
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 MAART 2018 

 
 

Aanwezig : 
Jan Spooren,                          burgemeester-voorzitter 
Danny Vangoidtsenhoven,                     burgemeester                           
Joël Vander Elst,                                    burgemeester 
                                          leden van het politiecollege 
Bram Bartholomees, Sebastiaan Coudré, Kris 
Debruyne, Rita Decock, Jan De Keyzer, Geoffroy de 
Schaetzen, Bruno Eulaerts, Joris Fonteyn, Herman 
Ginis, Omer Graulus, Hubert Keyaerts, Yvette Laes,  
Bram Peters, Femke Taymans, Tom Teck, Nelly 
Vanderlinden,   Nicole Vanweddingen;     
                                                                  raadsleden 
Peter Vanhoyland, HCP, korpschef  
Patricia Peeters, politiesecretaris 
 
     

 
  Verontschuldigd : Alexander Binon, Nele De Martelaere en Francis Van Biesbroeck 

 
 
De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 20u35. 
 
1ste punt 
Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 4 januari 2018 
DE POLITIERAAD, 
keurt de notulen van de vergadering van 4 januari 2018 unaniem goed. 
 
 
2de punt 
Kennisneming van het ontslag van raadslid dhr. Mario Van Rossum 
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het schrijven dd. 16 januari 2018 van dhr. Mario Van Rossum betreffende zijn 
ontslag als politieraadslid. 
 
 
3de punt 
Eedaflegging opvolger mevr. Femke Taymans als werkend lid van de politieraad 
Mevr. Femke Taymans wordt uitgenodigd om in handen van de voorzitter de door artikel 20bis van de 
wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, voorgeschreven eed af te leggen, te weten: 
‘Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het 
Belgische volk’. 
 
BESLUIT : 
Artikel 1: 
Er wordt akte genomen van de eedaflegging als lid van de politieraad van mevr. Femke Taymans. 
Na het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijk proces-verbaal opgesteld. 
 
Artikel 2: 
De in artikel 1 vermelde persoon wordt aangesteld verklaard in zijn functie als lid van de politieraad. 
 
Artikel 3: 
De rangorde van de leden van de politieraad wordt als volgt vastgesteld. 
 
 



rangorde Naam politieraadslid + naam gemeente waar hij/zij gemeenteraadslid is 
 

1 Bartholomees Bram, gemeente Tervuren 
 

2 Coudré Sebastiaan, gemeente Tervuren 
 

3 Debruyne Kris, gemeente Oud-Heverlee 
 

4 Decock Rita, gemeente Oud-Heverlee 
 

5 De Keyzer Jan, gemeente Bertem 
 

6 De Martelaere Nele, gemeente Huldenberg 
 

7 de Schaetzen Geoffroy, gemeente Tervuren 
 

8 Eulaerts Bruno, gemeente Tervuren 
 

9 Fonteyn Joris, gemeente Bertem 
 

10 Ginis Herman, gemeente Bertem 
 

11 Graulus Omer, gemeente Tervuren 
 

12 Keyaerts Hubert, gemeente Tervuren 
 

13 Laes Yvette, gemeente Bertem 
 

14  Taymans Femke, gemeente Tervuren 
 

15 Teck Tom, gemeente Oud-Heverlee 
 

16 Van Biesbroeck Francis, gemeente Oud-Heverlee 
 

17 Vanderlinden Nelly, gemeente Huldenberg 
 

18 Vanweddingen Nicole, gemeente Huldenberg 
 

  

Artikel 4: 
Een afschrift van dit proces-verbaal wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
 
 
4de punt 
Voortgangsrapportering 
De korpschef geeft toelichting over de werking van het afgelopen jaar van de politiezone Voer en Dijle 
aan de hand van een powerpointpresentatie. 
 
 
5de punt 
Kennisneming van het politiecollegebesluit van 15 januari 2018 betreffende de 
vacantverklaring van twee hoofdinspecteurs en één inspecteur interventie 
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het politiecollegebesluit van 15 januari 2018 betreffende de vacantverklaring van 
twee hoofdinspecteurs en één inspecteur interventie. 
 
 
6de punt 
Kennisneming van het politiecollegebesluit van 19 februari 2018 betreffende de benoeming bij 
mobiliteit van vier inspecteurs interventie in de politiezone Voer en Dijle 



DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het politiecollegebesluit van 15 januari 2018 betreffende de benoeming bij mobiliteit 
van vier inspecteurs interventie in de politiezone Voer en Dijle. 
 
 
7de punt 
Kennisneming van het politiecollegebesluit van 15 januari 2018 betreffende de verkoop van 
twee uit dienst genomen voertuigen 
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het politiecollegebesluit van 15 januari 2018 betreffende de verkoop van twee uit 
dienst genomen voertuigen. 
 
 
8ste punt 
Kennisneming van het politiecollegebesluit van 19 februari 2018 betreffende de verkoop van 
twee uit dienst genomen voertuigen - toewijzing 
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het politiecollegebesluit van 19 februari 2018 betreffende de verkoop van twee uit 
dienst genomen voertuigen. 
 
 
9de punt 
Aankoop van één digitale snelheidscamera en randapparatuur – 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 17 juni 2016, betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten; 

 

Gelet op het K.B. van 18 april 2017, tot plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren; 

 

Gelet op het K.B. van 22 juni 2017, tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 

 

Gelet op de wet van 16 februari 2017, betreffende de motivering, informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

 

Overwegende dat het wenselijk is dat er in de Lokale Politiezone “Voer en Dijle” één digitale 

snelheidscamera (flitscamera) en randapparatuur aangekocht wordt; 

 

Overwegende dat de eventuele levering en installatie van de flitspalen door de gemeentebesturen 

uitgevoerd worden; 

 

Overwegende dat de aankoop van één digitale snelheidscamera (flitscamera) en randapparatuur, 

indicatief geraamd wordt op 45.000,00 EUR (inclusief BTW); 

 

Overwegende dat voor de wijze van gunning de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking gekozen wordt; 

 

Overwegende dat op uitgavenartikel 2018/33001/741-52/2018 in de buitengewone politiebegroting 

2018 voldoende kredieten beschikbaar zijn; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

Na beraadslaging; 

Met eenparigheid van ‘ja’-stemmen; 



BESLUIT: 

Artikel 1:  

De opdracht voor de aankoop van één digitale snelheidscamera (flitscamera) en randapparatuur zal 

worden gegund volgens de procedure van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking. 

 

Artikel 2:  

Het bestek en de indicatieve raming voor een bedrag van 45.000,00 EUR (inclusief BTW), wordt 

goedgekeurd. 

 

Artikel 3:  

De opdracht zal worden gefinancierd door middel van kredieten op uitgavenartikel 2018/33001/741-

52/2018 in de buitengewone politiebegroting 2018 van de politiezone Voer en Dijle. 

 

 

10de punt 

Vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur”. 

Overdracht van de bevoegdheden door de politieraad aan het politiecollege voor opdrachten 

die betrekking hebben op het dagelijkse beheer, art. 33 van de wet op de geïntegreerde politie. 

DE POLITIERAAD, 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus (WGP), inzonderheid artikel 11 en artikel 33- titel V; 

 

Overwegende dat het tot de bevoegdheid van de politieraad behoort om vast te stellen welke 

overheidsopdrachten dienen beschouwd te worden als opdrachten van dagelijks bestuur; 

 

Overwegende dat het bijgevolg wenselijk is het begrip “dagelijks bestuur” duidelijk te omschrijven 

m.b.t. de invulling van de bevoegdheden van het politiecollege inzake overheidsopdrachten; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016, in het bijzonder artikel 92, van de wet inzake overheidsopdrachten, 

het Koninklijk Besluit van 18 april 2017, in het bijzonder artikel 124, betreffende de plaatsing 

overheidsopdrachten in de klassieke sectoren en het Koninklijk Besluit van 22 juni 2017, tot bepaling 

van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten; 

 

Gelet op de beslissing van de politieraad, dd. 06 maart 2017, en lopende tot 31 december 2018, 

betreffende de vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur en de overdracht van de bevoegdheden 

door de politieraad aan het politiecollege voor opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks 

beheer; 

 

Overwegende dat het wenselijk is dat ingevolge de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten de 

beslissing van de politieraad, dd. 06 maart 2017, ingetrokken wordt en er een nieuw 

politieraadsbesluit genomen wordt, dat aangepast is aan de huidige wetgeving. 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

Na bespreking; 

Met eenparigheid van ‘ja’-stemmen; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

De beslissing van de politieraad, dd. 06 maart 2017, en lopende tot 31 december 2018, betreffende de 

vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” en de overdracht van de bevoegdheden door de 

politieraad aan het politiecollege voor opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer, 

wordt ingetrokken. 

 

 

 



Artikel 2:  

Worden beschouwd als opdrachten van dagelijks bestuur in de zin van art. 33 van de wet op de 

geïntegreerde politie: 

 

 Alle opdrachten waarvoor kredieten in de gewone politiebegroting voorzien zijn. 

 

 Alle opdrachten waarvoor kredieten in de buitengewone politiebegroting voorzien zijn, voor 

zover hun waarde niet meer bedraagt dan het bedrag, bepaald in de wet van 17 juni 2016, in 

het bijzonder artikel 92, van de wet inzake overheidsopdrachten en het Koninklijk Besluit van 

18 april 2017, in het bijzonder artikel 124, betreffende de plaatsing overheidsopdrachten in de 

klassieke sectoren (aankopen tot 30.000,00 EUR, exclusief BTW, voor opdrachten gesloten 

bij aanvaarde factuur via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en die behoren tot 

de buitengewone politiebegroting). 

 

 Art. 236 NGW bepaalt dat het College aan de overeenkomst iedere wijziging kan aanbrengen 

die het bij de uitvoering nodig acht, in zover hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 

10% van de oorspronkelijke aannemingssom voortvloeien. 

 

Indien de wijzigingen zouden inhouden dat essentiële bepalingen van het lastenboek 

gewijzigd worden, moet het bestuurlijk orgaan dat het bestek heeft goedgekeurd ook deze 

wijzigingen goedkeuren. Deze bepaling is niet van toepassing op de opdrachten waarvan het 

bedrag niet hoger is dan 30.000,00 EUR, excl. BTW. 

 

Artikel 3:  

Deze beslissing geldt voor de periode van 12 maart 2018 tot 31 december 2024. 

 

 

11de punt 

Vaststellen opdrachtbrief van de korpschef 

DE POLITIERAAD, 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001  tot regeling van de rechtspositie van het personeel 

van de politiediensten (RPPol), art. VII.III.96 en VII.III.39, laatste lid; 

 

Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 

politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, art. 72; 

 

Gelet op het schrijven dd. 05 januari 2018 van de algemene inspectie van de federale politie en van 

de lokale politie; 

 

Na bespreking; 

Met eenparigheid van ‘ja’-stemmen; 

 

BESLUIT: 

De politieraad stelt, ingevolge hogervermelde wetgeving, de opdrachtbrief van de korpschef vast. 

 

 

12de punt 

Varia 

Bespreking 

 

 Raadslid Eulaerts vraagt waarom de gemeenteraadsleden van Tervuren de ontwerptekst van 

het politiereglement niet vooraf kunnen bekomen.  Raadslid Eulaerts vindt in de notulen van 

het politiecollege geen enkele beslissing, geen stemming terug inzake de goedkeuring van het 

politiereglement door de burgemeesters.  Waarom moet dit reglement zo dringend 

goedgekeurd worden? 

 



 Burgemeester Spooren antwoordt dat dit een gemeentelijke aangelegenheid is dat niet kan 

goedgekeurd worden in een politiecollege noch in een politieraad.   

 

Het werd uitvoerig besproken in een werkgroep, bestaande uit leden van de politie en van de 

verschillende gemeenten, en nadien in het politiecollege. De leden hebben een basistekst 

ontvangen die als leidraad heeft gediend om artikels te schrappen en/of bij te voegen.  

Tussendoor werden de resultaten van de werkgroep besproken binnen de schepencolleges 

en het politiecollege.  Een vergadering, 4 burgemeesters en korpschef, werd gepland om 

twijfelartikels te bespreken en knopen door te hakken.  De gemeente Oud-Heverlee heeft 

laten weten om geen politiereglement te laten goedkeuren door zijn gemeenteraad. 

Het werkdocument werd gefinaliseerd en is een eenvormig reglement geworden voor 3 van de 

4 gemeenten van de politiezone en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden 

van Bertem, Huldenberg en Tervuren. 

 

Burgemeester Vander Elst van Bertem wenst toe te voegen dat de fusie van de twee 

politiezones reeds een verbetering van de werking heeft aangetoond, dat het van cruciaal 

belang is om één politiereglement te hebben, ook uit respect voor de politiemensen die dit 

gaan moeten toepassen. 

Dit reglement werd mee onderhandeld door Oud-Heverlee en er werd rekening gehouden met 

hun opmerkingen. 

 

 Raadslid Eulaerts stelt zich de vraag waarom de gemeente Oud-Heverlee dan actief heeft 

deelgenomen aan de besprekingen? 

 

 Het politiecollege moet hierop het antwoord schuldig blijven, de burgemeester van Oud-

Heverlee heeft zich verontschuldigd voor deze vergadering. 

 

 Het standpunt wordt gevraagd aan de politieraadsleden van Oud-Heverlee, die aanwezig zijn 

op de vergadering. 

 

 Volgens schepen van Oud-Heverlee, Tom Teck, is er geen gasboetereglement binnen Oud-

Heverlee, er is voldoende reglementering en er hoeft geen politiereglement te zijn.  Het 

schepencollege van Oud-Heverlee vond het niet opportuun om momenteel een 

politiereglement goed te keuren. 

 

 Raadslid de Schaetzen vraagt of de jeugdraden van de 3 gemeenten, voor advies,  volledige 

of gedeeltelijke inzage hebben gekregen in het reglement? 

 

In de 3 gemeenten hebben de jeugdraden inzage gekregen in het volledige document. 

 

De voorzitter sluit deze bespreking. 

 

 Raadslid Eulaerts vraagt naar het politietoezicht aan de scholen? 

 

 De korpschef antwoordt dat er een gelijke verdeling is van het politietoezicht aan de scholen 

binnen de politiezone. Normaal gezien vindt er minstens tweemaal per week per school 

toezicht plaats. Omwille van tijdelijk personeelsgebrek (ziekte / zwangerschap) binnen de wijk 

Tervuren dient de verkeersdienst versterking te bieden om deze twee keer te voorzien aan de 

St.-Annaschool. 

De wijkdienst Tervuren zal in april versterkt worden met een personeelslid als vervanger van 

INP Buekenhout en in september zal er een zesde wijkagent komen.  Op die manier zal het 

toezicht van minstens 2 keer per week aan elke school gegarandeerd worden. 

Het toezicht aan de oversteekplaatsen dient dan door de gemachtigde opzichters verzorgd te 

worden.  De taak van de politie zal het voorkomen van asociaal en gevaarlijk verkeersgedrag 

zijn.  Dit door de overtreder te verwittigen en indien nodig te verbaliseren. 

 



 Raadslid Decock meldt dat er nog steeds een zone 30 is in Huldenberg ter hoogte van 

zorgcentrum ‘Keyhof’. Is dit nog nodig en moet de politiecombi zich aan deze snelheid niet 

houden? 

 

 De gemeenteschool van St.-Agatha Rode is daar nog steeds ondergebracht.  De politiecombi 

is gemachtigd om te snel te rijden in code 3.  Snelheid van de dienstvoertuigen is een 

aandachtspunt in de reguliere werking. 

 


