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Notulen van de vergadering van de Politieraad 
 

van 2020-09-10 
 
 
 
 
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 1 september 2020. 
 
Aanwezig de dames en heren: 
Michel Vanderhasselt, voorzitter, burgemeester Ternat; 
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 heren: 
Steven Van Linthout (verontschuldigd), burgemeester Liedekerke, Walter De Donder (veront-
schuldigd), burgemeester Affligem, 
 
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 vergadering van 24 augustus 2020. De bespreking van alle punten van de agenda gebeurt 
in openbare vergadering. Voor het publiek werd de mogelijkheid geboden om de vergadering op 
groot scherm bij te wonen in de raadzaal van het gemeentehuis van Liedekerke 
 
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 10 december 2020 om 19.00 uur 
 
2. Besluit van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant van 4 augustus 2020 houdende 

goedkeuring van begrotingswijziging 1 & 2 / 2020 van de politiezone TARL (besluit van de 

politieraad van 24 juni 2020) 

 

3. Besluit van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant van 27 mei 2020 houdende goed-

keuring van personeelsformatie van de politiezone TARL (besluit van de politieraad van 30 

april 2020) 
 
4. Haviland — Verslag algemene vergadering van 17 juni 2020 
 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van het politiecollege 
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2 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; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 30 april 2020 — Opdrachten — Leveringen — 
Dienstvoertuigen — Voorwaarden; 
 
Overwegende dat de politieraad de aankoop goed heeft goedgekeurd van een Volkswagen Caddy 
voor een bedrag van 21 177,58 euro incl. btw; dat dit voertuig niet meer leverbaar is; 
 
Overwegende dat een Volkswagen Caddy Life als alternatief voorgesteld wordt; 
 
Overwegende dat deze aankoop past binnen de normale vervangingscyclus in het voertuigenpark 
van de dienst verkeer. 
 
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 het volgende voertuig aankopen: 

 één Volkswagen Caddy Life 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 opdracht 25 384,75 euro incl. 
btw, exclusief eventuele herzieningen. 
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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. 
 
Artikel 5. 
Het besluit van de politieraad van 30 april 2020 — Opdrachten — Leveringen — Dienstvoertui-
gen — Voorwaarden, wordt ingetrokken. 
 
 
 
 
3 Gebruik cellencomplex politiezone Aalst — Protocolakkoord 
(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 ontwerp van protocolakkoord; 
 
Overwegende dat de politiezone over twee doorgangscellen voor één persoon per cel beschikt; 
dat regelmatig meer dan twee personen tegelijk van hun vrijheid worden benomen; dat er nood is 
aan bijkomende celcapaciteit; 
 
Overwegende dat de politiezone in het raam van de gerechtelijke en/of bestuurlijke vrijheidsbe-
neming van personen gebruik kan maken van het cellencomplex van de politiezone Aalst; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De politiezone zal in het raam van de gerechtelijke en/of bestuurlijke vrijheidsbeneming van 
personen gebruik maken van het cellencomplex van de politiezone Aalst. 
 
Artikel 2. 
Het protocolakkoord voor het gebruik van het cellencomplex van de politiezone Aalst wordt 
goedgekeurd. 
Dit protocolakkoord maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 3. 
Het protocolakkoord zal namens de politiezone ondertekend worden door de voorzitter en de 
korpschef. 
 
 
 
 
4 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; 
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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 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 19 maart 2020 — Personeel — Personeelsformatie — 
Operationeel personeel, goedgekeurd bij besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant van 27 mei 2020; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 24 juni 2020 — Personeel — Mobiliteit — Vacant-
verklaring operationele functies — Basiskader; 
 
Gelet op het advies van de korpschef van 18 mei 2020 met als bijlage het formulier met de vacant 
te verklaren betrekkingen; 
 
Overwegende dat de volgende betrekking vacant is 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: 

 één inspecteur van politie voor interventie, mobiliteitscyclus 2020/03; 
 
Overwegende dat deze betrekking niet kon 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 18 mei 2020; 
 
Overwegende dat deze aangelegenheid onderworpen is aan de procedure van syndicaal overleg; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
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 betrekking: 

 één inspecteur-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. 
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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. 
 
 
 
 
5 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 24 juni 2020 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 19.20 uur. 
 
 

Aangenomen door de politieraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens  Michel Vanderhasselt 
Secretaris   Voorzitter 
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