
 
DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE ‘VOER EN DIJLE’,   GEVORMD 
DOOR DE GEMEENTEN BERTEM, HULDENBERG, OUD-HEVERLEE EN TERVUREN, VAN DE 
ZITTING VAN 12 JUNI 2017 

 
 

Aanwezig : 
Danny Vangoidtsenhoven,     burgemeester-voorzitter 
Jan Spooren,                                          burgemeester 
Alexander Binon,                                    burgemeester 
                                          leden van het politiecollege 
Bram Bartholomees, Kris Debruyne, Jan De Keyzer, 
Nele De Martelaere, Geoffroy de Schaetzen, Bruno 
Eulaerts, Joris Fonteyn, Herman Ginis, Omer 
Graulus, Hubert Keyaerts, Francine Loockx, Bram 
Peters, Tom Teck, Francis Van Biesbroeck, Nelly 
Vanderlinden, Mario Van Rossum, Nicole 
Vanweddingen;                                           raadsleden 
Peter Vanhoyland, HCP, korpschef  
Patricia Peeters, politiesecretaris 
 
Verontschuldigd : 
Joël Vander Elst, burgemeester 
Yvette Laes 
 
Afwezig : 
Rita Decock 
 
 

De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 20u40. 
 
Dhr. Mario Van Rossum verlaat de vergadering bij punt 10. 
 
 
1ste punt 
Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 6 maart 2017 
DE POLITIERAAD, 
keurt de notulen van de vergadering van 6 maart 2017 unaniem goed. 
 
 
2de punt 
Uiteenzetting ANPR – stand van zaken – mogelijke locaties 
HINP Bart Stroobants geeft de politieraadsleden een uiteenzetting van het ANPR-project van de 
politiezone Voer en Dijle, bespreekt de mogelijke locaties en de huidige stand van zaken. 
De presentatie wordt digitaal toegestuurd aan de leden van de politieraad. 
 

 
3de punt 
Kennisneming van het politiecollegebesluit van 20 maart 2017 betreffende de vacantverklaring 
van twee betrekkingen van hoofdinspecteur interventie en van vier betrekkingen van 
inspecteur interventie  
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het politiecollegebesluit van 20 maart 2017 betreffende de vacantverklaring van 
twee betrekkingen van hoofdinspecteur interventie en van vier betrekkingen van inspecteur 
interventie. 
 
 
4de punt 
Aanduiding van de korpschef voor de juridische erkenning van arbeidsongevallen en 
beroepsziekten voor de politiezone Voer en Dijle 



 
DE POLITIERAAD,  
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten (RPPol), deel X titel III de arbeidsongevallen en de beroepsziekten; 
 
Overwegende dat elke aangifte van arbeidsongeval of beroepsziekte zo spoedig mogelijk schriftelijk 
moet gedaan worden door middel van een in tweevoud opgemaakt formulier ‘aangifte van ongeval’ of 
een formulier ‘aangifte beroepsziekte’, dat steeds vergezeld moet zijn van een doktersattest; 
 
Overwegende dat de politieraad de dienst of persoon aanwijst waarbij ieder ongeval dat als 
arbeidsongeval kan worden beschouwd of waarbij elke ziekte die als beroepsziekte kan worden 
beschouwd, moet worden aangegeven; 
 
Overwegende dat binnen de dertig dagen na ontvangst van de aangifte de door de politieraad 
aangestelde dienst of persoon moet bepalen of het al dan niet gaat over een arbeidsongeval of een 
beroepsziekte in de zin van de wet van 3 juli 1967; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
BESLUIT : 
Artikel 1 : 
De korpschef van de politiezone Voer en Dijle wordt aangeduid voor de juridische erkenning van 
arbeidsongevallen en beroepsziekten van het personeel van de lokale politie Voer en Dijle. 
 
 
5de punt 
Goedkeuring van de begrotingsrekening 2016, de balans op 31 december 2016 en de 
resultatenrekening over het dienstjaar 2016 van de politiezone Dijleland 
DE POLITIERAAD, 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus (WGP);  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie (ARPC); 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 33 van 27 oktober 2003 betreffende de jaarrekening 2002 
van de politiezones; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 38 van 17 maart 2005 betreffende het afsluiten van de 
jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP38bis van 5 oktober 2005 betreffende het afsluiten van de 
jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones; 
 
Na beraadslaging, 
 
BESLUIT: 
De begrotingsrekening 2016, de balans op 31 december 2016 en de resultatenrekening over het 
dienstjaar 2016 van de politiezone Dijleland  zijn aangenomen met 89,6 stemmen voor. 
 
De begrotingsrekening over het dienstjaar 2016 wordt vastgesteld als volgt (bedragen in EUR): 

 
Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)   5 541 386,30 
Vastgestelde uitgaven (gewone dienst)    4 643 710,36 
Begrotingsresultaat (gewone dienst)        897 675,94 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)                  0,00 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)        897 675,94 
 

 



 
Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)     481 383,31 
Vastgestelde uitgaven (buitengewone dienst)      314 344,19 
Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)      167 039,12 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)              0,00 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)     167 039,12 
 
 
Het algemeen begrotingsresultaat 2016 van PZ Dijleland bedraagt: 1 064 715,06 EUR. 
Dit bedrag wordt volgens de procentuele verdeelsleutel aan de deelgemeenten (Oud-Heverlee 35,24 
%, Huldenberg 32,42 % en Bertem 32,34 %) van de vroegere PZ Dijleland teruggestort. 
 

 
 
BALANS PER 31 DECEMBER 2016 

 
Vaste activa       3 408 975,00 
Vlottende activa       1 617 156,00 

Totaal van de activa        5 026 131,00 
 
Eigen vermogen      2 572 767,00 
Voorzieningen         0,00 
Schulden       2 453 364,00  

Totaal van de passiva      5 026 131,00 
 

 
 
RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2016 
 
Exploitatieresultaat         225 307,00 
Uitzonderlijk resultaat           47 541,00 

Resultaat van het dienstjaar        272 848,00 
 
 
6de punt 
Goedkeuring van de begrotingsrekening 2016, de balans op 31 december 2016 en de 
resultatenrekening over het dienstjaar 2016 van de politiezone Tervuren 
DE POLITIERAAD, 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus (WGP);  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie (ARPC); 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 33 van 27 oktober 2003 betreffende de jaarrekening 2002 
van de politiezones; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 38 van 17 maart 2005 betreffende het afsluiten van de 
jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP38bis van 5 oktober 2005 betreffende het afsluiten van de 
jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones; 
 
Na beraadslaging, 
 
BESLUIT: 
De begrotingsrekening 2016, de balans op 31 december 2016 en de resultatenrekening over het 
dienstjaar 2016 van de politiezone Tervuren zijn aangenomen met 89,6 stemmen voor. 



 
De begrotingsrekening over het dienstjaar 2016 wordt vastgesteld als volgt (bedragen in EUR): 

 
Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)   3 720 488,52 
Vastgestelde uitgaven (gewone dienst)    3 672 259,18 
Begrotingsresultaat (gewone dienst)          48 229,34 
Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)                  0,00 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)          48 229,34 
 

 
Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)     163 785,17 
Vastgestelde uitgaven (buitengewone dienst)      150 276,71 
Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)        13 508,46 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)              0,00 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)    13 508,46 
 
 
Het algemeen begrotingsresultaat 2016 van PZ Tervuren bedraagt: 61 737,80 EUR. 
Dit bedrag wordt aan de gemeente Tervuren teruggestort. 
 

 
 
BALANS PER 31 DECEMBER 2016 

 
Vaste activa  483 657,46 
Vlottende activa          130 137,22 

Totaal van de activa           613 794,68 
 
Eigen vermogen         460 395,26 
Voorzieningen                     0,00 
Schulden          153 399,42 

Totaal van de passiva                                                                    613 794,68 
 

 
 
RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2016 
 
Exploitatieresultaat         -344 527,09 
Uitzonderlijk resultaat          100 088,47 

Resultaat van het dienstjaar        -244 438,62 
 
 
7de punt 
Aankoop van drie politievoertuigen voor de politiezone Voer en Dijle via de federale dienst  
e-Procurement 
DE POLITIERAAD, 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006, betreffende overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus (WGP); 
 
Overwegende dat er drie politievoertuigen voor de politiezone Voer en Dijle dienen aangekocht te 
worden, zijnde één interventievoertuig met politiestriping en twee (anonieme) politievoertuigen;  
 
Overwegende dat deze aankoop van drie politievoertuigen noodzakelijk is om uit dienst gestelde 
politievoertuigen te vervangen; 



 
Overwegende dat de federale dienst e- Procurement de procedure van overheidsopdrachten voor de 
aankoop van voertuigen heeft gevoerd; 
 
Overwegende dat de lokale politie van deze mogelijkheid kan gebruik maken, meer bepaald dat zij 
door middel van een vereenvoudigde administratie dergelijke voertuigen kan aankopen voor een 
concurrerende prijs van raamovereenkomst met nr.: Procurement 2016 R3 010 – percelen 16, 21 en 
37  via de firma D’Ieteren SA, Maliestraat 50, 1050 Elsene; 
 
Overwegende dat de aankoop van één middenklassevoertuig -sedan, zonder politiestriping, met de 
nodige uitrustingen, en met indicatieve raming van 33.500,00 EUR (inclusief BTW) via 
raamovereenkomst met nr.: Procurement 2016 R3 010 – perceel 16, kan gebeuren; 

 
Overwegende dat de aankoop van één middenklassevoertuig -stationwagen, met de nodige 
uitrustingen, en met indicatieve raming van 59.500,00 EUR (inclusief BTW) via raamovereenkomst 
met nr.: Procurement 2016 R3 010 – perceel 21, kan gebeuren; 
 
Overwegende dat de aankoop van één interventievoertuig, met politiestriping, met de nodige 
uitrustingen, en met indicatieve raming van 72.000,00 EUR (inclusief BTW) via raamovereenkomst 
met nr.: Procurement 2016 R3 010 – perceel 37, kan gebeuren; 
 
Overwegende dat op uitgavenartikel 2017/330/743-52/2017 in de buitengewone politiebegroting 2017 
voldoende kredieten beschikbaar zijn; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1:  
De opdracht voor levering, betreffende de aankoop van één middenklassevoertuig -sedan, zonder 
politiestriping, zijnde Volkswagen Jetta L16DA (diesel), met de nodige uitrustingen, en met indicatieve 
raming van 33.500,00 EUR (inclusief BTW), zal toegewezen worden via raamovereenkomst met nr.: 
Procurement 2016 R3 010 – perceel 16, voor de aankoop van voertuigen van de federale politie bij de 
firma D’Ieteren SA, Maliestraat 50, 1050 Elsene. 
 
Artikel 2:  
De opdracht voor levering, betreffende de aankoop van één middenklassevoertuig - stationwagen, 
zijnde Volkswagen Passat Variant Alltrack L21D (diesel), met de nodige uitrustingen, en met 
indicatieve raming van 59.500,00 EUR (inclusief BTW), zal toegewezen worden via 
raamovereenkomst met nr.: Procurement 2016 R3 010 – perceel 21, voor de aankoop van voertuigen 
van de federale politie bij de firma D’Ieteren SA, Maliestraat 50, 1050 Elsene. 
 
Artikel 3:  
De opdracht voor levering, betreffende de aankoop van één interventievoertuig -Combi, met 
politiestriping, zijnde Volkswagen Transporter Combi L37DA (diesel), met de nodige uitrustingen, en 
met indicatieve raming van 72.000,00 EUR (inclusief BTW), zal toegewezen worden via 
raamovereenkomst met nr.: Procurement 2016 R3 010 – perceel 37, voor de aankoop van voertuigen 
van de federale politie bij de firma D’Ieteren SA, Maliestraat 50, 1050 Elsene. 
 
Artikel 4:  
Voor de uitrusting van de politievoertuigen, zijnde het gedeelte dat niet opgenomen is in het 
raamcontract (o.a. dienstradio Astrid, lichtbalk, ledknipperlichten, …) zal er een prijsaanvraag, conform 
de wetgeving op de overheidsopdrachten, volgens de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking, gevoerd worden. 
 
Artikel 5 : 
De opdracht zal worden gefinancierd door middel van kredieten op uitgavenartikel 2017/330/743-
52/2017 in de buitengewone politiebegroting 2017 van de politiezone Voer en Dijle. 
 

 



 
8ste punt 
Het aangaan van leningen ter financiering van buitengewone uitgaven 
Bepaling wijze van gunning en vaststelling van de voorwaarden 
DE POLITIERAAD, 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus (WGP); 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren; 
 
Gelet op de omzendbrief van 3 december 1997 – Overheidsopdrachten – Financiële diensten bedoeld 
in categorie 6 van bijlage 2 bij de  wet van 24 december 1993: bank-en beleggingsdiensten en 
verzekeringsdiensten, met uitzondering van de punten 3 tot en met 6; 
 
Gelet op de omzendbrief BA-98/04 van 23 juni 1998 aangaande sommige financiële diensten en 
andere aanbevelingen betreffende enige toepassingsproblemen i.v.m. de wetgeving op de 
overheidsopdrachten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en de concessies van openbare werken; 
 
Gelet op het bestek nr. 1 voor opdracht voor aanneming van diensten - onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking; 
 
Overwegende dat de gepaste kredieten voor de financiering van de buitengewone uitgaven 
ingeschreven zijn op de buitengewone begroting; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: 
Er zal een opdracht gegund worden met als voorwerp de financiering van buitengewone uitgaven voor 
twee categorieën: 

 
Categorie nr. 1 : duurtijd 10 jaar – herzieningsperiodiciteit 5 jaar en vast 
Bedrag : 40 000,00 EUR 
 
Categorie nr. 2 : duurtijd 5 jaar – herzieningsperiodiciteit 5 jaar  
Bedrag : 260 000,00 EUR 
 
Artikel 2: 
De opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
Artikel 3: 
De aflossingen worden jaarlijks voorzien in de gewone begroting onder artikelnummer 330/911-01. 
De intresten worden jaarlijks voorzien in de gewone begroting onder artikelnummer  
330/211-01. 
 
Artikel 4: 
Het hogervermeld bestek wordt goedgekeurd. 
 
 
 
 
 
 
 



9de punt 
Kennisneming van de verkoop van 4 politievoertuigen van PZ Voer en Dijle 
DE POLITIERAAD, 
 
neemt er kennis van dat het politiecollege, in zitting van 18 april 2017, beslist heeft om over te gaan 
tot de verkoop van de volgende 4 uit dienst genomen politievoertuigen. 
 

Merk en type Brandstof Eerste ingebruikname Km-stand 

Volkswagen Combi diesel 1996 161.345 km 

Volkswagen Polo diesel 1998 163.618 km 

Ford Mondeo (break) diesel 2006 125.434km 

(11.04.2017) 

Opel Vivaro diesel 2006  

 

Wijze van verkoop: 

 

- De verkoop zal gebeuren door middel van een bevraging bij diverse firma’s 

- De gunning zal voor de 4 voertuigen te samen gebeuren aan de hoogst biedende firma 

- De politievoertuigen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden 

- De aanbiedingen dienen aan de Politiezone “Voer en Dijle” overgemaakt te worden onder dubbel 

gesloten omslag. De binnenste omslag dient de volgende vermelding te dragen: “Aanbieding voor de 

verkoop van 4 uit dienst genomen politievoertuigen”. 

- Na de toewijzing is de koper verplicht om, op zijn kosten, de politievoertuigen te ontpantseren, te 

ontstrepen (VW Combi is reeds ontstreept), de lichtbalk en de politieradio te verwijderen en deze te 

overhandigen aan de PZ Voer en Dijle. Deze werkzaamheden dienen, ter plaatse, op de locaties van 

de PZ Voer en Dijle, uitgevoerd te worden. 

 

 

10de punt 
Kennisneming van de goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 (verlengd tot 
2019) 
DE POLITIERAAD, 
 
neemt kennis van de goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 (verlengd tot 2019) door 
de leden van de zonale veiligheidsraad in vergadering van 24 april 2017. 
 
Het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 (verlengd tot 2019) werd overgemaakt aan de ministers van 
Binnenlandse Zaken en Justitie ter goedkeuring. 
De presentatie wordt toegestuurd aan de politieraadsleden. 
 
 
Dhr. Bruno Eulaerts vraagt de korpschef hem bijkomende info te verschaffen over volgende punten : 
 
- Waarom geen bevolkingsbevraging ? 
 

De korpschef licht toe dat deze op provinciaal niveau georganiseerd werd en dat deze bij het 
volgende veiligheidsplan zal georganiseerd worden.  De tijdspanne is bovendien te kort om dit 
te organiseren voor de verplichte indieningstermijn van de veiligheidsplannen eind april 2017. 

 
- Beleidsvrije ruimte – Hoeveel bedraagt deze en waaraan wordt deze besteed ? 
 
 Toelichting volgende politieraad over hoe deze verdeeld wordt en wie deze bepaalt. 
 
- Verkeersveiligheid – Bruno Eulaerts vraagt inzage in uitgebreidere cijfers m.b.t. oorzaken en 

omstandigheden van de ongevallen, dit om de sterke daling in Tervuren te verklaren.  
 

 Deze cijfers zullen ter beschikking gesteld worden tegen volgende politieraad. 



Dhr. Tom Teck vraagt waaraan de daling van het aantal inbraken te wijten is ? 
 

Omwille van de terreurdreiging zijn er meer militairen en meer politie op straat.  Zowel in de 
vroegere PZ Dijleland als in de PZ Tervuren was er maar 1 ploeg op de baan, nu zijn er dat 3. 

 
 
11de punt 
Varia 
Dhr. Kris Debruyne vraagt :  
1. naar de fusiebonus 
 
 De fusiebonus zal gestort worden, waarschijnlijk eind 2017, samen met de federale dotatie. 

De bedragen zijn voorlopig nog onbekend. 
 

2. Zijn er afspraken gemaakt om de verwerking van de ANPR camera’s centraal te laten gebeuren ? 
 
 De zones zullen in de toekomst op de nationale back-office kunnen aansluiten. 
 
 
 


