij richten hun verzoek aan de korpschef. 
 
§ 2. De raadsleden kunnen kosteloos een kopie, een afdruk of een elektronisch bestand ver-
krijgen van de documenten die betrekking hebben op het bestuur van de politiezone. 
 
§ 3. Het raadslid dat feitelijke gegevens van een dossier aan het publiek of aan de pers kenbaar 
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maakt, doet dit onder zijn eigen verantwoordelijkheid, zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk. 
Het raadslid is, in zijn hoedanigheid van bestuurder, ertoe gehouden geen gegevens te versprei-
den die het recht op de persoonlijke levenssfeer krenken, die van aard zijn de mededinging 
inzake openbare opdrachten te vervalsen. Het raadslid moet ook het beroepsgeheim eerbiedigen. 
 
Artikel 12. 
De raadsleden kunnen tijdens de kantooruren de diensten van de politiezone bezoeken. Zij 
richten hun verzoek aan de korpschef. 
Tijdens hun bezoek moeten de raadsleden passief optreden: zij mogen vragen stellen maar geen 
opmerkingen maken. 
 
Artikel 13. 
§ 1. De raadsleden hebben het recht aan het college schriftelijke vragen te stellen. Het college 
antwoordt schriftelijk binnen de maand na ontvangst van de vraag. 
 
§ 2. Aan het begin van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen 
stellen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de politiezone behoren en die niet op de 
agenda van de raad staan. Het college antwoordt op deze mondelinge vragen ten laatste tijdens de 
volgende vergadering van de raad. 
 
§ 3. De raadsleden hebben het recht geïnformeerd te worden door de burgemeesters over de 
wijze waarop zij de bevoegdheden uitoefenen die hun zijn verleend krachtens de artikelen 42, 43, 
45 en 133, tweede en derde lid, van de Nieuwe Gemeentewet. 
 
 
Hoofdstuk 4 — Vergaderingen. 
 
Artikel 14. 
De raad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten 
minste vier maal per jaar waarvan ten minste eenmaal per semester. 
 
Artikel 15. 
De raad vergadert in de vergaderzaal 'Guy Pelegrin' van het politiehuis op donderdag om 19.00 
uur. De raadsleden nemen plaats op de voor hen voorbehouden plaats die aangegeven wordt met 
een naambordje. 
 
Artikel 16. 
De voorzitter van het politiecollege zit de politieraad voor. 
De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de vergadering. Elk politieraadslid dat 
de orde verstoord, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Hiervan wordt melding 
gemaakt in de notulen. 
 
Artikel 17. 
§ 1. Zodra voldoende raadsleden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, opent de 
voorzitter de vergadering. Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende raadsleden 
aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet 
kan doorgaan. Dit wordt in de notulen vermeld. 
 
§ 2. De voorzitter sluit de vergadering zodra de agenda afgehandeld is. 
 
Artikel 18. 
De voorzitter doet alle mededelingen die de raad aanbelangen na het openen van de vergadering. 
Hij deelt de namen mee van de verontschuldigde raadsleden. 
Na het behandelen van de vragen van de raadsleden behandelt de raad de punten in de volgorde 
zoals op de agenda vermeld, tenzij de raad er anders over beslist. 
 
Artikel 19. 
De raadsleden tekenen de presentielijst vóór het einde van de vergadering. De namen van de 
raadsleden die deze lijst getekend hebben, worden in de notulen vermeld. 
 
Artikel 20. 
§ 1. De raad kan geen beslissing nemen indien niet de meerderheid van de zittinghebbende 
raadsleden aanwezig is. 
 
§ 2. De raad kan echter, indien hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal 
raadsleden is opgekomen, na een derde en laatste oproeping, ongeacht het aantal aanwezige 
raadsleden, op geldige wijze beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die voor de derde 
maal op de agenda voorkomen. 
 
§ 3. De tweede en derde oproeping moeten gebeuren overeenkomstig de voorschriften van 
artikel 5, en er moet vermeld worden of de oproeping voor de tweede of voor de derde maal 
gebeurt. Bovendien moeten de bepalingen van de twee vorige paragrafen in de derde oproeping 
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woordelijk worden overgenomen. 
 
Artikel 21. 
De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar. 
Wanneer 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. 
 
Artikel 22. 
§ 1. De politieraad kan met een twee derde meerderheid van de aanwezige leden, in het belang 
van de openbare orde en op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, beslissen dat de 
vergadering niet openbaar is. 
 
§ 2. De vergadering van de raad is niet openbaar wanneer het om personen gaat. Zodra een 
dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter meteen de behandeling in besloten vergade-
ring. 
 
Artikel 23. 
Het is elk raadslid en 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 verkie-
zing, of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en 
rechtstreeks belang hebben. Inzake voordrachten van kandidaten, benoemingen en tuchtver-
volgingen 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 politie-
zone 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. 
 
Artikel 24. 
§ 1. De voorzitter deelt op de laatste zitting van het jaar de data van de zittingen voor het 
komende kalenderjaar mee. Eventuele wijzigingen worden zo snel mogelijk meegedeeld. 
 
§ 2. De voorzitter deelt elke vergadering de datum van de volgende zitting mee. 
 
§ 3. Behalve in spoedeisende gevallen zijn er geen vergaderingen tijdens de schoolvakanties. 
 
Artikel 25. 
Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk raadslid aan het woord wenst te 
komen over het voorstel. 
 
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen. De tussenkomsten zullen 
beknopt en hoffelijk zijn. Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking, en elke persoonlijke 
aantijging worden geacht de orde te verstoren. 
 
Indien de raad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter wanneer ze aan het woord 
komen. 
 
De korpschef woont de vergaderingen van de raad bij. De voorzitter kan aan de korpschef vragen 
om toelichting te geven. 
 
Hoofdstuk 5 — Stemming. 
 
Artikel 26. 
Wanneer de voorzitter oordeelt dat het agendapunt voldoende werd besproken, sluit hij de be-
spreking en vraagt de stemming. De voorzitter omschrijft het voorwerp van de bespreking waar-
over de vergadering zich moet uitspreken. 
 
Artikel 27. 
Elk raadslid, de leden van het politiecollege inbegrepen, heeft één stem. 
Bij de stemmingen over de vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarre-
keningen beschikt elke groep vertegenwoordigers van een gemeente over evenveel stemmen als 
het aantal stemmen die de burgemeester van dezelfde gemeente heeft in het politiecollege. Deze 
stemmen worden onder de leden van elke groep gelijk verdeeld. 
 
Artikel 28. 
§ 1. De raadsleden stemmen bij handopsteking, tenzij er geheim moet gestemd worden. 
Bij de stemming bij handopsteking vraagt de voorzitter achtereenvolgens welke raadsleden ja 
stemmen, neen stemmen of zich onthouden. 
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Elk raadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken. 
 
§ 2. Er wordt mondeling gestemd telkens als een derde van de aanwezige raadsleden hierom 
verzoekt. 
Bij de mondelinge stemming spreekt elk raadslid ja, neen of onthouding uit in de volgorde van de 
plaatsen in de vergaderzaal. De voorzitter stemt het laatst. 
 
§ 3. Alleen de voordrachten van kandidaten, benoemingen, terbeschikkingstellingen, preven-
tieve schorsingen in het belang van de dienst en tuchtstraffen gebeuren bij afzonderlijke geheime 
stemming. 
De benoeming of de voordracht geschiedt bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stem-
men heeft de oudste kandidaat de voorkeur. 
 
Indien bij de benoeming of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt 
verkregen bij de eerste stemming, heeft een herstemming plaats over de twee kandidaten die de 
meeste stemmen hebben behaald. Te dien einde maakt de voorzitter een lijst op met tweemaal 
zoveel namen als er benoemingen of voordrachten moeten geschieden. De stemmen kunnen 
alleen uitgebracht worden op de kandidaten die op deze lijst voorkomen. 
 
De stemming gebeurt met eenvormige stembriefjes en met de ter beschikking gestelde potloden. 
De voorzitter laat zich bijstaan door de twee jongste raadsleden voor de verrichtingen van de 
stemming en de stemopneming. De raadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthou-
ding gebeurt door het afgeven van een blanco stembriefje. 
Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan. 
Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal ingezamelde stembriefjes geteld. 
Stemt dit aantal niet overeen met het aantal raadsleden dat aan de stemming heeft deelgenomen, 
dan worden de stembriefjes vernietigd en worden de raadsleden uitgenodigd opnieuw te stem-
men. 
 
§ 4. De voorzitter maakt de uitslag van de stemming bekend. 
 
Artikel 29. 
De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. 
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen 
 
Artikel 30. 
De raad stemt over de begroting en de jaarrekeningen in hun geheel. 
 
Elk raadslid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over één of meer artikelen of reeksen 
van artikelen die hij aanwijst, indien het om de begroting gaat of over één of meer artikelen of 
posten die hij aanwijst, indien het om de jaarrekeningen gaat. In dat geval mag over het geheel 
pas 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. 
 
Hoofdstuk 6 — Notulen. 
 
Artikel 31. 
De secretaris woont de vergaderingen van de raad bij. Hij stelt de notulen ervan op. 
 
Artikel 32. 
De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen, en ook het 
gevolg dat gegeven werd aan die punten waaromtrent de raad geen beslissing genomen heeft. Zij 
maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. 
Opmerkingen welke door de raadsleden tijdens de besprekingen werden geuit, worden niet 
opgenomen in de notulen, tenzij het raadslid hierom uitdrukkelijk verzoekt en binnen de week na 
de zitting de tekst van zijn tussenkomst overhandigt aan de secretaris. 
 
Artikel 33. 
De notulen van de vorige vergadering worden vanaf de verzending van de oproepingsbrief ter 
inzage van de raadsleden gelegd in het politiehuis en elektronisch ter beschikking gesteld. 
 
Artikel 34. 
Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de 
notulen van de vorige vergadering. Indien deze opmerkingen worden aangenomen, is de secreta-
ris ertoe gehouden tijdens de vergadering of ten laatste tijdens de volgende vergadering een 
nieuwe tekst, in overeenstemming met de beslissing van de politieraad, voor te leggen. 
Indien er geen opmerkingen worden gemaakt vóór het einde van de vergadering worden de 
notulen beschouwd als goedgekeurd. 
 
In het geval de politieraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan deze beslissen om 
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opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering. 
 
Artikel 35. 
Na de goedkeuring zorgt de secretaris voor de overschrijving ervan in het register van de notulen 
van de politieraad. De overgeschreven notulen worden door de voorzitter en door de secretaris 
getekend. Zodra de notulen van de vergadering zijn goedgekeurd en ondertekend door de voorzit-
ter en de secretaris, worden ze geplaatst op een webtoepassing van de politiezone uitsluitend 
toegankelijk voor de raadsleden gedurende ten minste twaalf maanden, met weglating van de 
punten die achter gesloten deuren werden behandeld. 
 
Artikel 36. 
Telkens als de raad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de verga-
dering opgemaakt en door de aanwezige raadsleden ondertekend. 
 
Artikel 37. 
Binnen een termijn van tien dagen na de raadszitting wordt een lijst met een beknopte omschrij-
ving van de beslissingen van de raad bekend gemaakt: 
– door aanplakking gedurende minstens twintig dagen aan de ingang van het politiehuis en van 

de gemeentehuizen van de politiezone; 
– door publicatie gedurende ten minste twaalf maanden op een webtoepassing van de politiezo-

ne uitsluitend toegankelijk voor de raadsleden. 
 
Hoofdstuk 7 — Presentiegeld. 
 
Artikel 38. 
Aan de raadsleden, met uitzondering van de leden van het college, de secretaris en de korpschef, 
wordt presentiegeld verleend voor elke vergadering van de raad waarop zij aanwezig zijn. 
 
Artikel 39. 
Er kan echter geen tweemaal presentiegeld worden verleend op eenzelfde dag. 
 
Artikel 40. 
Het presentiegeld wordt uitbetaald door storting op de rekening van het raadslid. 
 
Artikel 41. 
De vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld, 
worden vastgesteld in een afzonderlijk reglement. 
 
Hoofdstuk 8 — Slotbepalingen. 
 
Artikel 42. 
De raad kan een deontologische code aannemen die aangeeft welke de fundamentele waarden 
zijn voor het bestuur van de politieorganisatie. 
 
Artikel 43. 
De raad kan een e-policy aannemen die de toegang en het gebruik van elektronisch beschikbaar 
gestelde informatie regelt. 
 
Artikel 44. 
Het besluit van de politieraad van 7 december 2017 — Politieraad — Reglement van orde, wordt 
opgeheven. 
 
Artikel 45. 
Dit reglement van orde wordt gepubliceerd op een webtoepassing van de politiezone uitsluitend 
toegankelijk voor de raadsleden. 
 
 
 
 
5 Politieraad — E-policy 
(NDC 580.721:504.3) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 20 februari 2019 — Politieraad — Reglement van 
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orde, in het bijzonder artikel 43; 
 
Gelet op het ontwerp van e-policy aangaande de toegang en het gebruik van elektronisch be-
schikbaar gestelde informatie; 
 
Overwegende dat de bepalingen van deze e-policy bedoeld zijn voor de politieraadsleden en 
voortvloeien uit de wettelijke verplichtingen waaraan de politiezone moet voldoen in het kader 
van de bescherming van persoonsgegevens en het opstellen van een informatieveiligheidsbeleid; 
 
Overwegende dat deze e-policy het gebruik regelt van informatie- en communicatietechnologie 
en de raadpleging van de aan de politieraadsleden beschikbaar gestelde bestanden; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Alle informatie van de politiezone die uitsluitend bedoeld is voor de raadsleden zal worden 
gepubliceerd op Office 365 GPI in Microsoft Teams. 
 
Artikel 2. 
De e-policy aangaande de toegang en het gebruik van elektronisch beschikbaar gestelde informa-
tie, wordt goedgekeurd. 
Deze policy maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 3. 
Deze e-policy zal gepubliceerd worden op Office 365 GPI in Microsoft Teams. 
 
 
 
 
6 Politieraad — Stemgewicht 
(NDC 580.722:504.51) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid, en artikel 26; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op 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 een meergemeentenpolitiezone, 
zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 december 2012, in het bijzonder artikel 2; 
 
Overwegende dat elke burgemeester in het politiecollege over een aantal stemmen beschikt naar 
evenredigheid van de politiedotatie die zijn gemeente in de politiezone inbrengt; 
 
Overwegende dat het totaal aantal stemmen binnen het politiecollege 100 bedraagt; dat dit aantal 
evenredig wordt verdeeld onder de burgemeesters die lid zijn van het politiecollege; 
 
Overwegende dat bij ontstentenis van een onderling akkoord tussen de gemeenteraden over een 
andere verdeling, het percentage van het aandeel van elke gemeente in de globale gemeentelijke 
dotatie bepaald wordt door: 
1° de KUL-norm (voor 60 %); 
2° het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner van de gemeente (voor 20 %); 
3° het gemiddeld kadastraal inkomen in de schoot van de gemeente (voor 20 %); 
 
Overwegende dat dit het volgende resultaat geeft: 
Ternat: 30,9597 %; 
Affligem: 23,3934 %; 
Roosdaal: 20,0864 %; 
Liedekerke: 25,5605 %; 
 
Overwegende dat de burgemeester van de gemeente Ternat over 31 stemmen beschikt in het 
politiecollege; 
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Overwegende dat de burgemeester van de gemeente Affligem over 23 stemmen beschikt in het 
politiecollege; 
 
Overwegende dat de burgemeester van de gemeente Roosdaal over 20 stemmen beschikt in het 
politiecollege; 
 
Overwegende dat de burgemeester van de gemeente Liedekerke over 26 stemmen in beschikt het 
politiecollege; 
 
Overwegende dat bij de stemming over de vaststelling van de begroting en de jaarrekening elke 
groep vertegenwoordigers van één gemeente over evenveel stemmen beschikt als de burgemees-
ter van die gemeente; dat deze stemmen onder de leden van de groep vertegenwoordigers van een 
gemeente worden gelijk verdeeld; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De raadsleden van de gemeente Ternat beschikken elk over 5,1666 stemmen in de politieraad. 
De raadsleden van de gemeente Affligem beschikken elk over 3,8333 stemmen in de politieraad. 
De raadsleden van de gemeente Roosdaal beschikken elk over 4,0000 stemmen in de politieraad. 
De raadsleden van de gemeente Liedekerke beschikken elk over 4,3333 stemmen in de politie-
raad. 
 
Artikel 2. 
Het stemgewicht bepaald in artikel 1 is alleen van toepassing bij de stemming over de vaststel-
ling van de begroting, de wijziging van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening. 
 
Artikel 3. 
Dit besluit is geldig tot wanneer de gemeenteraden van de gemeenten die deel uitmaken van de 
politiezone in onderling akkoord een andere verdeling afspreken. 
 
 
 
 
7 Politieraad — Berekening presentiegelden — Overeenkomst 
(NDC 580.721:172.203) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid, artikel 12, eerste lid, artikel 20ter, 
§ 2; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 30 mei 2013 — Politieraad — Berekening presentie-
gelden — Overeenkomst; 
 
Gelet op de dienstnota SSGPI–RIO 2018/1147 van 30 november 2018; 
 
Gelet op het ontwerp van overeenkomst met het secretariaat GPI (SSGPI); 
 
Overwegende dat de politiezone de berekening van de presentiegelden van de politieraadsleden 
laat uitvoeren door het secretariaat van de federale politie; 
 
Overwegende dat bij de installatie van een nieuwe politieraad de lopende overeenkomst voor de 
berekening van de presentiegelden automatisch wordt beëindigd; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
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Besluit: 
 
Artikel 1. 
§ 1. De raadsleden ontvangen presentiegeld voor elke vergadering van de politieraad waarop 
zij aanwezig zijn. De burgemeesters ontvangen geen presentiegeld. 
 
§ 2. Het presentiegeld wordt vastgesteld op een vast bedrag van 125 euro. 
 
§ 3. Het presentiegeld is onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing overeenkomstig de bepa-
lingen van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen. 
 
Artikel 2. 
De politiezone doet een beroep op de diensten van het secretariaat GPI voor de berekening van 
de presentiegelden van de raadsleden. 
 
Artikel 3. 
Met het secretariaat GPI wordt een overeenkomst gesloten volgens bijgevoegd ontwerp. Deze 
overeenkomst zal namens de politiezone ondertekend worden door de voorzitter en de korpschef. 
Deze overeenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 4. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de ondertekende overeen-
komst worden bezorgd aan het SSGPI. 
 
Artikel 5. 
Het besluit van de politieraad van 30 mei 2013 — Politieraad — Berekening presentiegelden — 
Overeenkomst, wordt opgeheven. 
 
 
 
 
8 Opdrachten — Aanneming van werken, leveringen en diensten — Voorwaarden 
(NDC 580.71:488:8) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid, artikel 12, eerste lid, artikel 33 
juncto artikel 234 en artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet,  artikel 34 juncto artikel 247 en 
artikel 248, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet, en artikel 86, eerste lid, 1°; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 92; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 30 mei 2013 — Opdrachten — Aanneming van 
werken, leveringen en diensten — Onderhandelingsprocedure — Voorwaarden; 
 
Overwegende dat opdrachten tot een bedrag van 30 000 euro, exclusief de belasting op de toege-
voegde waarde, kunnen tot stand komen via een aangenomen factuur; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het politiecollege zal de opdrachten voor het uitvoeren van werken, het leveren van producten of 
het verlenen van diensten die gefinancierd worden met de kredieten van de buitengewone begro-
ting gunnen met een aanvaarde factuur, voor zover deze investeringen in normale omstandighe-
den binnen hetzelfde financieel boekjaar gerealiseerd of geleverd worden. 
 
Artikel 2. 
Dit besluit geldt alleen voor de opdrachten binnen de perken van de op de buitengewone begro-
ting ingeschreven kredieten en waarvan de geraamde waarde, zonder belasting op de toegevoeg-
de waarde, lager is dan 30 000 euro. 
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Artikel 3. 
Artikel 1 is niet van toepassing op de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten waarvoor de politieraad een andere gunningsprocedure bepaalt. 
 
Artikel 4. 
Dit besluit is van toepassing tot de volgende installatie van een nieuwe politieraad. 
 
Artikel 5. 
Het besluit van de politieraad van 30 mei 2013 — Opdrachten — Aanneming van werken, 
leveringen en diensten — Onderhandelingsprocedure — Voorwaarden, wordt opgeheven. 
 
Artikel 6. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van twintig dagen 
aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, voor 
kennisgeving. 
 
 
 
 
9 Opdrachten — Voorwaarden en wijze van gunnen — Machtiging politiecollege 
(NDC 580.71:172.2:505.01) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid, artikel 12, eerste lid, artikel 33 
juncto artikel 234 en artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet,  artikel 34 juncto artikel 247 en 
artikel 248, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet, en artikel 86, eerste lid, 1°; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 92;  
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 30 mei 2013 — Opdrachten — Voorwaarden en wijze 
van gunnen — Machtiging politiecollege; 
 
Overwegende dat voor de continuïteit van het dagelijks beheer het aangewezen is het politiecol-
lege te machtigen om de voorwaarden van opdrachten vast te stellen; 
 
Overwegende dat opdrachten tot een bedrag van 30 000 euro, exclusief de belasting op de toege-
voegde waarde, kunnen tot stand komen via een aangenomen factuur; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het politiecollege wordt gemachtigd om de wijze te kiezen waarop de opdrachten voor het 
uitvoeren van werken, het leveren van producten of het verlenen van diensten worden gegund en 
de voorwaarden vast te stellen. 
 
Artikel 2. 
Deze machtiging geldt alleen voor de opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer 
van de politiezone en binnen de perken van de op de gewone begroting ingeschreven kredieten 
en waarvan de geraamde waarde, zonder belasting op de toegevoegde waarde, lager is dan 
30 000 euro. 
 
Artikel 3. 
Dit besluit is van toepassing tot de volgende installatie van een nieuwe politieraad. 
 
Artikel 4. 
Het besluit van de politieraad van 30 mei 2013 — Opdrachten — Voorwaarden en wijze van 
gunnen — Machtiging politiecollege, wordt opgeheven. 
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Artikel 5. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van twintig dagen 
aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, voor 
kennisgeving. 
 
 
 
 
10 Administratief en logistiek personeel — Tijdelijke contractuele aanwervingen — Mach-
tiging politiecollege 
(NDC 300) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid, artikel 12, eerste lid, artikel 56 en 
artikel 86, eerste lid, 3°; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 30 mei 2013 — Administratief en logistiek personeel 
— Tijdelijke contractuele aanwervingen — Machtiging politiecollege; 
 
Overwegende dat een modern personeelsbeleid een vlotte afhandeling van de personeelsdossiers 
vergt; dat ingeval van afwezigheid van een personeelslid, bijvoorbeeld wegens ziekte of loop-
baanonderbreking, snel in een vervanging moet kunnen worden voorzien; 
 
Gelet op de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakverenigingen van het personeel van de politiediensten, in het bijzonder artikel 8, § 1, 1°, en 
artikel 10; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet 24 maart 1999 tot 
regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de 
politiediensten, in het bijzonder artikel 2; 
 
Overwegende dat deze aangelegenheid onderworpen is aan de procedure van syndicaal overleg; 
 
Gelet op het advies van het basisoverlegcomité van 15 juni 2004; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het politiecollege wordt gemachtigd om arbeidsovereenkomsten af te sluiten om personeelsleden 
van het administratief en logistiek kader te vervangen die langdurig afwezig zijn. 
 
Artikel 2. 
Dit besluit is niet van toepassing op het operationeel personeel. 
 
Artikel 3. 
Dit besluit is geldig tot de volgende installatie van een nieuwe politieraad. 
 
Artikel 4. 
Het besluit van de politieraad van 30 mei 2013 — Administratief en logistiek personeel — 
Tijdelijke contractuele aanwervingen — Machtiging politiecollege, wordt opgeheven. 
 
Artikel 5. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met advies van het basisover-
legcomité, binnen een termijn van twintig dagen aangetekend worden verzonden naar de gouver-
neur van de provincie Vlaams-Brabant, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
11 Haviland — Raad van bestuur — Gezamenlijke voordracht kandidaten 
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(NDC 901:80) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid, artikel 26/2, vierde lid, en artikel 
26/3, 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 336, artikel 426, artikel 431, artikel 
434, § 2, artikel 436 en artikel 445, tweede lid; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshande-
lingen; 
 
Gelet op de statuten van Haviland, in het bijzonder artikel 19; 
 
Overwegende dat de politiezone deelnemer is van Haviland; 
 
Overwegende dat binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op de politieraadsverkie-
zingen tot de algehele vernieuwing van de raad van bestuur moet worden overgegaan; 
 
Overwegende dat de leden van de raad van bestuur benoemd worden door de algemene vergade-
ring van Haviland; 
 
Overwegende dat het werkingsgebied van Haviland onderverdeeld werd in vier categorieën van 
gemeenten volgens de hoeveelheid aandelen in hun bezit; dat proportioneel aan elke categorie 
een aantal bestuurders werden toegewezen; dat dit volgende resultaat geeft: 
Categorie A: > 1.400 aandelen = 5 bestuurders 
Categorie B: 1.001-1.400 aandelen = 2 bestuurders 
Categorie C: 500-1.000 aandelen = 6 bestuurders 
Categorie D: < 500 aandelen  = 2 bestuurders 
 
Overwegende dat de raad van bestuur is samengesteld uit vijftien bestuurders; 
 
Overwegende dat een lijst werd samengesteld met de namen van vijftien kandidaat-bestuurders; 
 
Overwegende dat de kandidaat-bestuurders geen ambt, functie of mandaat mogen uitoefenen dat 
ingevolge artikel 447 van het Decreet Lokaal Bestuur, onverenigbaar is met het mandaat van 
bestuurder; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De gezamenlijke voordracht van vijftien kandidaten voor de raad van bestuurder van Haviland 
wordt als volgt bevestigd: 
– Greta Cochez (Pepingen) 
– Eva De Bleeker (Hoeilaart) 
– Jan De Broyer (Overijse) 
– Walter De Donder (Affligem) 
– Patrick De Smedt (Opwijk) 
– Kris Degroote (Herne) 
– Leen Destoop (Halle) 
– Jan Erckelbout (Dilbeek) 
– Ingrid Holemans (Zaventem) 
– Bart Keymolen (Sint-Pieters-Leeuw) 
– Steven Elpers (Merchtem) 
– Johan Serkeyn (Vilvoorde) 
– Hugo Vandaele (Beersel) 
– Walter Vansteenkiste (Wemmel) eerste 3 jaar en  

Matthys Dominique (Wezembeek-Oppem) laatste 3 jaar 
– Greet Willems (Kampenhout) 
 
Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar Haviland, 
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voor kennisgeving. 
 
 
 
 
12 Haviland — Raad van bestuur — Voordracht kandidaat 
(NDC 901:80) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid, artikel 26/2, vierde lid, en artikel 
26/3, 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 336, artikel 426, artikel 431, artikel 
434, § 2, artikel 436 en artikel 445, tweede lid; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshande-
lingen; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 21 februari 2019 — Haviland — Raad van bestuur — 
Gezamenlijke voordracht kandidaten; 
 
Gelet op de statuten van Haviland, in het bijzonder artikel 19; 
 
Overwegende dat de politiezone deelnemer is van Haviland; 
 
Overwegende dat binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op de politieraadsverkie-
zingen tot de algehele vernieuwing van de raad van bestuur moet worden overgegaan; 
 
Overwegende dat de leden van de raad van bestuur benoemd worden door de algemene vergade-
ring van Haviland; 
 
Overwegende dat de raad van bestuur is samengesteld uit vijftien bestuurders; 
 
Overwegende dat een lijst werd samengesteld met de namen van vijftien kandidaat-bestuurders; 
 
Overwegende dat de politiezone een kandidaat-bestuurder kan voordragen uit de lijst van vijftien 
kandidaten; 
 
Overwegende dat de kandidaat geen ambt, functie of mandaat mag uitoefenen dat ingevolge 
artikel 447 van het Decreet Lokaal Bestuur, onverenigbaar is met het mandaat van bestuurder; 
 
Overwegende dat de voorwaarden m.b.t. de toepassing van de in house-exceptie bepaald zijn in 
artikel 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; dat er een ‘gezamenlijke 
controle’ moet zijn door de deelnemers; dat dit concreet betekent dat de besluitvormingsorganen 
moeten worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij individuele 
vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen; dat elke deel-
nemer minstens een individuele bestuurder moet aanduiden als vertegenwoordiger in de raad van 
bestuur; 
 
Overwegende dat de gevolgde werkwijze voor de aanstelling van de bestuurders de verdere 
toepassing van de in house-exceptie mogelijk maakt; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot geheime stemming; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De heer Walter De Donder, burgemeester Affligem, nationaal nummer 61.07.12 281-10, wonen-
de te 1790 Affligem, Molenberg nummer 23, wordt voorgedragen als kandidaat voor de raad van 
bestuur van Haviland. 
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Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar Haviland, 
voor kennisgeving; 
 
 
 
 
13.1 Haviland — Algemene vergadering — Vertegenwoordiger 
(NDC 901:80) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid, artikel 26/2, vierde lid, en artikel 
26/3, 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 336, artikel 426, artikel 431, artikel 
432, artikel 445, tweede lid, en artikel 447, tweede lid; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshande-
lingen; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 7 december 2017 — Haviland — Toetreding — 
Voorwaarden; 
 
Gelet op de statuten van Haviland, in het bijzonder artikel 35; 
 
Overwegende dat de politiezone deelnemer is van Haviland; 
 
Overwegende dat de politiezone vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van Haviland; 
 
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de politieraad een nieuwe afvaardiging moet 
aangeduid worden om de politiezone te vertegenwoordigen; 
 
Overwegende dat de politieraad uit zijn leden een vertegenwoordiger aanduidt; dat er een onver-
enigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en 
dat van lid van een van de andere organen; 
 
Overwegende dat de vertegenwoordiger geen ambt, functie of mandaat mag uitoefenen dat 
ingevolge artikel 447 van het Decreet Lokaal Bestuur, onverenigbaar is met het mandaat van 
bestuurder; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot geheime stemming; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
§ 1. Mevrouw Borloo, nationaal nummer 67.09.01-418.52, wonende te 1761 Roosdaal, Herst-
straat nummer 12/B, wordt afgevaardigd om de politiezone te vertegenwoordigen op de gewone 
en buitengewone algemene vergaderingen van Haviland. 
 
§ 2. De afgevaardigde is gemachtigd aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, 
de notulen en andere documenten te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is 
om de belangen van de politiezone te behartigen. 
De afgevaardigde zal zijn stemgedrag op de algemene vergaderingen afstemmen op de beslissin-
gen genomen door de politieraad. 
 
Artikel 2. 
Dit mandaat geldt tot de volgende vernieuwing van de politieraad. 
Het vervalt wanneer de betrokkene de hoedanigheid van politieraadslid verliest. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° Haviland, voor kennisgeving; 
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2° de betrokkene, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
13.2 Haviland — Algemene vergadering — Plaatsvervangend vertegenwoordiger 
(NDC 901:80) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid, artikel 26/2, vierde lid, en artikel 
26/3, 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 336, artikel 426, artikel 431, artikel 
432, artikel 445, tweede lid, en artikel 447, tweede lid; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshande-
lingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 44, eerste en derde alinea, en artikel 59 tweede alinea; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 7 december 2017 — Haviland — Toetreding — 
Voorwaarden; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 21 februari 2019 — Haviland — Algemene vergade-
ring — Vertegenwoordiger; 
 
Gelet op de statuten van Haviland, in het bijzonder artikel 35; 
 
Overwegende dat de politiezone deelnemer is van Haviland; 
 
Overwegende dat de politiezone vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van Haviland; 
 
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de politieraad een nieuwe afvaardiging moet 
aangeduid worden om de politiezone te vertegenwoordigen; 
 
Overwegende dat de politieraad uit zijn leden een vertegenwoordiger aanduidt; dat er een onver-
enigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en 
dat van lid van een van de andere organen; 
 
Overwegende dat de vertegenwoordiger geen ambt, functie of mandaat mag uitoefenen dat 
ingevolge artikel 48 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwer-
king, onverenigbaar is met het mandaat van bestuurder; 
 
Overwegende dat het aangewezen is een plaatsvervanger voor de vertegenwoordiger aan te 
duiden; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot geheime stemming; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
§ 1. Mevrouw Linda Van Huylenbroeck, nationaal nummer 51.08.12-404.72, wonende te 
1761 Roosdaal, Frans Van Cauwelaertstraat nummer 1, wordt afgevaardigd als plaatsvervanger 
om de politiezone te vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen 
van Haviland. 
 
§ 2. De afgevaardigde is gemachtigd aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, 
de notulen en andere documenten te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is 
om de belangen van de politiezone te behartigen, wanneer de effectieve vertegenwoordiger 
verhinderd is. 
De afgevaardigde zal zijn stemgedrag op de algemene vergaderingen afstemmen op de beslissin-
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gen genomen door de politieraad. 
 
Artikel 2. 
Dit mandaat geldt tot de volgende vernieuwing van de politieraad. 
Het vervalt wanneer de betrokkene de hoedanigheid van politieraadslid verliest. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° Haviland, voor kennisgeving; 
2° de betrokkene, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
14 Haviland — Algemene vergadering van 2019-03-28 — Mandaat vertegenwoordiger 
(NDC 901:80) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid, en artikel 27; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 336 en artikel 432, derde en vierde 
lid; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 7 december 2017 — Haviland — Toetreding — 
Voorwaarden; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 21 februari 2019 — Haviland — Algemene vergade-
ring — Vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 21 februari 2019 — Haviland — Algemene vergade-
ring — Plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
 
Gelet op de statuten van Haviland, in het bijzonder artikel 35; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 4 februari 2019 voor de algemene vergadering van Haviland van 
28 maart 2019; 
 
Overwegende dat de politiezone deelnemer is van Haviland; 
 
Overwegende dat de politiezone vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van Haviland; 
 
Overwegende dat voor elke algemene vergadering het mandaat van de vertegenwoordiger moet 
worden vastgesteld; 
 
Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de volgende punten bevat: 
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. 
 
Overwegende dat deze agendapunten van de algemene vergadering geen aanleiding geven tot 
opmerkingen; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De politieraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering Havi-
land van 28 maart 2019. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van de politiezone wordt opdracht gegeven om op de algemene vergade-
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ring zijn stemgedrag bij de geagendeerde voorstellen af te stemmen op de beslissingen genomen 
door de politieraad. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° Haviland, voor kennisgeving; 
2° de vertegenwoordiger van de politiezone, voor uitvoering. 
 
 
 
 
15.1 Poolstok — Algemene vergadering — Vertegenwoordiger 
(NDC 189) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshande-
lingen; 
 
Gelet op de statuten van de CVBA Poolstok, in het bijzonder artikel 27; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 6 december 2018 — Poolstok — Toetreding; 
 
Overwegende dat de politiezone lid is van Poolstok; 
 
Overwegende dat de politiezone vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van Poolstok; 
 
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de politieraad een nieuwe afvaardiging moet 
aangeduid worden om de politiezone te vertegenwoordigen; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot geheime stemming; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
§ 1. De heer Hannes Verdoodt, nationaal nummer 91.10.23, wonende te 1740 Ternat, T'Ser-
claesstraat nummer 25, wordt afgevaardigd om de politiezone te vertegenwoordigen in de gewo-
ne en buitengewone algemene vergaderingen van Poolstok. 
 
§ 2. De afgevaardigde is gemachtigd aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, 
de notulen en andere documenten te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is 
om de belangen van de politiezone te behartigen. 
 
Artikel 2. 
Dit mandaat geldt tot de volgende vernieuwing van de politieraad. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° Poolstok, voor kennisgeving; 
2° de betrokkene, voor uitvoering. 
 
 
 
 
15.2 Poolstok — Algemene vergadering — Plaatsvervangend vertegenwoordiger 
(NDC 189) 
 
De Politieraad, 
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Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshande-
lingen; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 6 december 2018 — Poolstok — Toetreding; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 21 februari 2019 — Poolstok — Algemene vergade-
ring — Vertegenwoordiger; 
 
Gelet op de statuten van de CVBA Poolstok, in het bijzonder artikel 27; 
 
Overwegende dat de politiezone lid is van Poolstok; 
 
Overwegende dat de politiezone vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van Poolstok; 
 
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de politieraad een nieuwe afvaardiging moet 
aangeduid worden om de politiezone te vertegenwoordigen; 
 
Overwegende dat het aangewezen is een plaatsvervanger voor de vertegenwoordiger aan te 
duiden; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot geheime stemming; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
§ 1. Mevrouw Anna Parys, nationaal nummer 93.12.23-472.02, wonende te 1740 Ternat, 
Heirbaan nummer 57, wordt afgevaardigd als plaatsvervanger om de politiezone te vertegen-
woordigen in de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van Poolstok. 
 
§ 2. De afgevaardigde is gemachtigd aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, 
de notulen en andere documenten te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is 
om de belangen van de politiezone te behartigen. 
 
Artikel 2. 
Dit mandaat geldt tot de volgende vernieuwing van de politieraad. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° Poolstok, voor kennisgeving; 
2° de betrokkene, voor uitvoering. 
 
 
 
 
16 Opdrachten — Leveringen — Dienstvoertuig — Voorwaarden — I 
(NDC 580.71:261.11) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid, artikel 33 en artikel 34; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende algemeen reglement op de 
boekhouding van de politiezone, in het bijzonder artikel 10; 
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Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 2, 6° en 
35°, artikel 43 en artikel 47; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten, in het 
bijzonder artikel 2, eerste lid, 1°, artikel 4, eerste lid, 1°, artikel 5 en artikel 12, eerste lid, 3°; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsre-
gels van de overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 2, eerste lid 6°,  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, in het bijzonder artikel 2, eerste lid, 2° en artikel 7; 
 
Overwegende dat de zone een voertuig wenst aan te kopen voor de interventiedienst; dat deze 
aankoop past binnen de normale vervangingscyclus binnen het voertuigenpark; 
 
Overwegende dat de politiezone de mogelijkheid heeft om aankopen te doen via de raamover-
eenkomsten van de Federale Politie; 
 
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat om een Volkswagen Golf GTE Hybride aan te kopen 
via de raamovereenkomst DGS/DSA 2016R3 010F&N, perceel 14, van de Federale Politie; 
 
Overwegende dat de zone voor deze opdracht een beroep kan doen op de firma D'Ieteren onder 
de bedongen voorwaarden; 
 
Overwegende dat aankopen via een raamovereenkomst het voordeel hebben dat enerzijds zeer 
interessante prijzen werden verkregen omwille van de schaalgrootte en dat anderzijds de politie-
zone vrijgesteld is van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De politiezone zal een Volkswagen Golf GTE Hybride aankopen. 
 
Artikel 2. 
Deze bestelling wordt geplaatst bij D’Ieteren n.v., Maliestraat nummer 50 te 1050 Brussel, in 
uitvoering van de raamovereenkomst DGS/DSA 2016R3 010F&N, perceel 14, van de Federale 
Politie. 
 
Artikel 3. 
Op basis van de bedongen eenheidsprijzen bedraagt de totale prijs van de opdracht 34 727,74 
euro, inclusief 21 % belasting over de toegevoegde waarde, exclusief eventuele herzieningen. 
 
Artikel 4. 
De opdracht zal worden gefinancierd: 
1° voor de uitgaven met de kredieten voorzien in artikel 330/743-98 (Aankoop van politievoer-

tuigen) van de buitengewone begroting 2019; 
2° voor de ontvangsten met de kredieten voorzien in artikel 330/961-51 (Op te nemen leningen) 

van de buitengewone begroting 2019. 
 
 
 
 
17 Opdrachten — Leveringen — Dienstvoertuig — Voorwaarden — II 
(NDC 580.71:261.11) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid, artikel 33 en artikel 34; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende algemeen reglement op de 
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boekhouding van de politiezone, in het bijzonder artikel 10; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 2, 6° en 
35°, artikel 43 en artikel 47; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten, in het 
bijzonder artikel 2, eerste lid, 1°, artikel 4, eerste lid, 1°, artikel 5 en artikel 12, eerste lid, 3°; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsre-
gels van de overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 2, eerste lid 6°,  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, in het bijzonder artikel 2, eerste lid, 2° en artikel 7; 
 
Overwegende dat de zone een voertuig wenst aan te kopen voor de interventiedienst; dat deze 
aankoop past binnen de normale vervangingscyclus binnen het voertuigenpark; 
 
Overwegende dat de politiezone de mogelijkheid heeft om aankopen te doen via de raamover-
eenkomsten van de Federale Politie; 
 
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat om een Skoda Combi Ambition aan te kopen via de 
raamovereenkomst DGS/DSA 2016R3 010F&N, perceel 26, van de Federale Politie; 
 
Overwegende dat de zone voor deze opdracht een beroep kan doen op de firma D'Ieteren onder 
de bedongen voorwaarden; 
 
Overwegende dat aankopen via een raamovereenkomst het voordeel hebben dat enerzijds zeer 
interessante prijzen werden verkregen omwille van de schaalgrootte en dat anderzijds de politie-
zone vrijgesteld is van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De politiezone zal een Skoda Combi Ambition aankopen. 
 
Artikel 2. 
Deze bestelling wordt geplaatst bij D’Ieteren n.v., Maliestraat nummer 50 te 1050 Brussel, in 
uitvoering van de raamovereenkomst DGS/DSA 2016R3 010F&N, perceel 26, van de Federale 
Politie. 
 
Artikel 3. 
Op basis van de bedongen eenheidsprijzen bedraagt de totale prijs van de opdracht 35 962,37 
euro, inclusief 21 % belasting over de toegevoegde waarde, exclusief eventuele herzieningen. 
 
Artikel 4. 
De opdracht zal worden gefinancierd: 
1° voor de uitgaven met de kredieten voorzien in artikel 330/743-98 (Aankoop van politievoer-

tuigen) van de buitengewone begroting 2019; 
2° voor de ontvangsten met de kredieten voorzien in artikel 330/961-51 (Op te nemen leningen) 

van de buitengewone begroting 2019. 
 
 
 
 
18 Opdrachten — Leveringen — Interventievoertuig — Voorwaarden — I 
(NDC 580.71:261.11) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid, artikel 33 en artikel 34; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 



Politieraad TARL 2019-02-21 

 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende algemeen reglement op de 
boekhouding van de politiezone, in het bijzonder artikel 10; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 2, 6° en 
35°, artikel 43 en artikel 47; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten, in het 
bijzonder artikel 2, eerste lid, 1°, artikel 4, eerste lid, 1°, artikel 5 en artikel 12, eerste lid, 3°; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsre-
gels van de overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 2, eerste lid 6°,  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, in het bijzonder artikel 2, eerste lid, 2° en artikel 7; 
 
Overwegende dat de zone een voertuig wenst aan te kopen voor de interventiedienst; dat deze 
aankoop past binnen de normale vervangingscyclus binnen het voertuigenpark; 
 
Overwegende dat de politiezone de mogelijkheid heeft om aankopen te doen via de raamover-
eenkomsten van de Federale Politie; 
 
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat om een Volkswagen Combi aan te kopen via de 
raamovereenkomst DGS/DSA 2016R3 010, perceel 37, van de Federale Politie; 
 
Overwegende dat de zone voor deze opdracht een beroep kan doen op de firma D'Ieteren onder 
de bedongen voorwaarden; 
 
Overwegende dat aankopen via een raamovereenkomst het voordeel hebben dat enerzijds zeer 
interessante prijzen werden verkregen omwille van de schaalgrootte en dat anderzijds de politie-
zone vrijgesteld is van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De politiezone zal een Volkswagen Combi aankopen. 
 
Artikel 2. 
Deze bestelling wordt geplaatst bij D’Ieteren n.v., Maliestraat nummer 50 te 1050 Brussel, in 
uitvoering van de raamovereenkomst DGS/DSA 2016R3 010, perceel 37, van de Federale Poli-
tie. 
 
Artikel 3. 
Op basis van de bedongen eenheidsprijzen bedraagt de totale prijs van de opdracht 58 601,51 
euro, inclusief 21 % belasting over de toegevoegde waarde, exclusief eventuele herzieningen. 
 
Artikel 4. 
De opdracht zal worden gefinancierd: 
1° voor de uitgaven met de kredieten voorzien in artikel 330/743-98 (Aankoop van politievoer-

tuigen) van de buitengewone begroting 2019; 
2° voor de ontvangsten met de kredieten voorzien in artikel 330/961-51 (Op te nemen leningen) 

van de buitengewone begroting 2019. 
 
 
 
 
19 Opdrachten — Leveringen — Interventievoertuig — Voorwaarden — II 
(NDC 580.71:261.11) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid, artikel 33 en artikel 34; 
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Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende algemeen reglement op de 
boekhouding van de politiezone, in het bijzonder artikel 10; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 2, 6° en 
35°, artikel 43 en artikel 47; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten, in het 
bijzonder artikel 2, eerste lid, 1°, artikel 4, eerste lid, 1°, artikel 5 en artikel 12, eerste lid, 3°; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsre-
gels van de overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 2, eerste lid 6°,  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, in het bijzonder artikel 2, eerste lid, 2° en artikel 7; 
 
Overwegende dat de zone een voertuig wenst aan te kopen voor de interventiedienst; dat deze 
aankoop past binnen de normale vervangingscyclus binnen het voertuigenpark; 
 
Overwegende dat de politiezone de mogelijkheid heeft om aankopen te doen via de raamover-
eenkomsten van de Federale Politie; 
 
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat om een Volkswagen Passat aan te kopen via de raam-
overeenkomst DGS/DSA 2016R3 010, perceel 21, van de Federale Politie; 
 
Overwegende dat de zone voor deze opdracht een beroep kan doen op de firma D'Ieteren onder 
de bedongen voorwaarden; 
 
Overwegende dat aankopen via een raamovereenkomst het voordeel hebben dat enerzijds zeer 
interessante prijzen werden verkregen omwille van de schaalgrootte en dat anderzijds de politie-
zone vrijgesteld is van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De politiezone zal een Volkswagen Passat aankopen. 
 
Artikel 2. 
Deze bestelling wordt geplaatst bij D’Ieteren n.v., Maliestraat nummer 50 te 1050 Brussel, in 
uitvoering van de raamovereenkomst DGS/DSA 2016R3 010, perceel 21, van de Federale Poli-
tie. 
 
Artikel 3. 
Op basis van de bedongen eenheidsprijzen bedraagt de totale prijs van de opdracht 54 496,89 
euro, inclusief 21 % belasting over de toegevoegde waarde, exclusief eventuele herzieningen. 
 
Artikel 4. 
De opdracht zal worden gefinancierd: 
1° voor de uitgaven met de kredieten voorzien in artikel 330/743-98 (Aankoop van politievoer-

tuigen) van de buitengewone begroting 2019; 
2° voor de ontvangsten met de kredieten voorzien in artikel 330/961-51 (Op te nemen leningen) 

van de buitengewone begroting 2019. 
 
 
 
 
20 Opdrachten — Leveringen — Interventievoertuig — Voorwaarden — III 
(NDC 580.71:261.11) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
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Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid, artikel 33 en artikel 34; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende algemeen reglement op de 
boekhouding van de politiezone, in het bijzonder artikel 10; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 2, 6° en 
35°, artikel 43 en artikel 47; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten, in het 
bijzonder artikel 2, eerste lid, 1°, artikel 4, eerste lid, 1°, artikel 5 en artikel 12, eerste lid, 3°; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsre-
gels van de overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 2, eerste lid 6°,  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, in het bijzonder artikel 2, eerste lid, 2° en artikel 7; 
 
Overwegende dat de zone een voertuig wenst aan te kopen voor de interventiedienst; dat deze 
aankoop past binnen de normale vervangingscyclus binnen het voertuigenpark; 
 
Overwegende dat de politiezone de mogelijkheid heeft om aankopen te doen via de raamover-
eenkomsten van de Federale Politie; 
 
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat om een Volkswagen Combi aan te kopen via de 
raamovereenkomst DGS/DSA 2016R3 010, perceel 37, van de Federale Politie; 
 
Overwegende dat de zone voor deze opdracht een beroep kan doen op de firma D'Ieteren onder 
de bedongen voorwaarden; 
 
Overwegende dat aankopen via een raamovereenkomst het voordeel hebben dat enerzijds zeer 
interessante prijzen werden verkregen omwille van de schaalgrootte en dat anderzijds de politie-
zone vrijgesteld is van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De politiezone zal een Volkswagen Combi aankopen. 
 
Artikel 2. 
Deze bestelling wordt geplaatst bij D’Ieteren n.v., Maliestraat nummer 50 te 1050 Brussel, in 
uitvoering van de raamovereenkomst DGS/DSA 2016R3 010, perceel 37, van de Federale Poli-
tie. 
 
Artikel 3. 
Op basis van de bedongen eenheidsprijzen bedraagt de totale prijs van de opdracht 61 627,72 
euro, inclusief 21 % belasting over de toegevoegde waarde, exclusief eventuele herzieningen. 
 
Artikel 4. 
De opdracht zal worden gefinancierd: 
1° voor de uitgaven met de kredieten voorzien in artikel 330/743-98 (Aankoop van politievoer-

tuigen) van de buitengewone begroting 2019; 
2° voor de ontvangsten met de kredieten voorzien in artikel 330/961-51 (Op te nemen leningen) 

van de buitengewone begroting 2019. 
 
 
 
 
21 Mededelingen — Vragen en antwoorden 
 
De voorzitter doet aan de raadsleden de volgende mededelingen: 
 
1. Volgende vergadering van de politieraad: donderdag 6 juni 2019 om 19.00 uur 
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2. Besluit de gouverneur van Vlaams-Brabant van 18 december 2018 houdende goedkeuring 

van de jaarrekening 2017. 
 
 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van het politiecollege 
 
 
Besloten zitting 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.30 uur. 
 
 

Aangenomen door de politieraad 
 
 
(g.) Marc Mertens  (g.) Michel Vanderhasselt 
Secretaris   Voorzitter 
 
 


