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Notulen van de vergadering van de Politieraad 
 

van 2021-06-01 
 
 
 
 
Het politiecollege heeft de politieraad van de politiezone TARL, gevormd door de gemeenten Ter-
nat, Affligem Roosdaal en Liedekerke, bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping met 
de toegelichte agenda ontvangen op 24 mei 2021. 
 
Aanwezig de dames en heren: 
Michel Vanderhasselt, voorzitter, burgemeester Ternat; 
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: 
Steven Van Linthout (verontschuldigd), burgemeester Liedekerke. 
 
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 vastgesteld 
in vergadering van 17 mei 2021. De bespreking van de punt 9 van de agenda gebeurt in besloten 
vergadering. De openbare vergadering wordt live uitgezonden op het internet. 
 
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: dinsdag 7 september 2021 om 19.00 uur 
 
2. Goedkeuring van het besluit van de politieraad van 8 maart 2021 — Personeel — Personeels-

formatie — Administratief en logistiek personeel, bij besluit van de provinciegouverneur van 
Vlaams-Brabant op 20 april 2021 

 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van het politiecollege 
 
 
 
 
2 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 — Voor-
waarden; 
 
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 22 februari 2021; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 5 maart 2021 voor de algemene vergadering van 16 juni 2021; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Haviland; 
 
Overwegende dat de algemene vergadering van 16 juni 2021 zal beslissen over deze statutenwij-
ziging; 
 
Overwegende dat Haviland een dienstverlenende vereniging is die onderworpen is aan het decreet 
lokaal bestuur; 
 
Overwegende dat het voorstel van statutenwijzigingen thematisch de volgende onderwerpen be-
handelt: 
 Correcties en aanpassingen van verwijzingen naar vernieuwde regelgeving (Decreet Lokaal 
Bestuur en Wetboek Vennootschappen en Verenigingen); 
 Aanpassing maatschappelijk doel; 
 Vergaderwijze en verzending van de stukken; 
 De externe vertegenwoordiging van Haviland; 
 Tarieven dienstverlening; 
 Statutenwijziging bij authentieke akte; 
 Uittreding van de provincie Vlaams-Brabant; 
 
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 artikelen 2, 4, 5, 9, 13, 26, 30, 34, 36, 38, 41 en 46 van de statu-
ten van de de intergemeentelijke vereniging 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 16 juni 2021. 
 
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 uit-

voering. 
 
 
 
 
3 Haviland — Algemene vergadering van 16 juni 2021 — 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 
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lid; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 7 december 2017 — Haviland — Toetreding — Voor-
waarden; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 21 februari 2019 — Haviland — Algemene vergadering 
— Vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 21 februari 2019 — Haviland — Algemene vergadering 
— Plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 1 juni 2021 — Haviland — Statutenwijziging; 
 
Gelet op de statuten van Haviland, in het bijzonder artikel 35; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 2 april 2021 voor de gewone algemene vergadering van Haviland 
van 16 juni 2021; 
 
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 gewone algemene vergadering de volgende punten bevat: 
1. Hybride vorm van vergaderen AV dd. 16.06.2021: goedkeuring 
2. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020: Goedkeuring 
3. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2020 
4. Jaarrekening 2020 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2020, het voorstel 

van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41) 
5. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31.12.2020: goedkeuring (art. 

41) 
6. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2020: goedkeuring (art. 41) 
7. Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34) 
8. Vaststelling resultaatsbestemming (art. 41) 
9. Voorstel statutenwijzigingen: goedkeuring (art. 38) 
10. Verlenen volmacht aan notaris Frederika Lens om over te gaan tot de coördinatie van de statu-

ten: goedkeuring (art. 38) 
11. Varia 
 
Overwegende dat deze agendapunten van de algemene vergadering geen aanleiding geven tot op-
merkingen; 
 
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 gewone algemene vergadering 
Haviland van 16 juni 2021. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van de politiezone wordt opdracht gegeven om op de algemene vergadering 
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. 
 
 
 
 
4 Financiën — Jaarrekening 2020 
(NDC 580.71:472.1) 
 



Politieraad TARL 2021-06-01 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid, artikel 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 boek-
houding 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 18 januari 2021 — Financiën — Over te dragen 
kredieten en vastleggingen 2020; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 17 mei 2021 — Financiën — Verificatie jaarreke-
ning 2020; 
 
Gelet op de begrotingsrekening 2020, de resultatenrekening 2020, de eindbalans 2020, en de bij-
lagen, opgemaakt door de bijzonder rekenplichtige; 
 
Gelet op het verslag bij de rekeningen 2020, met een synthese van het ontwerp van de rekeningen, 
en een overzicht van het beheer van de financiën van de politiezone gedurende het dienstjaar; 
 
Overwegende dat de synthesetabel van de resultaten van de begrotingsrekening voor het jaar 2020 
de volgende totalen bevat: 
 

 gewone 
dienst 

buitengewone 
dienst 

1 vastgestelde rechten ten voordele van de politiezone 
onverhaalbare en oninvorderbare bedragen 

13 280 080,31 
0,00 

622 280,51 
0,00 

 netto vastgestelde rechten 
netto vastgestelde uitgaven 

13 280 080,31 
10 663 449,65 

622 280,51 
1 153 956,24 

 begrotingsresultaat van het dienstjaar 
positief 
negatief 

 
2 616 630,66 

 

 
 

531 675,73 
2 netto vastgelegde rechten 
aanrekening 

13 280 080,31 
10 443 470,81 

622 280,51 
857 220,45 

 boekhoudkundig resultaat van het dienstjaar 
positief 
negatief 

 
2 836 609,50 

 

 
 

234 939,94 
3 vastgelegde uitgaven 
aanrekening 

10 663 449,65 
10 443 470,81 

1 153 956,24 
857 220,45 

 naar het volgend dienstjaar over te dragen vastleggingen 219 978,84 296 735,79 
 
Overwegende dat de algemene recapitulatie van de eindbalans voor het jaar 2020 de volgende 
totalen bevat: 
 

ACTIVA PASSIVA 
VASTE ACTIVA 
I Immateriële vast activa 

0 
II Onroerend en roerend patrimonium 

6 681 469 
III Toegestane investeringssubsidies 

0 
IV Toegestane leningen en subsidiebeloften 

72 886 
V Andere financiële vaste activa 

43 858 
 
VLOTTENDE ACTIVA 
VI Voorraden 

0 
VII Rekeningen van derden, vorderingen op ten 
hoogste één jaar 

673 486 
VIII Bewerkingen voor derden 

0 
IX Financiële rekeningen 

EIGEN VERMOGEN 
I' Kapitaal 

1 971 983 
II' Gekapitaliseerde resultaten 

5 781 489 
III' Overgedragen resultaten 

-410 002 
IV' Reserves 

0 
V' Subsidies, giften en legaten 

30 221 
VI' Voorzieningen voor risico's en kosten 

0 
 
SCHULDEN 
VII' Schulden op meer dan één jaar 

1 617 218 
 
VIII' Schulden die binnen het jaar vervallen 

1 154 822 
IX' Bewerkingen voor derden 
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ACTIVA PASSIVA 

2 674 032 
X Overlopende rekeningen 

0 

0 
X' Overlopende rekeningen 

0 
TOTAAL 10 145 731 TOTAAL 10 145 731 

 
Overwegende dat de algemene recapitulatie van de resultatenrekening voor het jaar 2020 de vol-
gende totalen bevat: 
 

KOSTEN OPBRENGSTEN 

1 I Courante kosten 

9 698 275 
II Subtotaal A 

9 698 275 
III Positief saldo (a - A) 

245 632 
IV Kosten voortvloeiend uit normale schommelingen 
van de balanswaarden, rechtzettingen, voorzienin-
gen, overboekingen  

468 125 
V Subtotaal B 

468 125 
VI Totaal (A + B) 

10 166 400 
VII Exploitatieboni (VI' - VI) 

302 850 
VIII Uitzonderlijke kosten 

753 102 
IX Toevoegingen aan reserves 

0 
X Subtotaal C (VIII + IX) 

753 102 
XI Uitzonderlijk boni 

0 
XII Totaal van de kosten (VI + X) 

10 919 502 
XIII Boni van het dienstjaar (VII' - VII) 

0 
XIV Bestemming batig resultaat 

302 850 
XV Balansevenwicht (XII + XIV = XV') 

11 222 352 

I' Courante opbrengsten 
9 943 907 

II' Subtotaal a 
9 943 907 

III' Negatief saldo (A - a) 
0 

IV' Opbrengsten voortvloeiend uit normale schomme-
lingen van de balanswaarden, rechtzettingen, over-
boekingen, interne werken 

525 343 
V' Subtotaal b 

525 343 
VI' Totaal (a + b) 

10 469 250 
VII' Exploitatiemali (VI - VI') 

0 
VIII' Uitzonderlijke opbrengsten 

40 250 
IX' Afname van de reserves 

0 
X' Subtotaal c (VIII' + IX') 

40 250 
XI' Uitzonderlijk mali 

712 852 
XII' Totaal van de opbrengsten (VI' + X') 

10 509 500 
XIII' Mali van het dienstjaar (VII - VII') 

410 002 
XIV' Bestemming van het nadelig resultaat 

712 852 
XV' Balansevenwicht (XII' + XIV' = XV) 

11 222 352 

 
Overwegende dat deze jaarrekening geen aanleiding geven tot opmerkingen; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot de afzonderlijke stemming over de volgende artikelen van de begrotingsrekening; 
 
Artikel * wordt aangenomen met 
 
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 2020, de eindbalans voor het jaar 2020 en de resultatenreke-
ning voor het jaar 2020 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 
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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 gedurende 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 provincie 
Vlaams-Brabant, voor goedkeuring. 
 
 
 
 
5 Opdrachten — Leveringen — Dienstvoertuig — 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 boek-
houding 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 uitvoeringsregels 
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 één voertuig wenst aan te kopen, dat deze aankoop past binnen de nor-
male vervangingscyclus binnen het voertuigenpark; 
 
Overwegende dat de politiezone de mogelijkheid heeft om aankopen te doen via de raamovereen-
komsten van de Federale Aankoopcentrale (FOR-CMS); 
 
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat om Volkswagen Golf VIII Style Plug-in hybride aan te 
kopen via de raamovereenkomst Procurement 2016 R3 010 – Perceel 14 van de Federale Politie; 
 
Overwegende dat de zone voor deze opdracht een beroep kan doen op D’IETEREN Automotive 
onder de bedongen voorwaarden; 
 
Overwegende dat aankopen via een raamovereenkomst het voordeel hebben dat enerzijds zeer in-
teressante prijzen werden verkregen omwille van de schaalgrootte en dat anderzijds de politiezone 
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 één Volkswagen Golf VIII Style Plug-in hybride aankopen. 
 
Artikel 2. 
Deze bestelling wordt geplaatst bij D’IETEREN Automotive, Maliestraat 50 te 1050 Brussel, in 
uitvoering van de raamovereenkomst Procurement 2016 R3 010 – Perceel 14 van de Federale Po-
litie. 
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Artikel 3. 
Op basis van de bedongen eenheidsprijzen bedraagt de totale prijs van de opdracht 37 451,02 euro, 
inclusief 21 % belasting over de toegevoegde waarde, exclusief eventuele herzieningen. 
 
Artikel 4. 
De opdracht zal worden gefinancierd: 
1° voor de uitgaven met de kredieten voorzien in artikel 330/743-98 (Aankoop van politievoertui-

gen) van de buitengewone begroting 2021 en de kredieten die zullen voorzien worden in artikel 
330/743-98 (Aankoop van politievoertuigen) bij de eerstvolgende wijziging van de buitenge-
wone begroting 2021; 

2° voor de ontvangsten met de kredieten voorzien in artikel 330/961-51 (Op te nemen leningen) 
van de buitengewone begroting 2021 en de kredieten die zullen voorzien worden in artikel 
330/961-51 (Op te nemen leningen) bij de eerstvolgende wijziging van de buitengewone be-
groting 2021. 

 
 
 
 
6 Patrimonium — Hoogtewerker— Uitleenreglement 
(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; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 24 juni 2020 — Opdrachten — Levering bestelwagen 
met hoogtewerker — Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking — Voor-
waarden; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 19 oktober 2020 — Opdrachten — Levering bestel-
wagen met hoogtewerker — Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking — 
Gunning; 
 
Overwegende dat de politiezone een hoogtewerker bezit; dat de politiezone deze hoogtewerker ter 
beschikking stelt van de gemeentebesturen die deel uitmaken van de politiezone; 
 
Overwegende dat de modaliteiten van deze uitleen moeten bepaald worden; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1 — Het voorwerp. 
De politiezone bezit een hoogtewerker. Deze hoogtewerker staat gestald te 1770 Liedekerke, Pa-
melsestraat 179 in het gemeentelijke arsenaal “De Loods”. De politiezone stelt deze hoogtewerker 
ter beschikking van de gemeentebesturen die deel uitmaken van de politiezone. 
Het gebruik van de hoogtewerker gebeurt volgens de modaliteiten bepaald in dit reglement. 
 
Artikel 2 — De aanvraagprocedure en het gebruik door de politie. 
De politiezone voorziet in een digitale toepassing, eventueel in samenwerking met een gemeente, 
ten behoeve van de gemeenten die de hoogtewerker kunnen reserveren. De reservering kan maxi-
mum zes maanden vooraf gebeuren. 
De reservering van de hoogtewerker door de politiezone heeft altijd voorrang op de reservering 
door een gemeente. Zelfs wanneer de hoogtewerker gereserveerd is door de gemeente, dan kan de 
politiezone de hoogtewerker opeisen. 
 
Artikel 3 — De periode van de ontlening en de evenwichtige ontlening van de hoogtewerker. 
De ontleners verdelen het gebruik van de hoogtewerker op billijke wijze zodat iedere gemeente 
maximaal haar werken kan uitvoeren. 
De hoogtewerker kan maximaal voor een periode van vijf aaneensluitende werkdagen worden ge-
reserveerd. 
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Artikel 4 — Het afhalen en het terugbrengen van de hoogtewerker. 
De hoogtewerker moet worden afgehaald en teruggebracht in De Loods te Liedekerke. 
Bij het ophalen doet de ontlener een inspectie van de hoogtewerker. Hij meldt onmiddellijk elk 
gebrek of elke beschadiging. 
Nieuwe schade zal steeds ten laste zijn van de ontlener die deze meldt of de laatste gebruiker die 
geen bijkomende schade meldde. 
Dit gebrek of deze beschadiging wordt gemeld met het daartoe bestemde formulier (bijlage 1 aan 
het uitleenreglement) en gestaafd met foto’s. 
 
Artikel 5 — De richtlijnen bij het uitlenen van de hoogtewerker. 
De hoogtewerker mag enkel worden gebruikt door medewerkers die een opleiding hebben genoten 
voor het gebruik van de hoogtewerker en beschikken over het nodige rijbewijs. 
Tijdens de uitlening moet de ontlener de volgenden richtlijnen naleven: 
1. Hij/zij moet de hoogtewerker behandelen als een goede huisvader. 
2. De gebruiksaanwijzingen moeten strikt worden opgevolgd. 
3. In geen enkel geval mag de ontlener de hoogtewerker overdragen, uitlenen, verhuren of ter 

beschikking stellen van derden. 
4. Hij/zij dient de nodige maatregelen te nemen om de hoogtewerker veilig en overdekt te stallen 

indien deze voor meerdere dagen wordt ontleend. 
5. Hij/zij moet de hoogtewerker op de overeengekomen datum en uur afhalen en terugbezorgen. 
 
Artikel 6 — De verantwoordelijkheid van de ontlener. 
Tijdens de uitlening is de ontlener volledig en onvervreemdbaar verantwoordelijk voor de hoogte-
werker. 
Bij schade, diefstal, verlies of vernietiging moet de ontlener de volgende procedure naleven: 
1. De sectie “camera” van de politiezone TARL wordt onmiddellijk per mail 

(PZ.TARL.Camera@police.belgium.eu) op de hoogte gebracht; 
2. In geval van diefstal wordt daarvan onmiddellijk aangifte gedaan bij de politiezone TARL. 
 
Artikel 7 — Het nadeel van de politiezone TARL, veroorzaakt door schade, verlies, reiniging 
en diefstal. 
De politiezone TARL vordert de kosten die voortvloeien uit de schade, de diefstal, de reiniging, 
de vernietiging of het verlies van de hoogtewerker terug van de ontlener, behalve wanneer de ont-
lener werkte in opdracht van de politie. 
Bij verlies, diefstal of vernietiging wordt de kostprijs aangerekend van de restwaarde op dat ogen-
blik. Deze wordt jaarlijks vastgesteld door de leverancier ter gelegenheid van het onderhoud. 
Bij schade, hersteld door externe firma’s, wordt het factuurbedrag aangerekend, eventueel ver-
hoogd met gemaakte kosten. 
De politiezone kan deze kosten vorderen van de ontlener, zelfs indien deze niet zelf verantwoor-
delijk is voor de schade, het verlies, de diefstal of de vernietiging. 
Bij schade of verlies die tijdens de controle na uitlening niet merkbaar was, of slechts bij een vol-
gend gebruik tot uiting komt, kan de politiezone de geleden schade alsnog aanrekenen. 
 
Artikel 8 — De aansprakelijkheid van de politiezone. 
De politiezone kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, lichamelijke letsels of an-
dere schade die voortvloeit uit het gebruik of misbruik door derden van de hoogtewerker. 
 
Artikel 9 — Het track and tracing systeem. 
De hoogtewerker is voorzien van een track and tracing systeem dat via een badge of fleetlogger de 
bestuurder identificeert. Elke gemeente ontvangt twee dergelijke badges of fleetloggers. De geo-
locatie data kunnen op verzoek van het gemeentebestuur bezorgd worden, enkel voor het gebruik 
op het grondgebied van de betrokken gemeente. 
 
Artikel 10 — De financiële regeling. 
Er is geen huurgeld verschuldigd voor het gebruik van de hoogtewerker. 
Er is geen recht op schadevergoeding indien de hoogtewerker niet kan worden ontleend tijdens een 
periode dat deze gereserveerd was. 
Kosten door normaal gebruik of normale slijtage zijn voor rekening van de politiezone. 
De brandstofkosten worden betaald door de politiezone. 
 
Artikel 11 — De verplichtingen voor de gemeente – ontlener. 
Elk gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de opleiding van zijn personeel dat zal werken met 
de hoogtewerker. Elk gemeentebestuur blijft volledig verantwoordelijk voor het eigen personeel, 
in het bijzonder in het geval van een arbeidsongeval waarbij de hoogtewerker is betrokken. 
Elk gemeentebestuur staat in voor het ter beschikking stellen aan zijn personeel van de verplichte 
persoonlijke beschermingsmiddelen (o.a. harnas en valkoord), evenals de periodieke keuringen 
van deze beschermingsmiddelen. 
 
Artikel 12 — Gebruik van de hoogtewerker door de politiezone. 
Wanneer de politiezone de hoogtewerker nodig heeft, moet ze voor de bediening van de hoogte-
werker de medewerking vragen van een opgeleide medewerker van een gemeente, bij voorkeur 
een medewerker van de gemeente waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor deze 
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dienstverlening is geen vergoeding verschuldigd. De medewerkers blijven werken onder de volle-
dige verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit heeft tot gevolg dat de medewerkers van een ge-
meente kunnen worden ingezet om de hoogtewerker te gebruiken in een andere gemeente. 
 
Artikel 13. 
Door het louter gebruik van de hoogtewerker aanvaardt het gemeentebestuur de bepalingen van dit 
reglement. 
 
Artikel 14. 
Dit reglement zal worden meegedeeld aan de gemeentebesturen die deel uitmaken van de politie-
zone. 
 
 
 
 
7 Personeel — Geldelijke anciënniteit — Machtiging politiecollege 
(NDC 321.13) 
 
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, en artikel 56; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het perso-
neel van de politiediensten, in het bijzonder artikel XI.II.5; 
 
Overwegende dat diensten verricht bij de overheid of in de privésector op basis van een arbeids-
overeenkomst of als zelfstandige in aanmerking komen voor de berekening van de geldelijke an-
ciënniteit verworven op het tijdstip van de indiensttreding, op voorwaarde van erkenning als bij-
zonder nuttige ervaring; dat het politiecollege dit pas kan beslissen na machtiging door de politie-
raad; 
 
Overwegende dat de beroepservaring die bijzonder nuttig is voor een functie deze is die aan de 
betrokkene die erover beschikt een klaarblijkelijk voordeel verschaft in termen van competenties, 
in het bijzonder technische competenties, voor de uitoefening van de functie; 
 
Gelet op de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakverenigingen van het personeel van de politiediensten, in het bijzonder artikel 8, § 1, 1°, en 
artikel 10; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet 24 maart 1999 tot 
regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de 
politiediensten, in het bijzonder artikel 2; 
 
Overwegende dat deze aangelegenheid onderworpen is aan de procedure van syndicaal overleg; 
 
Gelet op het advies van het basisoverlegcomité van 31 mei 2021; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het politiecollege wordt gemachtigd om, voor de berekening van de geldelijke anciënniteit, dien-
sten verricht bij de overheid of in de privésector op basis van een arbeidsovereenkomst of als zelf-
standige te erkennen als diensten die een beroepservaring vormen die bijzonder nuttig is voor de 
functie waarin het personeelslid van het administratief en logistiek kader of de aspirant- hoofdin-
specteur van politie met bijzondere specialisatie of met specialiteit politieassistent wordt aange-
worven of in dienst wordt genomen bij arbeidsovereenkomst. 
 
Artikel 2. 
De valorisering van de bijzonder nuttige ervaring gebeurt overeenkomstig de bepalingen van arti-
kel XI.II.5, § 3, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van 
het personeel van de politiediensten. 
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Artikel 3. 
Dit besluit is geldig tot de volgende installatie van een nieuwe politieraad. 
 
 
 
 
8 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-
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 perso-
neel 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-Bra-
bant van 4 juli 2016; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 9 december 2010 — Personeel — Mobiliteit — Selec-
tiemodaliteiten operationeel personeel — Basiskader; 
 
Gelet op het advies van de korpschef van 14 april 2021 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 14 april 2021; 
 
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 mo-
biliteitscyclus 2021/II: 
 2 inspecteurs van politie voor directie interventie; 
 1 inspecteur van politie voor directie informatiebeheer; 
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. 
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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 mo-
biliteit 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-Bra-
bant, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
9  
[…] 
 
 
 
 
10 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 se-
cretaris 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 8 maart 2021 worden beschouwd als goed-
gekeurd. 
 
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 behan-
deld, worden op de website van de politiezone geplaatst. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.25 uur. 
 
 

Aangenomen door de politieraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens  Michel Vanderhasselt 
Secretaris   Voorzitter 
 
 
 


