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Notulen van de vergadering van de Politieraad 
 

van 2020-04-30 
 
 
 
 
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 notulen van de vorige vergadering ontvangen op 21 april 2020. 
 
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 de heer: 
Walter De Donder, burgemeester Affligem. 
 
Heeft zich bij de vergadering gevoegd de heer: 
Walter De Donder, burgemeester Affligem, raadslid, vanaf de behandeling van punt 3 van de 
agenda. 
 
Overeenkomstig het besluit van de voorzitter-burgemeester van Ternat van 14 april 2020 is de 
politieraad virtueel vergaderd via videoconferentie. Het politiecollege heeft de agenda vastge-
steld in zitting van 14 april 2020. 
 
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 
videoconferentie 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 11 juni 2020 om 19.00 uur 
 
2. Besluit van de burgemeester-voorzitter van 14 april 2020 — Politieraad — Crisis coronavirus 

COVID-19 — Wijze van vergaderen 
 
3. Haviland — Verslag buitengewone algemene vergadering 18 december 2019 
 
4. Besluit van de provinciegouverneur van 4 februari 2020 — Goedkeuring begroting 2020 
 
5. Besluit van de provinciegouverneur van 2 april 2020 — Goedkeuring rekening 2018 
 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van het politiecollege 
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2 Politieassociatie Centrum (PACE) — Eindafrekening 2019 
(NDC 580.713) 
 
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 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 2019 wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
Per saldo is de politiezone 133 887,44 euro verschuldigd aan de politiezone AMOW. 
Per saldo is de politiezone 0,00 euro verschuldigd aan de politiezone Dilbeek. 
 
Artikel 3. 
Dit bedrag zal worden gefinancierd met de kredieten voorzien in artikel 33020/435-01 (Bijdrage 
samenwerking PACE) en voor de ontvangsten met de kredieten voorzien in artikel 33020/485-02 
(Bijdrage samenwerking PACE) van de gewone begroting 2019. 
 
 
 
 
3 Patrimonium — Huurovereenkomst wijkkantoor Affligem — Addendum nummer 2 
(NDC 57:506.36) 
 
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 artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder Titel VIII — Huur; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 27 december 2001 — Patrimonium — Huur politiebu-
reau Affligem — Voorwaarden; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 11 december 2008 — Patrimonium — Huur politiebu-
reau Affligem — Voorwaarden; 
 
Gelet op de overeenkomst van 29 januari 2002 voor de huur van het politiebureau Affligem; 
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Gelet op het addendum nummer 1 van 11 december 2008 bij de huurovereenkomst voor het 
politiebureau Affligem; 
 
Gelet op het ontwerp van addendum nummer 2 bij de huurovereenkomst voor de huur van het 
politiebureau Affligem; 
 
Overwegende dat de politiezone sedert 1 januari 2002 van het gemeentebestuur Affligem een 
aantal lokalen huurt voor de huisvesting van het wijkkantoor; 
 
Overwegende dat door wijzigingen in het gebruik van de lokalen de huurprijs forfaitair wordt 
vastgesteld; dat de initiële huurovereenkomst in die zin moet aangepast worden; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het addendum nummer 2 bij de huurovereenkomst voor het politiebureau gelegen te 1760 
Affligem, Brusselstraat nummer 15, gesloten op 27 mei 2002, wordt goedgekeurd 
 
Artikel 2. 
Het goed wordt gehuurd: 

 van de gemeente Affligem; 

 tegen de forfaitaire prijs van 20 000,00 euro per jaar, met ingang vanaf 1 juli 2020; 

 en onder de voorwaarden vermeld in de huurovereenkomst en het addendum nummer 2. 
 
De huurprijs omvat het gebruik van de ter beschikking gestelde ruimten en alle hieraan verbon-
den kosten: water, elektriciteit, verwarming, onderhoud, telefoon en dataverkeer. 
 
Artikel 3. 
Dit addendum maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
Het addendum zal namens de politiezone ondertekend worden door de voorzitter en de korps-
chef. 
 
 
 
 
4 Patrimonium — Huurovereenkomst wijkkantoor Roosdaal — Addendum nummer 2 
(NDC 57:506.36) 
 
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 artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder Titel VIII — Huur; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 17 januari 2002 — Patrimonium — Huur politiebu-
reau Roosdaal — Voorwaarden; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 11 december 2008 — Patrimonium — Huur politiebu-
reau Roosdaal — Voorwaarden; 
 
Gelet op de overeenkomst van 27 mei 2002 voor de huur van het politiebureau Roosdaal; 
 
Gelet op het addendum nummer 1 van 11 december 2008 bij de huurovereenkomst voor het 
politiebureau Roosdaal; 
 
Gelet op het ontwerp van addendum nummer 2 bij de huurovereenkomst voor de huur van het 
politiebureau Roosdaal; 
 
Overwegende dat de politiezone sedert 1 januari 2002 van het gemeentebestuur Roosdaal een 
aantal lokalen huurt voor de huisvesting van het wijkkantoor; 
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Overwegende dat door wijzigingen in het gebruik van de lokalen de huurprijs forfaitair wordt 
vastgesteld; dat de initiële huurovereenkomst in die zin moet aangepast worden; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het addendum nummer 2 bij de huurovereenkomst voor het politiebureau gelegen te 1760 
Roosdaal, Brusselstraat nummer 15, gesloten op 27 mei 2002, wordt goedgekeurd 
Dit addendum vervangt het addendum nummer 1. 
 
Artikel 2. 
Het goed wordt gehuurd: 

 van de gemeente Roosdaal; 

 tegen de forfaitaire prijs van 20 000,00 euro per jaar, met ingang vanaf 1 juli 2020; 

 en onder de voorwaarden vermeld in de huurovereenkomst en het addendum nummer 2. 
 
De huurprijs omvat het gebruik van de ter beschikking gestelde ruimten en alle hieraan verbon-
den kosten: water, elektriciteit, verwarming, onderhoud, telefoon en dataverkeer. 
 
Artikel 3. 
Dit addendum maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
Het addendum zal namens de politiezone ondertekend worden door de voorzitter en de korps-
chef. 
 
 
 
 
5 Patrimonium — Wijkkantoor Ternat — Huurovereenkomst 
(NDC 57:506.36) 
 
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 artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder Titel VIII — Huur; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 9 juni 2011 — Patrimonium — Wijkkantoor Ternat — 
Huurovereenkomst; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 5 december 2019 — Patrimonium — Wijkkantoor 
Ternat — Huurovereenkomst; 
 
Gelet op het ontwerp van huurovereenkomst; 
 
Overwegende dat de politiezone de huurovereenkomst voor het pand gelegen te Ternat, Borre-
dam nummer 16, opgezegd heeft per 30 juni 2020; dat het wijkkantoor verhuist naar het gemeen-
tehuis van Ternat; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De politiezone zal voor het wijkkantoor de nodige ruimte huren in het gemeentehuis, Gemeente-
huisstraat nummer 21 te 1740 Ternat. 
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Artikel 2. 
Het goed zal worden gehuurd: 

 van de gemeente Ternat; 

 tegen de forfaitaire prijs van 20 000 euro per jaar; 

 en onder de voorwaarden vermeld in het ontwerp van huurovereenkomst. 
Dit ontwerp maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 3. 
De huurovereenkomst zal namens de politiezone ondertekend worden door de voorzitter en de 
korpschef. Deze overeenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
 
 
 
6 Opdrachten — Leveringen — Dienstvoertuigen — Voorwaarden 
(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-
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 vijf 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 voertuigen aan te kopen via de raamovereenkomst 
2016R3010 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 vijf voertuigen aankopen: 

 twee Volkswagen Golf hybride voor de wijkpolitie Ternat en Roosdaal; 

 één Volkswagen Golf CNG voor de wijkpolitie Affligem; 

 één Volkswagen Passat voor de dienst interventie; 
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 één Volkswagen Caddy voor de dienst verkeer. 
 
Artikel 2. 
Deze bestelling wordt geplaatst bij D’Ieteren, in uitvoering van de raamovereenkomst 
2016R3010 van de Federale Politie. 
 
Artikel 3. 
Op basis van de bedongen eenheidsprijzen bedraagt de prijs van de opdrachten: 

 voor twee Volkswagen Golf hybride: 74 975,10 euro incl. btw; 

 voor één Volkswagen Golf CNG: 28 246,36 euro incl. btw; 

 voor één Volkswagen Passat: 55 325,74 euro incl. btw; 

 voor één Volkswagen Caddy: 21 177,58 euro incl. btw. 
 
De totale prijs van de opdracht bedraagt 179 724,78 euro, inclusief 21 % btw, 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 2020; 

2° voor de ontvangsten met de kredieten voorzien in artikel 330/961-51 (Op te nemen leningen) 

van de buitengewone begroting 2020. 
 
 
 
 
7 Personeel — Personeelsformatie — Operationeel personeel 
(NDC 232.1) 
 
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 38, artikel 47, eerste lid, 
artikel 67, artikel 116, artikel 117, eerste lid en laatste lid, en artikel 139, eerste lid; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie het personeel 
van de politiediensten, in het bijzonder artikel I.I.1 en artikel II.II.1; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het 
operationeel en van administratief en logistiek personeel van de lokale politie, in het bijzonder 
artikel 1; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van 
de personeelsleden van de lokale politie, in het bijzonder artikel 1; 
 
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 de personeelsbehoeftenstudie van 17 februari 2020; 
 
Gelet op het algemeen organogram; 
 
Gelet op de financiële haalbaarheidsstudie van 28 februari 2020; 
 
Gelet op het zonaal veiligheidsplan 2020/2025; 
 
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; 
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Gelet op het advies van het basisoverlegcomité van 19 februari 2020; 
 
Overwegende dat de ministeriële omzendbrief PLP 18 bepaalt dat de personeelsformatie van de 
politiezones aan de volgende voorwaarden moet voldoen: 

 qua effectief: het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief 

van het operationeel en van administratief en logistiek personeel van de lokale politie 

 qua kader: het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen 

van de personeelsleden van de lokale politie; 
 
Overwegende dat het koninklijk besluit van 5 september 2001 het minimaal effectief van het 
operationeel personeel heeft vastgesteld op 80; 
 
Overwegende dat de formatie van het operationeel personeel van de politiezone in overeenstem-
ming moet gebracht worden met de reële behoeften; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De formatie van het operationeel personeel van het lokaal politiekorps bevat de volgende graden 
en betrekkingen in voltijdse equivalenten: 
 

Graad Statutair 

Officierskader  

hoofdcommissaris van politie 1 

commissaris van politie 5 

Middenkader  

hoofdinspecteur van politie 20 

Basiskader  

inspecteur van politie 78 

inspecteur van politie - patrouillehondengeleider 2 

Kader van hulpagenten van politie  

hulpagent van politie 5 

 
Artikel 2. 
Het besluit van de politieraad van 9 juni 2016 — Personeel — Personeelsformatie — Operatio-
neel personeel, wordt opgeheven. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het advies van het basis-
overlegcomité, aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant, voor goedkeuring. 
 
 
 
 
8 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; 
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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; 
 
Gelet op het advies van de korpschef van 17 februari 2020 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 19 februari 2020; 
 
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 2020/01: 

 twee hoofdinspecteurs van politie voor interventie 

 één hoofdinspecteur van politie voor bestuurlijke aanpak en wapens; 
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. 
 
 
 
 
9 Personeel — Mobiliteit — Vacantverklaring operationele functies — Basiskader 
(NDC 341.7) 
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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, 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 17 februari 2020 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 19 februari 2020; 
 
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 2020/01: 

 één inspecteur van politie voor dossierbeheerder wapens 

 één inspecteur van politie voor het lokaal informatiekruispunt (LIK) 

 drie inspecteurs van politie voor interventie 

 één inspecteur van politie voor recherche 

 twee inspecteurs van politie voor ambtshalve politioneel onderzoek (APO vatting); 
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 
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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. 
 
 
 
 
10 Personeel — Ambtshalve aanwijzing — 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-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid, artikel 86, eerste lid 3°, en artikel 
128; 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
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 IV.I.3, tweede lid, artikel 
V.II.3, artikel VI.II.4ter, 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 de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de 
selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten; 
 
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 5 december 2019 — Personeel — Mobiliteit — 
Vacantverklaring operationele functies — Basiskader; 
 
Gelet op het advies van de korpschef van 21 november 2019 met als bijlage het formulier met de 
vacant te verklaren betrekkingen; 
 
Overwegende dat de volgende betrekkingen vacant zijn verklaard overeenkomstig de regeling 
inzake mobiliteit (Categorie A) bedoeld in deel VI, titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit 
van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten: 

 twee inspecteurs van politie voor interventie, mobiliteitscyclus 2019/05. 
 
Overwegende dat deze betrekkingen niet konden ingevuld worden; 
 
Overwegende dat de zone beroep kan doen op de procedure van ambtshalve aanwijzing (Catego-
rie C) bedoeld in artikel VI.II.4ter van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van 
de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 
 
Overwegende dat de aspirant-inspecteur in de loop van de basisopleiding kan opteren voor een 
politiedienst die een beroep heeft gedaan op de ambtshalve aanwijzing; 
 
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 27 november 2019; 
 
Overwegende dat deze aangelegenheid onderworpen is aan de procedure van syndicaal overleg; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
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Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De maatregel “ambtshalve aanwijzing” (Categorie C) bedoeld in artikel VI.II.4ter van het ko-
ninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten, wordt toegepast voor de volgende betrekkingen: 

 twee inspecteurs-interventie; 
zoals vermeld op het bijgevoegd formulier. 
Dit formulier maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
De aspiranten-inspecteur van politie die in de loop van hun basisopleiding de voorkeur hebben 
geuit om te worden aangewezen in de politiezone TARL, zullen na het slagen voor de basisoplei-
ding van rechtswege worden aangewezen voor een betrekking in de politiezone. 
Zij worden in een afzonderlijk besluit door de politieraad benoemd in de graad van inspecteur 
van politie. 
 
Artikel 3. 
Indien er meer aspiranten-inspecteur geslaagd zijn voor de basisopleiding dan het aantal in artikel 
1 vacant verklaarde betrekkingen, dan heeft een selectie plaats. 
De selectiemodaliteiten zijn deze vermeld in het besluit van de politieraad van 9 december 2010 
— Personeel — Mobiliteit — Selectiemodaliteiten operationeel personeel — Basiskader. 
 
Artikel 4. 
De korpschef deelt de vacant verklaarde betrekkingen onverwijld mee aan de directie van de 
mobiliteit en het personeelsbeheer (DRP) van de federale politie. 
 
Artikel 5. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het advies van het basis-
overlegcomité aangetekend worden verstuurd naar: 
1° de directie van het personeel van de federale politie (DRP), voor uitvoering; 

2° de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
11 Personeel — Korpschef — Opdrachtbrief 2020/2025 
(NDC 397.2:175.80) 
 
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 56, artikel 86, eerste lid 3°, 
en artikel 128; 
 
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 wet van de 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot 
de politiediensten (Exoduswet), in het bijzonder artikel 72; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten (Mammoetbesluit), in het bijzonder artikel VII.III.39 1, en 
artikel VII.III.96; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 12 januari 2015 waarbij de heer Dirk Meert aangewezen werd 
voor een termijn van vijf jaar in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politie-
zone TARL; 
 
Gelet op het ontwerp van opdrachtbrief 2020/2025, opgesteld door de korpschef; 
 
Overwegende dat de opdrachtbrief de te bereiken doelstellingen van het mandaat van korpschef 
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bevat en de ter beschikking gestelde middelen met dewelke de doelstellingen moeten worden 
nagestreefd; 
 
Overwegende dat de opdrachtbrief in overeenstemming is met het nationaal veiligheidsplan en 
met het zonaal veiligheidsplan; 
 
Gehoord de toelichting van de korpschef; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De opdrachtbrief 2020/2025 van de heer Dirk Meert, korpschef, wordt goedgekeurd. 
Deze opdrachtbrief maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
De korpschef oefent zijn mandaat uit in overeenstemming met de opdrachtbrief. 
 
Artikel 3. 
Een kopie van de opdrachtbrief wordt aan de inspecteur-generaal bezorgd. 
 
 
 
 
12 Financiën — Leningen 2019 
(NDC 580.71:487.1) 
 
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 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 1, 8°, artikel 24 en artikel 28; 
 
Gelet op de wet van 17juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 28, § 1, 6°; 
 
Overwegende dat leningen niet vallen onder de toepassing van de vermelde wet inzake over-
heidsopdrachten; 
 
Overwegende dat in de buitengewone dienst van de begroting voor het jaar 2019 voor een totaal 
bedrag van 543 535,80 euro op te nemen leningen is voorzien; 
 
Overwegende dat de zone zal onderhandelen met de kredietinstellingen over de beste voorwaar-
den; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De politiezone zal de volgende lening aangaan voor de financiering van het algemeen begrotings-
resultaat, zoals vastgesteld in de buitengewone dienst van de jaarrekening in 2019 ten bedrage 
van € 543 535,80. 
 
Artikel 2. 
De voorwaarden van de leningen zijn vermeld in de beschrijvende bijlage bij dit besluit. 
Deze bijlage maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 3. 
Er zal worden onderhandeld over de voorwaarden van de leningen met de volgende kredietinstel-
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lingen: 
 
 Naam Adres 
1. Belfius Bank Pachecolaan 44, 1000 Brussel 

2. BNP-Parisbas-Fortis Bank Vital De Costerstraat 42, 3000 Leuven 

3. ING Bank Kouter 173, 9000 Gent 

4. KBC Bank Naamsesteenweg 167, 3001 Heverlee 
 
Artikel 4. 
Het politiecollege wordt gemachtigd de leningscontracten te sluiten met de kredietinstelling die 
de economisch meest voordelige aanbieding heeft gedaan. 
 
 
 
 
13 tot 15 
 
[…] 
 
 
 
16 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 5 december 2019 worden beschouwd als 
goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
De voorzitter en de secretaris ondertekenen de notulen. 
 
Artikel 3. 
De notulen, met weglating van de punten van de notulen die achter gesloten deuren werden 
behandeld, worden op de website van de politiezone geplaatst. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.35 uur. 
 
 

Aangenomen door de politieraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens  Michel Vanderhasselt 
Secretaris   Voorzitter 
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