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Notulen van de vergadering van de Politieraad 
 

van 2022-06-14 
 
 
 
 
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 3 juni 2022. 
 
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, Eline De Vos, 
Fred Dielens, Belinda Everaert, Roel Guldemont, Anna Parys, Joris Poppe, Carry Reynders, Lena 
Steenhoudt, Riet Stockmans, Aster Van Avermaet, Piet Van den Borre, Jan Van Den Bosch, 
raadsleden; 
Dirk Meert, korpschef; 
Marc Mertens, secretaris. 
 
Afwezig de dame en heer: 
Jill Rollier, Hannes Verdoodt (verontschuldigd), raadsleden. 
 
Heeft zich bij de vergadering gevoegd de dame: 
Jill Rollier, raadslid, vanaf de behandeling van punt 3 van de agenda. 
 
De politieraad is vergaderd in de raadzaal van het gemeentehuis van Liedekerke in openbare zit-
ting. Het politiecollege heeft de agenda vastgesteld in vergadering van 16 mei 2022. De bespreking 
van de punten 13 en 14 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: dinsdag 6 september 2022 om 19.00 uur 
 
2. De volgende personeelsleden leggen de eed af in handen van de voorzitter: 

− De heer Thomas Donvil, inspecteur van politie, 44-89188-28, in dienst getreden van de 

politiezone op 1 oktober 2021. 
 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van het politiecollege 
 
 
 
 
2 Haviland — Algemene vergadering van 2022-06-22 — Mandaat vertegenwoordiger 
(NDC 901:80) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
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Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid, 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 — 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 de statuten van Haviland, in het bijzonder artikel 35; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 25 maart 2022 voor de gewone algemene vergadering van Havi-
land van 22 juni 2022; 
 
Overwegende dat de politiezone deelnemer is van Haviland; 
 
Overwegende dat de politiezone vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van Haviland; 
 
Overwegende dat voor elke algemene vergadering het mandaat van de vertegenwoordiger moet 
worden vastgesteld; 
 
Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de volgende punten bevat: 
1. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 8 december 2021; 
2. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2021; 
3. Jaarrekening 2021 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31 december 2021, het 

voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting; 
4. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021; 
5. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021; 
6. Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris; 
7. Vaststelling resultaatsbestemming; 
8. Vervanging lid raad van bestuur; 
9. Vervanging deskundige; 
10. Toekenning dubbel presentiegeld aan de voorzitter; 
11. Bepaling vergoeding deskundigen; 
12. Benoeming commissaris-revisor; 
13. Vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris; 
14. 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 22 juni 2022. 
 
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. 
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3 Politieassociatie Centrum (PACE) — Eindafrekening 2021 
(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 op titel VIII, hoofdstuk I, van het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 262; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 11 december 2014 — Politieassociatie Centrum (PACE) 
— Raamovereenkomst; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 11 december 2014 — Politieassociatie Centrum (PACE) 
— Huishoudelijk reglement; 
 
Overwegende dat de politiezone AMOW, de politiezone TARL en de politiezone Dilbeek een po-
litieassociatie 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 2021 wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
Per saldo is de politiezone 130 174,07 euro verschuldigd aan de politiezone AMOW. 
 
Artikel 3. 
Dit bedrag zal worden gefinancierd met de kredieten voorzien in artikel 33020/435-01 (Bijdrage 
samenwerking Amow) en voor de ontvangsten met de kredieten voorzien in artikel 33020/485-02 
(Bijdrage samenwerking Pace) van de gewone begroting 2021. 
 
 
 
 
4 Financiën — Jaarrekening 2021 
(NDC 580.71:472.1) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid, artikel 26, artikel 34, artikel 66, 
artikel 77 en artikel 78; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende algemeen reglement op de 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 17 januari 2022 — Financiën — Over te dragen 
kredieten en vastleggingen 2021; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 16 mei 2022 — Financiën — Verificatie jaarreke-
ning 2021; 
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Gelet op de begrotingsrekening 2021, de resultatenrekening 2021, de eindbalans 2021, en de bij-
lagen, opgemaakt door de bijzonder rekenplichtige; 
 
Gelet op het verslag bij de rekeningen 2021, 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 2021 
de volgende totalen bevat: 
 

 gewone 

dienst 

buitengewone 

dienst 

1 vastgestelde rechten ten voordele van de politiezone 

onverhaalbare en oninvorderbare bedragen 

12 662 334,01 

863,04 

537 520,73 

0,00 

 netto vastgestelde rechten 

netto vastgestelde uitgaven 

12 661 470,97 

11 822 417,70 

537 520,73 

879 457,45 

 begrotingsresultaat van het dienstjaar 

positief 

negatief 

 

839 053,27 

 

 

 

341 936,72 

2 netto vastgelegde rechten 

aanrekeningen 

12 661 470,97 

11 649 994,78 

537 520,73 

615 618,38 

 boekhoudkundig resultaat van het dienstjaar 

positief 

negatief 

 

1 011 476,19 

 

 

 

78 097,65 

3 vastgelegde uitgaven 

aanrekeningen 

11 822 417,70 

11 649 994,78 

879 457,45 

615 618,38 

 naar het volgend dienstjaar over te dragen vastleggingen 172 422,92 263 839,07 

 
Overwegende dat de algemene recapitulatie van de eindbalans voor het jaar 2021 de volgende 
totalen bevat: 
 

ACTIVA PASSIVA 

VASTE ACTIVA 

I Immateriële vast activa 

0 

II Onroerend en roerend patrimonium 

6 772 177 

III Toegestane investeringssubsidies 

0 

IV Toegestane leningen en subsidiebeloften 

54 665 

V Andere financiële vaste activa 

43 857 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

VI Voorraden 

0 

VII Rekeningen van derden, vorderingen op ten 

hoogste één jaar 

421 424 

VIII Bewerkingen voor derden 

0 

IX Financiële rekeningen 

1 897 535 

X Overlopende rekeningen 

0 

EIGEN VERMOGEN 

I' Kapitaal 

1 971 983 

II' Gekapitaliseerde resultaten 

-410 002 

III' Overgedragen resultaten 

-751 053 

IV' Reserves 

1 000 000 

V' Subsidies, giften en legaten 

22 666 

VI' Voorzieningen voor risico's en kosten 

0 

 

SCHULDEN 

VII' Schulden op meer dan één jaar 

1 233 291 

 

VIII' Schulden die binnen het jaar vervallen 

751 286 

IX' Bewerkingen voor derden 

0 

X' Overlopende rekeningen 

0 

TOTAAL 9 189 658 TOTAAL 9 189 658 

 
Overwegende dat de algemene recapitulatie van de resultatenrekening voor het jaar 2021 de vol-
gende totalen bevat: 
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KOSTEN OPBRENGSTEN 

1 I Courante kosten 

10 076 462 

II Subtotaal A 

10 076 462 

III Positief saldo (a - A) 

0 

IV Kosten voortvloeiend uit normale schommelingen 

van de balanswaarden, rechtzettingen, voorzienin-

gen, overboekingen  

495 355 

V Subtotaal B 

495 355 

VI Totaal (A + B) 

10 571 817 

VII Exploitatieboni (VI' - VI) 

0 

VIII Uitzonderlijke kosten 

41 857 

IX Toevoegingen aan reserves 

1 000 000 

X Subtotaal C (VIII + IX) 

1 041 857 

XI Uitzonderlijk boni 

0 

XII Totaal van de kosten (VI + X) 

11 613 674 

XIII Boni van het dienstjaar (VII' - VII) 

0 

XIV Bestemming batig resultaat 

0 

XV Balansevenwicht (XII + XIV = XV') 

11 613 674 

I' Courante opbrengsten 

9 817 288 

II' Subtotaal a 

9 817 288 

III' Negatief saldo (A - a) 

259 174 

IV' Opbrengsten voortvloeiend uit normale schomme-

lingen van de balanswaarden, rechtzettingen, over-

boekingen, interne werken 

621 913 

V' Subtotaal b 

621 913 

VI' Totaal (a + b) 

10 439 201 

VII' Exploitatiemali (VI - VI') 

132 616 

VIII' Uitzonderlijke opbrengsten 

13 418 

IX' Afname van de reserves 

0 

X' Subtotaal c (VIII' + IX') 

13 418 

XI' Uitzonderlijk mali 

1 028 439 

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

10 452 619 

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

1 161 055 

XIV' Bestemming van het nadelig resultaat 

1 161 055 

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

11 613 674 

 
Overwegende dat deze jaarrekening geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Er wordt over geen enkel artikel van de begrotingsrekening een afzonderlijke stemming geëist; 
 
Gaat over tot de stemming over het geheel van de begrotingsrekening; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De begrotingsrekening voor het jaar 2021, de eindbalans voor het jaar 2021 en de resultatenreke-
ning voor het jaar 2021 worden vastgesteld zoals door de bijzonder rekenplichtige opgemaakt en 
door het politiecollege geverifieerd. 
Deze jaarrekeningen en het bijhorend verslag maken integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
De jaarrekeningen zullen worden neergelegd in de zetel van de zone, waar eenieder er altijd ter 
plaatse kennis kan van nemen. 
Op die mogelijkheid van inzage zal worden gewezen door middel van aanplakbiljetten, die worden 
aangebracht binnen een maand te rekenen vanaf heden. Dit bericht zal ten minste 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. 
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5 Politieassociatie Centrum (PACE) — Subovereenkomst “ICT - Technisch beheer & Ope-
rationele ondersteuning” — Stopzetting 
(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, 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 11december 2014 — Politieassociatie Centrum (PACE) 
— Raamovereenkomst; 
 
Gelet op de subovereenkomst “ICT - Technisch beheer & Operationele ondersteuning”; 
 
Overwegende dat structurele samenwerking met de politiezone AMOW vanaf 1 juli 2022 beëin-
digd wordt wegens gebrek aan capaciteit; dat ad hoc bijstand mogelijk blijft tot eind 2022; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De structurele dienstverlening door de politiezone AMOW op het gebied van technisch beheer en 
operationele ondersteuning voor informatica wordt met ingang van 1 juli 2022 beëindigd. 
 
Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar de politiezone 
AMOW. 
 
 
 
 
 
6 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; 



Politieraad TARL 2022-06-14 

 
Overwegende dat de politiezone de mogelijkheid heeft om aankopen te doen via de raamovereen-
komsten van de Federale Aankoopcentrale; 
 
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat om een Mercedes Vito Tourer L2 aan te kopen via de 
raamovereenkomst Procurement 2021 R3 026N – perceel 53 van de Federale Aankoopcentrale 
(FOR-CMS); 
 
Overwegende dat de zone voor deze opdracht een beroep kan doen op Mercedes-Benz Belgium 
Luxembourg 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 Mercedes Vito Tourer L2 aankopen. 
 
Artikel 2. 
Deze bestelling wordt geplaatst bij Mercedes-Benz Belgium Luxembourg, in uitvoering van de 
raamovereenkomst Procurement 2021 R3 026N van de Federale aankoopcentrale. 
 
Artikel 3. 
Op basis van de bedongen eenheidsprijzen bedraagt de totale prijs van de opdracht 72 906,91 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 2022 en de kredieten die zullen voorzien worden in artikel 

330/743-98 (Aankoop van politievoertuigen) bij de eerstvolgende wijziging van de buitenge-

wone begroting 2022; 

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

van de buitengewone begroting 2022 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 2022. 
 
 
 
 
7 Personeel — Mobiliteit — Vacantverklaring operationele functies — Officierskader 
(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; 
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Gelet op het besluit van de politieraad van 9 december 2010 — Personeel — Mobiliteit — Selec-
tiemodaliteiten operationeel personeel — Officierskader; 
 
Gelet op het advies van de korpschef van 31 mei 2022 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 31 mei 2022; 
 
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 2022/III: 

− 1 commissaris van politie voor directie opsporing; 
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 commissaris 
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 — Officierskader. 
 
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. 
 
 
 
 
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 de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de perso-
neelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de 
politiediensten (Exoduswet); 
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Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het perso-
neel van de politiediensten (Mammoetbesluit, 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 — 
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 16 maart 2022, 25 april 2022 en 11 mei 2022 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 16 maart 2022, 25 april 2022 en 11 mei 2022; 
 
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 2022/III: 

− 1 inspecteur van politie voor interventie; 

− 1 inspecteur van politie voor wijkpolitie Ternat 

− 1 inspecteur van politie voor wijkpolitie Roosdaal 
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 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 Personeel — Mobiliteit — Vacantverklaring administratieve functie — Niveau A 
(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 perso-
neel van de politiediensten, in het bijzonder artikel I.I.1, artikel II.III.14, § 4, 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 — 
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 — Selec-
tiemodaliteiten administratief personeel — Niveau A; 
 
Gelet op de functiebeschrijving; 
 
Gelet op de weging van de functie van directeur beleidsontwikkeling en kwaliteitszorg; 
 
Gelet op het advies van de korpschef van 31 mei 2022 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 31 mei 2022; 
 
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 betrekking wordt vacant verklaard: 

− één adviseur voor directie informatiebeheer, BO&Q; 
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 adviseur voor 
directie informatiebeheer, BO&Q worden voorzien. 
 
§ 3. De functie van adviseur (directeur informatiebeheer, BO&Q) wordt ingedeeld in klasse A3. 
 
Artikel 2. 
De selectiemodaliteiten zijn deze vermeld in het besluit van de politieraad van 9 december 2010 
— Personeel — Mobiliteit — Selectiemodaliteiten administratief personeel — Niveau A. 
 
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. 
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Artikel 4. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het advies van het basis-
overlegcomité aangetekend worden verstuurd naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Bra-
bant, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
10 Personeel — Externe rekrutering — Vacantverklaring operationele functies — Basiska-
der 
(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 op 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 IV.I.52, derde lid, artikel VI.II.15, § 3, 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 ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van 
het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 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-Bra-
bant van 27 mei 2020; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 22 februari 2022 — Personeel — Permanente rekrute-
ring — Vacantverklaring operationele functies — Basiskader; 
 
Gelet op het advies van de korpschef met als bijlage het formulier met de vacant te verklaren be-
trekkingen; 
 
Overwegende dat de gepubliceerde vacatures in de gewone mobiliteit (categorie A) geen resultaat 
hebben opgeleverd; dat er geen aanwervingen zijn kunnen gebeuren; 
 
Overwegende dat de zone beroep kan doen op de procedure van externe rekrutering (Categorie E) 
bedoeld in artikel VI.II.15, § 3, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de 
rechtspositie van het personeel van de politiediensten, voor betrekkingen die niet ingevuld raken 
in de klassieke mobiliteitscyclus (categorie A); dat de kandidaat die geslaagd is voor de selectie-
proeven kan solliciteren voor een vacant verklaarde functie van de politiezone; 
 
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; 
 
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: 
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Artikel 1. 
De maatregel “externe rekrutering” (Categorie E) bedoeld in artikel VI.II.15, § 3 van het koninklijk 
besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, 
wordt toegepast voor de volgende betrekkingen: 

− 13 inspecteurs-interventie; 

− 1 inspecteur functioneel beheer. 
 
Artikel 2. 
De korpschef deelt de vacant verklaarde betrekkingen onverwijld mee aan de directie van de mo-
biliteit en het personeelsbeheer (DSP) van de federale politie voor publicatie op Jobpol. 
 
Artikel 3. 
De kandidaten die geslaagd zijn voor de generieke selectieproeven en gesolliciteerd hebben voor 
een vacature bij de politiezone TARL, zullen uitgenodigd worden voor een interne selectie. 
De kandidaten die geselecteerd zijn voor de functie, kunnen vervolgens starten aan de basisoplei-
ding. 
 
Artikel 4. 
Het besluit van de politieraad van 22 februari 2022 — Personeel — Permanente rekrutering — 
Vacantverklaring operationele functies — Basiskader, wordt ingetrokken. 
 
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 — Aanwerving en benoeming — Machtiging politiecollege 
(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 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 21 februari 2019 — Administratief en logistiek perso-
neel — Tijdelijke contractuele aanwervingen — Machtiging politiecollege; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 29 maart 2022 — Personeel — Aanwerving en benoe-
ming — Machtiging politiecollege; 
 
Overwegende dat een modern personeelsbeleid een vlotte afhandeling van de personeelsdossiers 
vergt; dat door het beperkt aantal vergaderingen van de politieraad, de procedure voor de aanwer-
ving of benoeming van nieuwe medewerkers regelmatig vertraging oploopt; dat ingeval van afwe-
zigheid van een personeelslid, bijvoorbeeld wegens ziekte of loopbaanonderbreking, snel in een 
vervanging moet kunnen worden voorzien; 
 
Overwegende dat de politieraad de bevoegdheid voor de benoeming en aanwerving van leden van 
de lokale politie, per lopende legislatuur, kan delegeren, het politiecollege; 
 
Overwegende dat deze delegatie een vlotte aanstelling van nieuwe medewerkers zal mogelijk ma-
ken; 
 
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; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
§ 1. Het politiecollege wordt gemachtigd om de leden van operationeel kader, te benoemen of 
aan te werven in de betrekkingen die vacant verklaard zijn door de politieraad. Deze machtiging 
geldt niet voor de officieren van politie. 
 
§ 2. Het politiecollege wordt gemachtigd om de leden van het logistiek en administratief kader 
te benoemen of aan te werven in de betrekkingen die vacant verklaard zijn door de politieraad. 
 
§ 3. Het politiecollege wordt gemachtigd om arbeidsovereenkomsten af te sluiten om perso-
neelsleden van het administratief en logistiek kader te vervangen die langdurig afwezig zijn. 
 
Artikel 2. 
Het politiecollege volgt bij de benoeming of aanwerving de rangorde opgesteld na de selectiepro-
cedure. 
 
Artikel 3. 
Dit besluit is geldig tot de volgende installatie van een nieuwe politieraad. 
 
Artikel 4. 
Het besluit van de politieraad van 21 februari 2019 — Administratief en logistiek personeel — 
Tijdelijke contractuele aanwervingen — Machtiging politiecollege, wordt opgeheven. 
 
Artikel 5. 
Het besluit van de politieraad van 29 maart 2022 — Personeel — Aanwerving en benoeming — 
Machtiging politiecollege, wordt ingetrokken. 
 
Artikel 6. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met advies van het basisover-
legcomité, binnen een termijn van twintig dagen aangetekend worden verzonden naar de gouver-
neur van de provincie Vlaams-Brabant, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
12 Politieraad — Presentiegeld 
(NDC 580.721:172.203) 
 
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 22; 
 
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 21 februari 2019 — Politieraad — Berekening presen-
tiegelden — Overeenkomst; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met 8 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 10 onthoudingen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het presentiegeld voor het bijwonen van de vergaderingen van de politieraad bedraagt 175,00 euro. 
Dit bedrag is niet gekoppeld aan de index. 
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Artikel 2. 
Het presentiegeld is onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing overeenkomstig de bepalingen van 
het Wetboek op de Inkomstenbelastingen. 
 
Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking vanaf de volgende vergadering van de politieraad. 
 
 
 
 
13 Personeel — Pensionering assistent 
(NDC 397.2:328) 
 
[…] 
 
 
 
 
14 Personeel — Aanstelling bijzonder rekenplichtige 
(NDC 580.724) 
 
[…] 
 
 
 
 
15 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 29 maart 2022 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 18.30 uur. 
 
 

Aangenomen door de politieraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens  Michel Vanderhasselt 
Secretaris   Voorzitter 


