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Notulen van de vergadering van de Politieraad 
 

van 2019-06-06 
 
 
 
 
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 en de bijlagen en de notulen van de vorige vergadering ontvangen op 
27 mei 2019. 
 
Aanwezig de dames en heren: 
Michel Vanderhasselt, voorzitter, burgemeester Ternat; 
Walter De Donder, burgemeester Affligem, Wim Goossens, burgemeester Roosdaal; 
Annick Borloo, Tom De Koster, Kristof De Leeuw, Jochen De Mulder, Fred Dielens, Roel 
Guldemont, Johan Linthout, Anna Parys, Joris Poppe, Carry Reynders, Lena Steenhoudt, Riet 
Stockmans, Aster Van Avermaet, Piet Van den Borre, Linda Van Huylenbroeck, raadsleden; 
Dirk Meert, korpschef; 
Marc Mertens, secretaris. 
 
Afwezig de dames en heren: 
Steven Van Linthout (verontschuldigd), burgemeester Liedekerke; 
Rani Berlo (verontschuldigd), Jill Rollier (verontschuldigd), Guy Uyttersprot (verontschuldigd), 
Hannes Verdoodt (verontschuldigd), raadsleden. 
 
De politieraad is vergaderd in de vergaderzaal Guy Pelegrin van het politiehuis in openbare 
zitting. Het politiecollege heeft de agenda vastgesteld in vergadering van 27 mei 2019. De 
bespreking van de punten 10 tot 13 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 Mededelingen — Vragen en antwoorden 
 
De voorzitter doet aan de raadsleden de volgende mededelingen: 
 
1. Volgende vergadering van de politieraad: donderdag 5 september 2019 om 19.00 uur 
 
2. De volgende personeelsleden leggen de eed af in handen van de voorzitter: 

 Mevrouw Joke Berben, inspecteur, 44-63812-66, in dienst getreden van de politiezone op 
1 mei 2019 

 Mevrouw Anaïs Parrein, inspecteur, 44-83464-27, in dienst getreden van de politiezone 
op 1 juni 2019 

 
3. Besluit de gouverneur van Vlaams-Brabant van 13 februari 2019 houdende goedkeuring van 

de begroting 2019 
 
4. Haviland — Notulen algemene vergadering van 28 maart 2019 
 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van het politiecollege 
 
 
 
 
2 Politieassociatie Centrum (PACE) — Eindafrekening 2018 
(NDC 580.713) 
 
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; 
 
Gelet op titel VIII, hoofdstuk I, van het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 262; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 11 december 2014 — Politieassociatie Centrum 
(PACE) — Raamovereenkomst; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 11 december 2014 — Politieassociatie Centrum 
(PACE) — Huishoudelijk reglement; 
 
Overwegende dat de politiezone AMOW, de politiezone TARL en de politiezone Dilbeek een 
politieassociatie hebben gevormd met een structurele samenwerking; 
 
Overwegende dat de gemeenschappelijke kosten en inkomsten tussen de politiezones verdeeld 
worden volgens de verdeelsleutel bepaald in de samenwerkingsovereenkomst; 
 
Overwegende dat elk jaar een afrekening wordt gemaakt; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De afrekening van de gemeenschappelijke kosten en inkomsten van de werking van de politieas-
sociatie PACE voor het jaar 2018 wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
Per saldo is de politiezone 141 359,61 euro verschuldigd aan de politiezone AMOW. 
 
Artikel 3. 
Dit bedrag zal worden gefinancierd met de kredieten voorzien in artikel 33020/435-01 (Bijdrage 
samenwerking Amow) en voor de ontvangsten met de kredieten voorzien in artikel 33020/485-02 
(Bijdrage samenwerking Pace) van de gewone begroting 2019. 
 
 
 
 
3 Financiën — Jaarrekening 2018 
(NDC 580.71:472.1) 
 
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, artikel 34, artikel 66, 
artikel 77 en artikel 78; 
 
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 16, artikel 17, artikel 37, artikel 67, 
artikel 68, artikel 69, artikel 70, artikel 71, artikel 72 en artikel 83; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 28 januari 2019 — Financiën — Over te dragen 
kredieten en vastleggingen 2018; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 27 mei 2019 — Financiën — Verificatie jaarreke-
ning 2018; 
 
Gelet op de begrotingsrekening 2018, de resultatenrekening 2018, de eindbalans 2018, en de 
bijlagen, opgemaakt door de bijzonder rekenplichtige; 
 
Gelet op het verslag bij de rekeningen 2018, met een synthese van het ontwerp van de rekenin-
gen, en een overzicht van het beheer van de financiën van de politiezone gedurende het dienst-
jaar; 
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Overwegende dat de synthesetabel van de resultaten van de begrotingsrekening voor het jaar 
2018 de volgende totalen bevat: 
 

 gewone 

dienst 

buitengewone 

dienst 

1 vastgestelde rechten ten voordele van de politiezone 

onverhaalbare en oninvorderbare bedragen 

12 509 451,52 

405,66 

759 994,64 

0,00 

 netto vastgestelde rechten 

netto vastgestelde uitgaven 

12 509 045,86 

9 842 934,75 

759 994,64 

1 144 017,52 

 begrotingsresultaat van het dienstjaar 

positief 

negatief 

 

2 666 111,11 

 

 

 

384 022,88 

2 netto vastgelegde rechten 

aanrekening 

12 509 045,86 

9 646 424,08 

759 994,64 

405 709,45 

 boekhoudkundig resultaat van het dienstjaar 

positief 

negatief 

 

2 862 621,78 

 

 

354 285,19 

 

3 vastgelegde uitgaven 

aanrekening 

9 842 934,75 

9 646 424,08 

1 144 017,52 

405 709,45 

 naar het volgend dienstjaar over te dragen vastleggingen 196 510,67 738 308,07 

 
Overwegende dat de algemene recapitulatie van de eindbalans voor het jaar 2018 de volgende 
totalen bevat: 
 

ACTIVA PASSIVA 

VASTE ACTIVA 

I Immateriële vast activa 

0 

II Onroerend en roerend patrimonium 

5 675 959 

III Toegestane investeringssubsidies 

0 

IV Toegestane leningen en subsidiebeloften 

109 329 

V Andere financiële vaste activa 

43 858 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

VI Voorraden 

0 

VII Rekeningen van derden, vorderingen op ten 

hoogste één jaar 

435 801 

VIII Bewerkingen voor derden 

0 

IX Financiële rekeningen 

3 385 137 

X Overlopende rekeningen 

0 

EIGEN VERMOGEN 

I' Kapitaal 

1 971 983 

II' Gekapitaliseerde resultaten 

4 518 849 

III' Overgedragen resultaten 

696 526 

IV' Reserves 

0 

V' Subsidies, giften en legaten 

0 

VI' Voorzieningen voor risico's en kosten 

0 

 

SCHULDEN 

VII' Schulden op meer dan één jaar 

1 575 603 

 

VIII' Schulden die binnen het jaar vervallen 

887 123 

IX' Bewerkingen voor derden 

0 

X' Overlopende rekeningen 

0 

TOTAAL 9 650 084 TOTAAL 9 650 084 

 
Overwegende dat de algemene recapitulatie van de resultatenrekening voor het jaar 2018 de 
volgende totalen bevat: 
 

KOSTEN OPBRENGSTEN 



Politieraad TARL 2019-06-06 

KOSTEN OPBRENGSTEN 

1 I Courante kosten 

8 935 855 

II Subtotaal A 

8 935 855 

III Positief saldo (a - A) 

427 739 

IV Kosten voortvloeiend uit normale schommelingen 

van de balanswaarden, rechtzettingen, voorzienin-

gen, overboekingen  

295 970 

V Subtotaal B 

295 970 

VI Totaal (A + B) 

9 231 825 

VII Exploitatieboni (VI' - VI) 

581 446 

VIII Uitzonderlijke kosten 

29 739 

IX Toevoegingen aan reserves 

0 

X Subtotaal C (VIII + IX) 

29 739 

XI Uitzonderlijk boni 

115 080 

XII Totaal van de kosten (VI + X) 

9 261 564 

XIII Boni van het dienstjaar (VII' - VII) 

696 526 

XIV Bestemming batig resultaat 

696 526 

XV Balansevenwicht (XII + XIV = XV') 

9 958 090 

I' Courante opbrengsten 

9 363 594 

II' Subtotaal a 

9 363 594 

III' Negatief saldo (A - a) 

0 

IV' Opbrengsten voortvloeiend uit normale schom-

melingen van de balanswaarden, rechtzettingen, 

overboekingen, interne werken 

449 677 

V' Subtotaal b 

449 677 

VI' Totaal (a + b) 

9 813 271 

VII' Exploitatiemali (VI - VI') 

0 

VIII' Uitzonderlijke opbrengsten 

144 819 

IX' Afname van de reserves 

0 

X' Subtotaal c (VIII' + IX') 

144 819 

XI' Uitzonderlijk mali 

0 

XII' Totaal van de opbrengsten (VI' + X') 

9 958 090 

XIII' Mali van het dienstjaar (VII - VII') 

0 

XIV' Bestemming van het nadelig resultaat 

0 

XV' Balansevenwicht (XII' + XIV' = XV) 

9 958 090 

 
Overwegende dat deze jaarrekening geen aanleiding geven tot opmerkingen; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Er wordt over geen enkel artikel van de begrotingsrekening een afzonderlijke stemming geëist; 
 
Gaat over tot de stemming over het geheel van de begrotingsrekening; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De begrotingsrekening voor het jaar 2018, de eindbalans voor het jaar 2018 en de resultatenreke-
ning voor het jaar 2018 worden vastgesteld zoals door de bijzonder rekenplichtige opgemaakt en 
door het politiecollege geverifieerd. 
Deze jaarrekeningen en het bijhorend verslag maken integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
De jaarrekeningen zullen worden neergelegd in de zetel van de zone, waar eenieder er altijd ter 
plaatse kennis kan van nemen. 
Op die mogelijkheid van inzage zal worden gewezen door middel van aanplakbiljetten, die 
worden aangebracht binnen een maand te rekenen vanaf heden. Dit bericht zal ten minste gedu-
rende tien dagen aangeplakt blijven. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de jaarrekening binnen 
een termijn van twintig dagen aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provin-
cie Vlaams-Brabant, voor goedkeuring. 
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4 Personeel — E-policy 
(NDC 343.0) 
 
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 ontwerp van e-policy aangaande de toegang en het gebruik van elektronisch be-
schikbaar gestelde informatie; 
 
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; 
 
Gelet op het advies van het basisoverlegcomité van 31 mei 2018; 
 
Overwegende dat deze aangelegenheid onderworpen is aan de procedure van syndicaal overleg; 
 
Overwegende dat de bepalingen van deze e-policy bedoeld zijn voor de operationele en admini-
stratieve personeelsleden 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 operationele en administratieve personeelsleden beschikbaar 
gestelde bestanden; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De e-policy aangaande de toegang en het gebruik van het gebruik van informatie- en communica-
tietechnologie, wordt goedgekeurd. 
Deze policy maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
Deze e-policy wordt opgenomen in het Basishandboek van de PZ TARL. 
Wijzigingen aan de e-policy worden binnen het korps gecommuniceerd per email. 
 
 
 
 
5 Personeel — Mobiliteit — Vacantverklaring operationele functies — Middenkader 
(NDC 341.7) 
 
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 86, eerste lid 3°, artikel 121 
bis en artikel 128; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten, in het bijzonder artikel I.I.1, artikel VI.II.8, artikel VI.II.15 en 
artikel VI.II.17; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake 
de mobiliteit van het personeel van de politiediensten, in het bijzonder artikel 9; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 9 juni 2016 — Personeel — Personeelsformatie — 
Operationeel personeel, goedgekeurd bij besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant van 4 juli 2016; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 9 december 2010 — Personeel — Mobiliteit — 
Selectiemodaliteiten operationeel personeel — Middenkader; 
 
Gelet op het advies van de korpschef van 29 april 2019 met als bijlage het formulier met de 
vacant te verklaren betrekkingen; 
 
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; 
 
Gelet op het advies van het basisoverlegcomité van 23 april 2019; 
 
Overwegende dat deze aangelegenheid onderworpen is aan de procedure van syndicaal overleg; 
 
Overwegende dat sommige betrekkingen in de personeelsformatie niet bezet zijn; dat voor de 
goede werking van de politiezone het noodzakelijk is operationeel personeel aan te werven; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
§ 1. De volgende bij mobiliteit te begeven betrekkingen worden vacant verklaard voor de 
mobiliteitscyclus 2019/02: 
 1 hoofdinspecteur van politie voor verkeer/interventie/onthaal 
 1 hoofdinspecteur van politie voor secretariaat operaties; 
zoals vermeld op het bijgevoegd formulier. 
Dit formulier maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
§ 2. Er zal tot de datum van de volgende mobiliteitscyclus in een werfreserve voor hoofdin-
specteurs van politie worden voorzien. 
 
Artikel 2. 
De selectiemodaliteiten zijn deze vermeld in het besluit van de politieraad van 9 december 2010 
— Personeel — Mobiliteit — Selectiemodaliteiten operationeel personeel — Middenkader. 
 
Artikel 3. 
De korpschef deelt de vacant verklaarde betrekkingen onverwijld mee aan de directie van de 
mobiliteit en het personeelsbeheer (DRP) van de federale politie. 
 
Artikel 4. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het advies van het basis-
overlegcomité aangetekend worden verstuurd naar de gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
6 Personeel — Mobiliteit — Vacantverklaring operationele functies — Basiskader 
(NDC 341.7) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
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tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid, artikel 86, eerste lid 3°, artikel 121 
bis en artikel 128; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten, in het bijzonder artikel I.I.1, artikel VI.II.8, artikel VI.II.15 en 
artikel VI.II.17; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake 
de mobiliteit van het personeel van de politiediensten, in het bijzonder artikel 9; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 9 juni 2016 — Personeel — Personeelsformatie — 
Operationeel personeel, goedgekeurd bij besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant van 4 juli 2016; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 9 december 2010 — Personeel — Mobiliteit — 
Selectiemodaliteiten operationeel personeel — Basiskader; 
 
Gelet op het advies van de korpschef van 18 maart 2019 met als bijlage het formulier met de 
vacant te verklaren betrekkingen; 
 
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; 
 
Gelet op het advies van het basisoverlegcomité van 23 april 2019; 
 
Overwegende dat deze aangelegenheid onderworpen is aan de procedure van syndicaal overleg; 
 
Overwegende dat sommige betrekkingen in de personeelsformatie niet bezet zijn; dat voor de 
goede werking van de politiezone het noodzakelijk is operationeel personeel aan te werven; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
§ 1. De volgende bij mobiliteit te begeven betrekkingen worden vacant verklaard voor de 
mobiliteitscyclus 2019/02: 
 – 1 wijkinspecteur; 
 – 1 inspecteur ANPR; 
 – 1 inspecteur gerechtelijk bureel; 
zoals vermeld op het bijgevoegd formulier. 
Dit formulier maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
§ 2. Er zal tot de datum van de volgende mobiliteitscyclus in een werfreserve voor inspecteurs 
van politie worden voorzien. 
 
Artikel 2. 
De selectiemodaliteiten zijn deze vermeld in het besluit van de politieraad van 9 december 2010 
— Personeel — Mobiliteit — Selectiemodaliteiten operationeel personeel — Basiskader. 
 
Artikel 3. 
De korpschef deelt de vacant verklaarde betrekkingen onverwijld mee aan de directie van de 
mobiliteit en het personeelsbeheer (DRP) van de federale politie. 
 
Artikel 4. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het advies van het basis-
overlegcomité aangetekend worden verstuurd naar de gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant, voor kennisgeving. 
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7 Personeel — Mobiliteit — Vacantverklaring administratieve functies — Niveau B 
(NDC 341.7) 
 
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 86, eerste lid 3°, artikel 121 
bis en artikel 128; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten, in het bijzonder artikel I.I.1, artikel VI.II.8, artikel VI.II.15, § 1, 
en artikel VI.II.17; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake 
de mobiliteit van het personeel van de politiediensten, in het bijzonder artikel 9; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 9 juni 2016 — Personeel — Personeelsformatie — 
Administratief personeel, goedgekeurd bij besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant van 4 juli 2016; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 9 december 2010 — Personeel — Mobiliteit — 
Selectiemodaliteiten administratief personeel — Niveau B; 
 
Gelet op het advies van de korpschef van 29 april 2019 met als bijlage het formulier met de 
vacant te verklaren betrekkingen; 
 
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; 
 
Gelet op het advies van het basisoverlegcomité van 23 april 2019; 
 
Overwegende dat deze aangelegenheid onderworpen is aan de procedure van syndicaal overleg; 
 
Overwegende dat sommige betrekkingen in de personeelsformatie niet bezet zijn; dat voor de 
goede werking van de politiezone het noodzakelijk is administratief personeel aan te werven; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
§ 1. De volgende bij mobiliteit te begeven betrekkingen worden vacant verklaard: 
 1 consulent HRM; 
zoals vermeld op het bijgevoegd formulier. 
Dit formulier maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
§ 2. Er zal tot de datum van de volgende mobiliteitscyclus in een werfreserve voor consulent 
worden voorzien. 
 
Artikel 2. 
De selectiemodaliteiten zijn deze vermeld in het besluit van de politieraad van 9 december 2010 
— Personeel — Mobiliteit — Selectiemodaliteiten administratief personeel — Niveau B. 
 
Artikel 3. 
De korpschef deelt de vacant verklaarde betrekkingen onverwijld mee aan de directie van de 
mobiliteit en het personeelsbeheer (DRP) van de federale politie. 
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Artikel 4. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het advies van het basis-
overlegcomité aangetekend worden verstuurd naar de gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
8 Opdrachten — Diensten — Verzekeringen — Voorwaarden 
(NDC 508) 
 
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; 
 
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 politiezone Zennevallei wil optreden als aankoopcentrale voor de gecentra-
liseerde aankoop van verzekeringen voor alle politiezones binnen de provincie Vlaams-Brabant 
die willen aansluiten bij dit initiatief; 
 
Overwegende dat in het bestek volgende percelen worden voorzien: arbeidsongevallen, aanspra-
kelijkheid, patrimonium (brand en alle risico), vloot (wagenpark en omnium-
dienstverplaatsingen); 
 
Overwegende dat de volledige plaatsingsprocedure zal geleid worden door de politiezone Zen-
nevallei; 
 
Overwegende dat een beroep doen op een aankoopcentrale het voordeel heeft 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 Zennevallei wordt gemachtigd om op te treden als aankoopcentrale voor een 
overheidsopdracht voor de gecentraliseerde aankoop van verzekeringen voor de politiezones 
binnen de provincie Vlaams-Brabant. 
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 
1 arbeidsongevallen; 
2 burgerlijke aansprakelijkheid, en rechtsbijstand; 
3 patrimonium: 

– brand; 
– alle risico's (elektronica); 

4 globale vlootpolis; 
5 omnium-dienstverplaatsingen; 
6 zaakschade. 
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Artikel 2. 
De opdracht wordt geplaatst bij wijze van de openbare procedure met de prijs als enige gun-
ningscriterium. 
 
 
 
 
9 Haviland — Algemene vergadering van 12 juni 2019 — 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 25 april 2019 voor de gewone algemene vergadering van Havi-
land van 12 juni 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. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018: goedkeuring 
2. notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28 maart 2019: goedkeuring 
3. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2018; 
4. jaarrekening 2018 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2017, het voorstel 

van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41); 
5. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 41) 
6. verslag van de commissaris over het 53ste maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring (art. 41); 
7. bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34); 
8. vaststelling resultaatsbestemming (art. 41); 
9. benoeming leden algemeen comité: goedkeuring (art. 39); 
10. benoeming commissaris-revisor (art. 31): goedkeuring; 
11. vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris (art. 31): goedkeuring; 
12. evaluatierapport over de werking van de vereniging en nieuw ondernemingsplan voor de 

komende zes jaar (art. 42): goedkeuring 
13. toetreding autonoom gemeentebedrijf (art. 8): goedkeuring; 
14. code goed bestuur: goedkeuring; 
15. 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: 
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Artikel 1. 
De politieraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de gewone algemene vergadering 
van Haviland van 12 juni 2019. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van de politiezone wordt opdracht gegeven om op de algemene vergade-
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. 
 
 
 
 
Zitting met gesloten deuren 
 
 
 
 
14 Notulen vorige vergadering 
(NDC 172.2:504.6) 
 
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 27/1 en artikel 29; 
 
Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige vergadering van de politieraad, opgemaakt door de 
secretaris van de politieraad; 
 
Overwegende dat voor het einde van de vergadering geen opmerkingen werden gemaakt over de 
redactie van deze ontwerpnotulen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De notulen van de vergadering van de politieraad van 21 februari 2019 worden beschouwd als 
goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
De voorzitter en de secretaris ondertekenen de notulen. 
 
Artikel 3. 
De notulen worden op de website van de politiezone geplaatst. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur. 
 
 

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

 
 


