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Notulen van de vergadering van de Politieraad 
 

van 2019-09-05 
 
 
 
 
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 27 augustus 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, Roel 
Guldemont, Johan Linthout, Anna Parys, Joris Poppe, Carry Reynders, Jill Rollier, Lena 
Steenhoudt, Riet Stockmans, Aster Van Avermaet, Piet Van den Borre, Linda 
Van Huylenbroeck, Hannes Verdoodt, raadsleden; 
Dirk Meert, korpschef; 
Marc Mertens, secretaris. 
 
Afwezig de heren: 
Fred Dielens (verontschuldigd), Guy Uyttersprot. 
 
De politieraad is vergaderd in de vergaderzaal Guy Pelegrin van het politiehuis in openbare 
zitting. Het politiecollege heeft de agenda vastgesteld in vergadering van 26 augustus 2019. De 
bespreking van de punten 13 tot en met 18 van de agenda gebeurt in besloten vergadering. 
 
Vanaf de verzending van de oproeping voor deze vergadering  
1) lagen de notulen van de vorige vergadering en de ontwerpbesluiten met de dossiers van de op 

de agenda ingeschreven punten in het politiehuis ter inzage van de raadsleden; 
2) werden elektronisch ter beschikking gesteld van de raadsleden: 

\ de notulen van de vorige vergadering 
\ de toegelichte agenda 
\ de ontwerpbesluiten van de geagendeerde dossiers 
\ de bijlagen 

 
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 december 2019 om 19.00 uur 
 
2. De volgende personeelsleden leggen de eed af in handen van de voorzitter: 

 De heer Bert Bouquet, inspecteur, 44-83013-61, in dienst getreden van de politiezone op 
1 april 2019 

 De heer Maarten Huysentruyt, inspecteur, 44-83018-66, in dienst getreden van de politie-
zone op 1 april 2019 

 
3. Haviland — Notulen algemene vergadering 2019-06-12 
 
4. Politieassociatie Centrum (PACE) — Jaarverslag 2018 — Toelichting door Sophie Schud-

dinck (PZ Dilbeek) 
 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van het politiecollege 
 
 
 
 
2 Haviland — Verlenging bestaansduur 
(NDC 901.2:80) 
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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 het Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 336 en artikel 423; 
 
Gelet op de statuten van de intergemeentelijke vereniging 'Intercommunale Haviland', in het 
bijzonder artikel 6; 
 
Gelet op het voorstel van tot verlenging van de duur van Haviland met een periode van zestien 
jaar, goedgekeurd door de raad van bestuur op 24 juni 2019; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 4 juli 2019 voor de algemene vergadering van 23 oktober 2019; 
 
Gelet op de motiveringsnota bij de verlenging van de periode van het intergemeentelijk samen-
werkingsverband; 
 
Overwegende dat de politiezone deelnemer is van Haviland; 
 
Overwegende dat de statutair bepaalde duur van Haviland eindigt op 10 november 2019; 
 
Overwegende dat Haviland een dienstverlenende vereniging is; dat na afloop van de statutair 
bepaalde duur de vereniging opeenvolgende keren kan verlengd worden voor een termijn die 
telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar; 
 
Overwegende dat de algemene vergadering van 23 oktober 2019 zal beslissen over deze verlen-
ging van de duur van de vereniging; 
 
Overwegende dat het voorstel van verlenging van de duur van de vereniging geen aanleiding 
geeft tot opmerkingen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De politiezone verzoekt de intergemeentelijke vereniging 'Intercommunale Haviland' om haar 
statutaire bestaansduur te verlengen met een termijn van zestien jaar ingaand vanaf 10 november 
2019. 
De politiezone verlengt haar deelneming in Haviland voor de verlening van de bestaansduur. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van de politiezone krijgt de opdracht dit voorstel van verlenging van de 
duur van de vereniging goed te keuren op de algemene vergadering van Haviland van 23 oktober 
2019. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° Haviland; 
2° de vertegenwoordiger van politiezone in de algemene vergadering van Haviland. 
 
 
 
 
3 Haviland — Statutenwijziging 
(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; 
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Gelet het Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 336, artikel 403, artikel 427, tweede 
lid, en artikel 429, tweede lid; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 7 december 2017 — Haviland — Toetreding — 
Voorwaarden; 
 
Gelet op de statuten van Haviland, in het bijzonder artikel 39; 
 
Gelet op het voorstel van statutenwijziging van Haviland, goedgekeurd door de raad van bestuur 
op 24 juni 2019; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 4 juli 2019 voor de buitengewone algemene vergadering van 
Haviland van 23 oktober 2019; 
 
Overwegende dat de politiezone deelnemer is van Haviland; 
 
Overwegende dat de algemene vergadering van 23 oktober 2019. zal beslissen over deze statu-
tenwijziging; 
 
Overwegende dat deze statutenwijziging betrekking heeft op het maatschappelijk doel, de dienst-
verlening en de bestaansduur van de vereniging; 
 
Overwegende dat het voorstel van statutenwijziging geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het voorstel tot wijziging van de statuten van Haviland, zoals vermeld in de agenda tot oproeping 
voor de algemene vergadering, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van de politiezone krijgt de opdracht dit voorstel van statutenwijziging 
goed te keuren op de algemene vergadering van Haviland van 23 oktober 2019. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° Haviland, voor kennisgeving; 
2° de vertegenwoordiger van de politiezone in de algemene vergadering van Haviland, voor 

uitvoering. 
 
 
 
 
4 Haviland — Algemene vergadering van 2019-10-23 — 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 het besluit van de politieraad van 5 september 2019 — Haviland — Statutenwijziging; 
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Gelet op de statuten van Haviland, in het bijzonder artikel 35; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 4 juli 2019 voor de buitengewone algemene vergadering van 
Haviland van 23 oktober 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 algemene vergadering van 12 juni 2019; 
2. Verlening bestaansduur Haviland; 
3. Voorstel statutenwijzigingen; 
4. Verlenen volmacht aan notaris Frederika Lens om over te gaan tot de coördinatie van de 

statuten; 
5. Toetreding politiezone (art. 8); 
6. Benoeming leden algemeen comité (art. 39); 
7. 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 buitengewone algemene 
vergadering Haviland van 23 oktober 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. 
 
 
 
 
5 Financiën — Begroting 2019 — Wijziging nummer 1, gewone dienst 
(NDC 580.71:472.2) 
 
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 40, 
artikel 66 en artikel 71; 
 
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 1, 9°, artikel 5, artikel 9, artikel 11, 
artikel 12, artikel 14 en artikel 15; 
 
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; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 6 december 2018 — Financiën — Begroting 2019; 



Politieraad TARL 2019-09-05 

 
Gelet op het ontwerp van begrotingswijziging, opgemaakt door het politiecollege; 
 
Gelet op het advies van de begrotingscommissie van 26 augustus 2019; 
 
Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden, om de in de bij dit besluit 
gevoegde tabel I en tabel II opgegeven redenen; 
 
Overwegende dat de algemene recapitulatie van deze begrotingswijziging de volgende totalen (in 
euro) bevat: 
 

 oorspronkelijk verhoging verlaging nieuw 

algemeen resultaat rekening 2018 1 512 632,10 1 153 479,01 0,00 2 666 111,11 

begrotingswijziging 2019 

ontvangsten 

uitgaven 

 

9 262 324,07 

10 421 715,04 

 

320 749,32 

42 559,29 

 

9 179,39 

0,00 

 

9 573 894,00 

10 464 274,33 

geraamd resultaat begroting 2019 -1 159 390,97 278 190,03 9 179,39 -890 380,33 

geraamd algemeen resultaat begroting 2019 1 775 730,78 

 
Overwegende dat bij de stemming over de vaststelling van de begrotingswijziging elke groep 
vertegenwoordigers van één gemeente over evenveel stemmen beschikt als waarover de burge-
meester van de gemeente die hij vertegenwoordigt, beschikt in het politiecollege; dat deze stem-
men onder de leden van die groep gelijk verdeeld worden; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Er wordt over geen enkel artikel of reeks van artikelen van de begrotingswijziging een afzonder-
lijke stemming geëist; 
 
Gaat over tot de stemming over het geheel van de begrotingswijziging; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De gewone dienst van de begroting 2019 wordt gewijzigd overeenkomstig tabel II. De nieuwe 
uitkomst van de begroting wordt vastgesteld zoals vermeld in tabel I. 
Tabel I en tabel II maken integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de begroting en de bijla-
gen aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, voor 
goedkeuring. 
 
 
 
 
6 Financiën — Begroting 2019 — Wijziging nummer 2, buitengewone dienst 
(NDC 580.71:472.2) 
 
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 40, 
artikel 66 en artikel 71; 
 
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 1, 9°, artikel 5, artikel 9, artikel 11, 
artikel 12, artikel 14 en artikel 15; 
 
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; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 6 december 2018 — Financiën — Begroting 2019; 
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Gelet op het ontwerp van begrotingswijziging, opgemaakt door het politiecollege; 
 
Gelet op het advies van de begrotingscommissie van 26 augustus 2019; 
 
Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden, om de in de bij dit besluit 
gevoegde tabel I en tabel II opgegeven redenen; 
 
Overwegende dat de algemene recapitulatie van deze begrotingswijziging de volgende totalen (in 
euro) bevat: 
 

 oorspronkelijk verhoging verlaging nieuw 

algemeen resultaat rekening 2018 0,00 0,00 384 022,88 -384 022,88 

begrotingswijziging 2019 

ontvangsten 

uitgaven 

 

530 000,00 

0,00 

 

454 022,88 

122 000,00 

 

0,00 

52 000,00 

 

984 022,88 

600 000,00 

geraamd resultaat begroting 2019 0,00 332 022,88 -52 000,00 384 022,88 

geraamd algemeen resultaat begroting 2019 0,00 

 
Overwegende dat bij de stemming over de vaststelling van de begrotingswijziging elke groep 
vertegenwoordigers van één gemeente over evenveel stemmen beschikt als waarover de burge-
meester van de gemeente die hij vertegenwoordigt, beschikt in het politiecollege; dat deze stem-
men onder de leden van die groep gelijk verdeeld worden; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Er wordt over geen enkel artikel of reeks van artikelen van de begrotingswijziging een afzonder-
lijke stemming geëist; 
 
Gaat over tot de stemming over het geheel van de begrotingswijziging; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De buitengewone dienst van de begroting 2019 wordt gewijzigd overeenkomstig tabel II. De 
nieuwe uitkomst van de begroting wordt vastgesteld zoals vermeld in tabel I. 
Tabel I en tabel II maken integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de begroting en de bijla-
gen aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, voor 
goedkeuring. 
 
 
 
 
7 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; 
 
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-
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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; 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 010, perceel 14, van de Federale Poli-
tie. 
 
Artikel 3. 
Op basis van de bedongen eenheidsprijzen bedraagt de totale prijs van de opdracht 33 775,47 
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 art artikel 330/743-98 (Aankoop van politie-

voertuigen) van de buitengewone begroting 2019 en de kredieten die zullen voorzien worden 
in artikel 330/743-98 (Aankoop van politievoertuigen) bij de eerstvolgende wijziging van de 
buitengewone begroting 2019; 

2° voor de ontvangsten met de kredieten voorzien in ar artikel 330/961-51 (Op te nemen lenin-
gen) van de buitengewone begroting 2019 en de kredieten die zullen voorzien worden in arti-
kel 330/961-51 (Op te nemen leningen) bij de eerstvolgende wijziging van de buitengewone 
begroting 2019. 

 
 
 
 
8 Opdrachten — Leveringen — Dienstvoertuigen — 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 
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; 
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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 twee voertuigen wenst aan te kopen, 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 Toyota Yaris Hybride aan te kopen via de raam-
overeenkomst DGS/DSA 2018R3 037 van de Federale Politie; 
 
Overwegende dat de zone voor deze opdracht een beroep kan doen op de firma Toyota Belgium 
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 twee voertuigen type Toyota Yaris Hybride aankopen. 
 
Artikel 2. 
Deze bestelling wordt geplaatst bij Toyota Belgium, Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem, in 
uitvoering van de raamovereenkomst DGS/DSA 2018R3 037, van de Federale Politie. 
 
Artikel 3. 
Op basis van de bedongen eenheidsprijzen bedraagt de totale prijs van de opdracht 44 071,96 
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 art artikel 330/743-98 (Aankoop van politie-

voertuigen) van de buitengewone begroting 2019 en de kredieten die zullen voorzien worden 
in artikel 330/743-98 (Aankoop van politievoertuigen) bij de eerstvolgende wijziging van de 
buitengewone begroting 2019; 

2° voor de ontvangsten met de kredieten voorzien in ar artikel 330/961-51 (Op te nemen lenin-
gen) van de buitengewone begroting 2019 en de kredieten die zullen voorzien worden in arti-
kel 330/961-51 (Op te nemen leningen) bij de eerstvolgende wijziging van de buitengewone 
begroting 2019. 

 
 
 
 
9 Personeel — Uitzendarbeid 
(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; 
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Gelet op de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter 
beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, in het bijzonder artikel 48; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2018 inzake de toepassing van uitzendarbeid in 
bepaalde federale diensten, in overheidsbedrijven en in HR Rail in uitvoering van artikel 48 van 
de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking 
stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers; 
 
Gelet op het decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse Overheids-
diensten en de lokale besturen, in het bijzonder artikel 2; 
 
Overwegende dat de politiezones niet onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 
december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; dat 
bijgevolg de regeling aangaande uitzendarbeid voorzien in de wet van 24 juli 1987 betreffende de 
tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van 
gebruikers, niet automatisch van toepassing is op de politiezones; dat de koning voor de gebrui-
kers die niet onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de 
collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, de procedures, voorwaarden en regels 
kan bepalen volgens dewelke een beroep kan worden gedaan op uitzendarbeid; dat het koninklijk 
besluit van 7 december 2018 inzake de toepassing van uitzendarbeid in bepaalde federale dien-
sten, in overheidsbedrijven en in HR Rail in uitvoering van artikel 48 van de wet van 24 juli 1987 
betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers 
ten behoeve van gebruikers, het reglementair kader bepaalt voor de invoering van uitzendarbeid 
in bepaalde federale diensten, in overheidsbedrijven; dat de politiezones niet vermeld worden; 
 
Overwegende dat de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het 
ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, niet van toepassing is op de 
politiezones; 
 
Overwegende dat in artikel 2 van het decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de 
Vlaamse Overheidsdiensten en de lokale besturen, bepaald wordt op welke lokale besturen dit 
decreet van toepassing is; dat de politiezones niet vermeld worden; 
 
Overwegende het decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse Over-
heidsdiensten en de lokale besturen, niet van toepassing is op de politiezones; 
 
Besluit: 
 
Enig artikel. 
Dit agendapunt is zonder voorwerp.  
 
 
 
 
10 Personeel — Mobiliteit — Vacantverklaring operationele functie — 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; 
 
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; 
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Gelet op het advies van de korpschef van 26 augustus 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 2 juli 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/III: 
 1 hoofdinspecteur van politie voor wijkpolitie Ternat; 
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. 
 
 
 
 
11 Personeel — Mobiliteit — Vacantverklaring operationele functie — 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-
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; 
 



Politieraad TARL 2019-09-05 

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 26 augustus 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 28 augustus 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/IV: 
 1 inspecteur van politie voor dienst jeugd en gezin; 
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. 
 
 
 
 
12 Personeel — Mobiliteit — Vacantverklaring administratieve functie — Niveau C 
(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; 
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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 C; 
 
Gelet op het advies van de korpschef van 26 augustus 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 2 juli 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 assistent 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 één assis-
tent voor secretariaat operaties 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 C. 
 
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. 
 
 
 
 
Zitting met gesloten deuren 
 
 
 
 
19 Notulen vorige vergadering 
(NDC 172.2:504.6) 
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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 6 juni 2019 worden beschouwd als goed-
gekeurd. 
 
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 19.30 uur. 
 
 

Aangenomen door de politieraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens  Michel Vanderhasselt 
Secretaris   Voorzitter 
 
 
 


