
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 02 DECEMBER 2019 

 
 

Aanwezig : 
Jan Spooren,                          burgemeester-voorzitter 
Adri Daniëls,                                      burgemeester 
Danny Vangoidtsenhoven,                     burgemeester 
Joël Vander Elst   burgemeester 
                                          leden van het politiecollege 
 
Bram Bartholomees, Adinda Claessen, Sebastiaan 
Coudré, Kris Debruyne, Luc Decoster, Jan De 
Keyzer, Herman Depré, Wouter Fock,  Omer Graulus, 
Yvette Laes, Patrice Lemaitre, Luc Robijns, Yvette 
Schepers, Robert Steuts, Diane Vander Elst, Mark 
Van Roy 
                                                                  Raadsleden 
 
Peter Vanhoyland, Eerste HCP, korpschef  
Patricia Peeters, politiesecretaris 
 

Afwezig : Alexander Binon, Geoffroy de Schaetzen, Hubert Keyaerts 
 
 

De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 20u30. 
 
 
1ste punt 
Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 07 oktober 2019 
DE POLITIERAAD, 
keurt de notulen van de vergadering van 07 oktober 2019 unaniem goed. 
 
 
2de punt 
Kennisneming van de vaststelling van de financiële verdeelsleutel dotatie PZ Voer en Dijle door 
de gemeenten Bertem, Huldenberg, Oud-Heverlee en Tervuren 
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van : 
- het gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2019 van de gemeente Bertem 
- het gemeenteraadsbesluit dd. 24 oktober 2019 van de gemeente Huldenberg 
- het gemeenteraadsbesluit dd. 05 november 2019 van de gemeente Oud-Heverlee 
- het gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2019 van de gemeente Tervuren 
inzake de vaststelling van de financiële verdeelsleutel dotatie PZ Voer en Dijle 2020 – 2025. 
 
 
3de punt 
Goedkeuring politiebegroting – dienstjaar 2020 
De begroting – dienstjaar 2020 werd besproken door de leden van de begrotingscommissie op  
18 november 2019. 
 
Advies: gunstig 
 
 
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 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 
politiebegroting ten behoeve van de politiezones; 
 
BESLUIT : 
De politiebegroting dienstjaar 2020 wordt goedgekeurd met: 
 
85,9555 stemmen voor (Bram Bartholomees, Adinda Claessen, Sebastiaan Coudré, Kris Debruyne, 
Luc Decoster, Jan De Keyzer, Herman Depré, Wouter Fock,  Omer Graulus, Yvette Laes, Patrice 
Lemaitre, Luc Robijns, Yvette Schepers, Robert Steuts, Diane Vander Elst, Mark Van Roy, Joël 
Vander Elst, Danny Vangoidtsenhoven, Adri Daniëls en Jan Spooren) 
 
0 tegen,  
0 onthoudingen. 
 
Artikel 1 :  
De politieraad keurt de politiebegroting voor het dienstjaar 2020 goed. 
 

 Gewone dienst Buitengewone dienst 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019 2.946.846,25 15.627,83 

Begroting 2020   

Ontvangsten eigen dienstjaar 8.976.393,67 313.500,00 

Uitgaven eigen dienstjaar 9.202.000,00 1.123.500,00 

Ontvangsten vorige jaren                            0,00                          0,00 

Uitgaven vorige jaren 44.000,00                          0,00 

Ontvangsten overboekingen                          0,00 810.000,00 

Uitgaven overboekingen 2.677.239,92                          0,00 

Geraamd resultaat begroting 2020 -2.946.846,25 0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020 0,00 15.627,83 

 
Artikel 2 :   
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
 
 
4de punt 

Politiezone Voer en Dijle - vertegenwoordiging in het beheerscomité van it-punt 

(geheime stemming) 
DE POLITIERAAD, 

 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP); 

 

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het lokaal bestuur (hierna DLB); 

  

Gelet op het politieraadsbesluit dd. 07 oktober 2019 houdende de principiële beslissing tot toetreding 

tot de interlokale vereniging ‘it-punt’ en de goedkeuring van de gecoördineerde statuten d.d. 14 juni 

2017 en het huishoudelijk reglement; 

  

Overwegende dat een vertegenwoordiger (effectief en plaatsvervangend) verkozen dient te worden 

om een onbezoldigd mandaat op te nemen in het beheerscomité van it-punt; 

  

Overwegende dat de leden-politiezones van het beheerscomité van it-punt enkel vertegenwoordigd 

kunnen worden door politieraadsleden van het betrokken lid-politiezone; 
 

Gelet op de tot 26 november 2019 bij het politiesecretariaat schriftelijk of via mail binnengekomen 

kandidaatstellingen; 



Gaat over tot geheime stemming inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van de politiezone 

Voer en Dijle: 

Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming; 

Er wordt een stembrief met de namen van de kandidaten overhandigd aan ieder raadslid; 

Na de stemming worden er 20  stembrieven in de stembus gevonden; 

 

De uitslag luidt als volgt: 
 

Kris Debruyne   20 ja stemmen  0 neen stemmen 0 onthouding 

Geoffroy de Schaetzen  0 ja stemmen  0 neen stemmen 0 onthouding 

Yvette Schepers  0 ja stemmen  0 neen stemmen 0 onthouding 

 

Gaat over tot geheime stemming inzake de aanduiding van de plaatsvervanger van de politiezone 

Voer en Dijle: 

Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming; 

Er wordt een stembrief met de namen van de kandidaten overhandigd aan ieder raadslid; 

Na de stemming worden er 20  stembrieven in de stembus gevonden; 

 

De uitslag luidt als volgt: 

 
Kris Debruyne   0 ja stemmen  0 neen stemmen 0 onthouding 

Geoffroy de Schaetzen  0 ja stemmen  0 neen stemmen 0 onthouding 

Yvette Schepers  20 ja stemmen  0 neen stemmen 0 onthouding 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Dhr. Kris Debruyne wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de Politiezone Voer en Dijle met 

plaatsvervanger mevr. Yvette Schepers. 

 

Artikel 2: 

De vertegenwoordigers  worden aangeduid voor de bestuursperiode eindigend op 31 december 2024, 

behoudens andersluidende raadsbeslissing of verlies van het openbaar ambt van de betrokken 

vertegenwoordiger. 

  

Artikel 3: 

Een afschrift  van dit besluit wordt verzonden aan de betrokkenen en aan ILV it-punt. 

  

Artikel 4: 

Deze beslissing is onderworpen aan de toepassingen van het bestuurlijk toezicht.  
 

5de punt 

IGO – afvaardiging voor de algemene vergadering dd. 20 december 2019 met vaststelling 
mandaat 
DE POLITIERAAD, 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst  
gestructureerd op twee niveaus ; 
 
Gelet op de wijziging van het Decreet Intergemeentelijke samenwerking (DIS), zoals goedgekeurd 
door het Vlaams Parlement op datum van 27 april 2016 ; 
 



Gelet op het politieraadsbesluit van 11 februari 2019 betreffende de toetreding van de politiezone 
Voer en Dijle als vennoot  van de dienstverlenende vereniging IGO ; 
 
Gelet op de uitnodiging van 5 november 2019 voor de algemene vergadering van IGO van 20 
december 2019 met bijhorende agenda en bijlagen ; 
 
Deze algemene vergadering wordt gehouden met volgende agendapunten : 
 

1. Goedkeuring verslag 28.06.2019 
2. Goedkeuring strategisch plan 2019-2024 
3. Goedkeuring begroting 2020 
4. Goedkeuring jaarplan 2020 
5. Goedkeuring voordrachten algemeen comité nieuwe leden : 

a. Politiezone Voer en Dijle : Danny Vangoidtsenhoven 
b. Ecowerf : Rudi Beeken 
c. Interleuven : Maggy Steeno 

6. Varia 
 
Voor deze algemene vergadering van 20 december 2019 moet het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de politiezone Voer en Dijle worden vastgelegd ; 
 
Met eenparigheid van ‘ja’ stemmen, 
 
BESLUIT : 
Artikel 1 : 
De aanduiding bij politieraadsbesluit van 07 oktober 2019 van de heer Adri Daniëls, burgemeester van 
Oud-Heverlee, als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering wordt bevestigd. 
 
Artikel 2 : 
De vertegenwoordiger van de politiezone Voer en Dijle op de algemene vergadering van IGO van 20 
december 2019 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren. 
 
Artikel 3 : 
Deze beslissing wordt overgemaakt aan IGO en aan de vertegenwoordiger van de politiezone Voer en 
Dijle. 
 

6de punt 
Toekenning exclusiviteit voor bepaalde diensten aan de zelfstandige groepering ‘Interleuven 
ondersteunende activiteiten’ 
DE POLITIERAAD, 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 
 
Gelet op de thans van kracht zijnde statuten van INTERLEUVEN zoals gepubliceerd in de bijlagen bij 
het Belgisch Staatsblad d.d. 09-10-2019 onder nummer 19134061; 
 
Gelet op het besluit van 22 mei 2019 van de raad van bestuur van INTERLEUVEN inhoudende het 
voorstel tot aanpassing van de statuten van INTERLEUVEN en met betrekking tot de omschrijving van 
de diensten waarop de deelnemers beroep kunnen doen in het kader van wederzijdse exclusiviteit; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 17 juni 2019, bekrachtigd door de politieraad in zitting 
van 07 oktober 2019, waarbij werd beslist akkoord te gaan met de voorgestelde aanpassingen in de 
statuten en in de bijlagen; 
 
Gelet op het besluit van 11 september 2019 van de bijzondere algemene vergadering van 
INTERLEUVEN waarbij de statutenwijziging werd goedgekeurd; 
 



Overwegende dat volgens de als bijlage gevoegde lijst bij de statuten van INTERLEUVEN blijkt dat : 
1.5. Technische en administratieve begeleiding, adviseren en coördineren van projecten 
kan worden gerealiseerd; 
 
Dat de politiezone als deelnemer van INTERLEUVEN als dienstverlenende vereniging en als 
deelnemer van de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ in de mogelijkheid 
is om beroep te doen op de diensten van haar intercommunale, alsook op deze diensten dewelke in 
exclusiviteit worden aangeboden; 
 
Dat de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ bij de uitvoering van deze 
diensten in opdracht van een deelnemer er zelf toe gehouden is om de 
overheidsopdrachtenwetgeving na te leven; 
 
De toekenning bij exclusiviteit van voornoemde opdrachten aan de zelfstandige groepering 
‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ onder meer tot voordeel heeft dat er op de door de eigen 
personeelsleden van de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ geleverde 
prestaties geen BTW zal worden doorgerekend naar de deelnemer toe; dat op alle andere prestaties 
en kosten uiteraard wel BTW verschuldigd blijft. 
 
Dat er daarenboven in de statuten van INTERLEUVEN wordt voorzien in een vergoedingssysteem 
waarbij op transparante basis de kosten kunnen worden toegewezen; 
 
Dat er inzonderheid bij exclusiviteit zal worden gewerkt op basis van een kosten- en expertisedelend 
principe waarbij in artikel 14.2 van de statuten uitdrukkelijk wordt bepaald: “De kosten verbonden aan 
de exclusieve dienstverlening, zoals omschreven in art. 3 worden verrekend aan de deelnemers op 
basis van het kosten- en expertisedelend principe. Voor de aanrekening van de prestaties verleend in 
het kader van de wederzijdse exclusiviteit, zal gewerkt worden met een open boekhouding”; 
 
Dat het systeem van de open boekhouding toelaat om permanent de kosten van het project op te 
volgen; 
 
De uurlonen voor de personeelsleden worden door de zelfstandige groepering ‘Interleuven 
ondersteunende activiteiten’ op basis van de reële kostprijs als volgt bepaald (toestand op 01-10-
2019): 
 

–  Projectleider/specialist-expert   : 88,00 euro 
        : (basis na de komma 88,28 euro) 
 

- Projectmedewerker-expert    : 78,00 euro 
        : (basis na de komma 78,33 euro) 
 

- Projectmedewerker     : 72,00 euro 
        : (basis na de komma 72,12 euro) 
 

- Administratieve ondersteuning   : 65,00 euro 
        : (basis na de komma 64,66 euro) 

 
De hier opgegeven uurlonen zijn gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals toepasselijk 
in de openbare sector. Alle andere kosten, zoals verplaatsingskosten, uitrustingskosten, ... zijn 
begrepen in deze uurprijs. 
 
De uurlonen worden telkens berekend op een cijfer na de komma waarna overgegaan wordt tot 
afronding op het lagere of hogere eenheidscijfer. Bij een volgende indexering wordt terug uitgegaan 
van het vorige, na de komma bekomen cijfer, zodat telkens een correcte berekening van de 
uurtarieven plaatsvindt. 
 
Dat het afsluiten van deze exclusiviteitsovereenkomst tevens tot gevolg heeft dat de politiezone zich 
ertoe verbindt om voor de diensten dewelke in deze overeenkomst worden omschreven, uitsluitend 
een beroep te doen op de diensten van de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende 



activiteiten’, en dit voor een welomschreven periode dewelke echter de duur van zes jaar niet mag 
overschrijden; 
 
De politiezone kan aldus kiezen om voor de betrokken diensten een beroep te doen op de 
zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’, dan wel om deze diensten zelf uit te 
oefenen, doch ziet hierbij wel af van de mogelijkheid om de dienst, gedurende de looptijd van de 
exclusiviteit, te laten uitvoeren door derden; 
 
Dat de politiezone aldus de duurtijd van de betrokken diensten beperkt tot en met 31-12-2025 met 
dien verstande dat opdrachten dewelke werden toegekend vóór het verstrijken van voormelde periode 
zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve dienstverlening en aldus zonder 
aanrekening van BTW; 
 
Dat voor de uitvoering van deze exclusieve taken wordt gewerkt overeenkomstig in bijlage 
toegevoegde samenwerkingsovereenkomst; 
 
Dat de politieraad het dan ook aangewezen acht om voornoemde diensten aan de zelfstandige 
groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ bij exclusiviteit toe te kennen; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Met eenparigheid van ‘ja’ stemmen, 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: 
De volgende diensten, zoals voorzien in de bijlagen van de statuten van INTERLEUVEN, worden in 
exclusiviteit toegekend aan de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ met 
ingang van 03-12-2019 tot en met 31-12-2021, met dien verstande dat opdrachten die werden 
toegekend vóór het verstrijken van voormelde periode, zullen worden afgewerkt onder het systeem 
van de exclusieve dienstverlening : 
 
1.5. Technische en administratieve begeleiding, adviseren en coördineren van projecten 
 
Dit dient als volgt geïnterpreteerd te worden: dat indien er in deze periode (tussen 03-12-2019 tot en 
met 31-12-2021) opdrachten binnen de PZ VODI zich aanbieden die te maken hebben met: 
- het opmaken van volumestudies en schetsontwerpen die noodzakelijk zijn voor de organisatie van  
  een projectvergadering; 
- het opmaken van kleinere aanbestedingsdossiers van gebouwen en infrastructuurwerken; 
- het opmaken van de nodige vergunningen voor deze kleinere werken; 
- het verstrekken van technische raadgevingen; 
- het uitvoeren van meetwerk; 
- … 
Deze opdrachten kunnen door Interleuven of eventueel door ons personeel uitgevoerd worden (en 
niet door derden). Er is dus geen marktbevraging nodig. 
 
Artikel 2: 
De uitvoering van deze exclusieve diensten gebeurt overeenkomstig de in bijlage toegevoegde 
samenwerkingsovereenkomst. 
 
Artikel 3: 
Het politiecollege wordt gelast met het uitvoeren van huidige beslissing. 
 
 
7de punt 
Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor officieren van de lokale politie 
DE POLITIERAAD,  
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus; 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 



van de politiediensten; 
 
Overwegende dat de politieraad de bevoegde overheid is om een plaatselijke selectiecommissie van 
de lokale politie samen te stellen; 
 
Met eenparigheid van ‘ja’ stemmen, 
 
BESLUIT : 
Artikel 1 :  
De politieraad stelt voor de vacante functie van commissaris ITI (informatie, technologie en 
informatica) de volgende plaatselijke selectiecommissie van de lokale politie vast: 
 

 Samenstelling Lid Plaatsvervanger 

Voorzitter De korpschef of de door hem 
aangewezen officier 

Peter 
VANHOYLAND 
Eerste 
hoofdcommissaris 
Korpschef 

Kris GEERAERTS 
Commissaris 
Politiezone Voer en Dijle 

Bijzitter Een officier van een korps van de 
lokale politie 

Jan DE VLAM 
Commissaris 
Politiezone Herko 

Kris GEERAERTS 
Commissaris 
Politiezone Voer en Dijle 

Bijzitter Een personeelslid van de 
geïntegreerde politie met relevante 
beroepservaring of een externe 
deskundige 

Marc ALEN 
Commissaris 
Politiezone Leuven 

Jo WILLEMS 
Hoofdinspecteur  
Politiezone Leuven 

Secretaris Een secretaris aangewezen door 
de korpschef 

Marjan VINCK 
Adviseur HRM & 
beleid 

Patricia PEETERS 
politiesecretaris 

 
 
8ste punt 
Kennisneming van het politiecollegebesluit van 18 november 2019 betreffende de 
vacantverklaring van een commissaris, twee hoofdinspecteurs interventie, twee inspecteurs 
interventie en een inspecteur wijkwerking 
DE POLITIERAAD,  
neemt kennis van het politiecollegebesluit van 18 november 2019 betreffende de vacantverklaring van 
een commissaris, twee hoofdinspecteurs interventie, twee inspecteurs interventie en een inspecteur 
wijkwerking. 
 
 
9de punt 
Kennisneming van het politiecollegebesluit van 18 november 2019 betreffende de werving van 
twee personeelsleden van het basiskader van de lokale politie volgens het 
aanwervingsconcept van omzendbrief GPI 73 
DE POLITIERAAD,  
neemt kennis van het politiecollegebesluit van 18 november 2019 betreffende de werving van twee 
personeelsleden van het basiskader van de lokale politie volgens het aanwervingsconcept van 
omzendbrief GPI 73. 
 
 


