
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 03 JUNI 2019 

 
 

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

Verontschuldigd : Joël Vander Elst, Omer Graulus, Patrice Lemaitre en Robert Steuts 
Afwezig : Alexander Binon 

 
 

De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 20u30. 
 
 
1ste punt 
Overzicht van de voornaamste realisaties van de politiezone Voer en Dijle in 2018 
Peter Vanhoyland, korpschef van de politiezone Voer en Dijle, geeft een powerpointpresentatie 
betreffende de werking en de voornaamste realisaties in 2018. 
Deze presentatie wordt digitaal overgemaakt aan de politieraadsleden. 
 
 
Bepaling matrix krachtlijnen van het zonaal veiligheidsplan 2020 – 2025 
Marjanna Vinck, adviseur van de politiezone Voer en Dijle, geeft tekst en uitleg bij de bepaling van de 
prioriteiten en aandachtspunten die weerhouden werden door de zonale veiligheidsraad voor het 
zonaal veiligheidsplan 2020 – 2025.  
De politieraadsleden hebben deze voorstelling reeds digitaal ontvangen. 
 
 
Bespreking 
Raadslid Kris Debruyne vraagt om de stand van zaken van de ANPR-camera’s. 
 

De korpschef antwoordt dat de camera’s van de politiezone Voer en Dijle aangesloten worden 
op de server van de federale politie.  De eerste testen zijn gebeurd en binnenkort wordt er een 
interne opleiding gegeven. Daarna zal hij toegang geven aan de verkeers-en recherchedienst 
tot de actieve databanken. 
 
 

* Raadslid Geoffroy de Schaetzen vraagt : 
 

- of er binnen de politiezone mobiliteitsexperten zijn ? 
 

Elke burgemeester bevestigt dat er binnen zijn gemeente een mobiliteitsdeskundige 
aangeworven is.  De politie geeft voornamelijk advies en zorgt voor de handhaving. 
 
 



 
- om de stand van zaken van de gasboetes. 

 
GAS-processen-verbaal worden momenteel opgesteld voor sluikstorten, loslopende honden 
en geluidsoverlast met gekende dader – de provincie zorgt voor de verdere opvolging. 
Het politiecollege heeft recent een princiepsbeslissing genomen om in de nabije toekomst 
hinderlijk en gevaarlijk parkeren te verbaliseren met een GAS-proces-verbaal met latere 
eventuele uitbreiding naar snelheid. 
Op deze manier worden de investeringen in verkeersveiligheid voor een deel gerecupereerd. 
 
 

* Raadslid Mark Van Roy vraagt of de zone een slachtofferbejegenaar heeft. 
 

De slachtofferbejegenaars, 1 HINP en 1 INP, behoren tot de sociale cel van de politiezone en 
werken samen met naburige zones onder de vorm van een wachtdienst.  
 

 
* Raadslid Kris Debruyne vraagt : 

- stand van zaken betreffende de toekenning van middelen uit het boetefonds.  Hij stelt zich de 
vraag of het verbaliseren van hinderlijk en gevaarlijk parkeren, later eventueel 
snelheidsovertredingen, gebruikmakend van gas pv’s een impact heeft op het toekennen 
van de dotaties van het verkeersboetefonds.   

  De zone onderzoekt dit. 
- radicalisering binnen de zone : binnen de zone lopen er 3 à 4 onderzoeken, de wijkagent  
  zorgt voor de opvolging. 

  
 
* Raadslid Luc Robijns vraagt of bepaalde fenomenen groter of kleiner zijn in andere zones ? 
 

De korpschef antwoordt dat fenomenen zoals woninginbraken, vandalisme en snelheid 
prioritair zijn in elke politiezone, andere accenten worden opgenomen in de reguliere werking. 

 
De methodiek om een zonaal veiligheidsplan op te stellen is in elke politiezone min of meer 
dezelfde aangezien de geraadpleegde bronnen opgelegd zijn. 
 
 

* Raadslid Yvette Laes vraagt of er bij een woninginbraak feedback gegeven wordt ? 
 

Bij een woninginbraak zonder gekende daders wordt er geen feedback gegeven - bij een 
melding van verdachte handelingen wel. 

 
 
2de punt 
Samenstelling van de politieraad / Eedaflegging van de leden in handen van de burgemeester-
voorzitter / Vaststellen rangorde van de politieraadsleden 
 

1. Samenstelling van de politieraad 
 

Ingevolge artikel 12 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus (verder WGP genoemd), bestaat de politieraad van de 
politiezone Voer en Dijle uit 19 leden en wordt hij evenredig samengesteld uit leden van de 
gemeenteraden van de verschillende gemeenten die samen de meergemeentezone vormen, op basis 
van hun respectievelijke bevolkingscijfers. 
 
Conform artikel 12 laatste lid WGP zijn de burgemeesters van de meergemeentezone van rechtswege 
lid van de politieraad.  Zij worden niet meegerekend in het voornoemde aantal politieraadsleden. 
 
Krachtens artikel 25 WGP zit de burgemeester-voorzitter van het politiecollege, zijnde de heer Jan 
Spooren, de vergaderingen van de politieraad voor. 
 



De politieraadsleden werden, conform artikel 18 WGP, gekozen in openbare vergadering van de 
respectievelijke gemeenteraden van de gemeenten Bertem dd. 02 januari 2019, Huldenberg dd.07 
januari 2019, Oud-Heverlee dd. 07 januari 2019 en Tervuren dd. 03 januari 2019. 
 
Het mandaat van de politieraadsleden neemt een aanvang op 11 februari 2019 conform de 
bepalingen vervat in de wet van 1 december 2006 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot 
organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 4. 
 
De burgemeester-voorzitter geeft lezing van : 
 
- de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Bertem dd. 02 januari 2019 
- de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Huldenberg dd. 07 januari 2019 
- de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Oud-Heverlee dd. 07 januari 2019 
- de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Tervuren dd. 03 januari 2019 
 
waaruit blijkt dat volgende personen, in alfabetische volgorde, werden verkozen als effectief lid of als 
opvolger van de politieraad : 
 
 

Naam gemeente Werkende leden Opvolgers 
 

Tervuren Bartholomees Bram 
 

Geyns Thomas 

Oud-Heverlee Binon Alexander 
 

Teck Tom 
Steeno Maggy 

Oud-Heverlee Claessen Adinda 
 

/ 

Tervuren Coudré Sebastiaan 
 

Trappeniers Jan 
Van Rossem Mario 

Oud-Heverlee Debruyne Kris 
 

Vleminckx Paul 

Huldenberg Decoster Luc 
 

De Coster Yannick 

Bertem De Keyzer Jan 
 

Van Cortenberg Jenne 
De Smet Iris 

Huldenberg Depré Herman 
 

Vanacker-Devyver Karin 
Craps Walter 

Tervuren de Schaetzen Geoffroy 
 

Liesenborghs Serge 
de Visscher Geoffroy 

Bertem Fock Wouter 
 

Verhenneman Griet 

Tervuren Graulus Omer 
 

Charlier Marc 

Tervuren Keyaerts Hubert 
 

Kint Lut 

Bertem Laes Yvette 
 

Gustin Roland 

Oud-Heverlee Lemaitre Patrice 
 

Gillias Fien 

Huldenberg Robijns Luc 
 

Van Laer Hanne 

Tervuren  Schepers Yvette 
 

Vankelecom Hugo 

Tervuren Steuts Robert 
 

Peeters Elmo 

Bertem Vander Elst Diane 
 

Geyns Jimmy 

Tervuren Van Roy Mark 
 

Peeters Elmo 



 
De burgemeester-voorzitter verzoekt deze verkozenen-werkende leden van de politieraad te verklaren 
op eer dat zij voldoen aan de vereisten van verkiesbaarheid en zich niet bevinden in een geval van 
onverenigbaarheid, zoals bepaald in de artikelen 14 en 15 WGP; 
 
De burgemeester-voorzitter stelt vast dat het aantal werkende leden, tevens lid van de respectievelijke 
gemeenteraden, overeenstemt met hetgeen wettelijk is voorgeschreven (19 politieraadsleden); 

 
 

2. Eedaflegging van de verkozenen 
 
De burgemeester-voorzitter verzoekt deze verkozenen de eed voor hem af te leggen, waaraan zij, 
ieder afzonderlijk, voldoen in volgende termen : 

 
“ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet 

en aan de wetten van het Belgische volk” 
 
De akten van eedaflegging worden door de burgemeester-voorzitter en de verkozenen ondertekend 
en bij dit proces-verbaal gevoegd. 
 
Na deze eedaflegging worden de werkende leden aangesteld verklaard in hun functie. 
 

 
3. Vaststelling rangorde van de politieraadsleden 

 
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus regelt deze aangelegenheid niet.  Het vaststellen van een rangorde is aldus niet 
verplicht doch wenselijk. 
 
De politieraadsleden worden gerangschikt als volgt : 
 

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

1 Bartholomees Bram, gemeente Tervuren 
 

2 Binon Alexander, gemeente Oud-Heverlee 
 

3 Claessen Adinda, gemeente Oud-Heverlee 
 

4 Coudré Sebastiaan, gemeente Tervuren 
 

5 Debruyne Kris, gemeente Oud-Heverlee 
 

6 Decoster Luc, gemeente Huldenberg 
 

7 De Keyzer Jan, gemeente Bertem 
 

8 Depré Herman, gemeente Huldenberg 
 

9 de Schaetzen Geoffroy, gemeente Tervuren 
 

10 Fock Wouter, gemeente Bertem 
 

11 Graulus Omer, gemeente Tervuren 
 

12 Keyaerts Hubert, gemeente Tervuren 
 

13 Laes Yvette, gemeente Bertem 
 



14 Lemaitre Patrice, gemeente Oud-Heverlee 
 

15 Robijns Luc, gemeente Huldenberg 
 

16 Schepers Yvette, gemeente Tervuren 
 

17 Steuts Robert, gemeente Tervuren 
 

18 Vander Elst Diane, gemeente Bertem 
 

19 Van Roy Mark, gemeente Tervuren 
 

 
Een afschrift van dit proces-verbaal zal overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid. 
 
 
3de punt 
Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 11 februari 2019 
DE POLITIERAAD, 
keurt de notulen van de vergadering van 11 februari 2019 unaniem goed. 
 
 
4de punt 
Kennisneming van het besluit van de provinciegouverneur dd. 25 april 2019 inzake de 
goedkeuring van de begrotingsrekening 2017, de balans op 31 december 2017 en de 
resultatenrekening over het dienstjaar 2017 
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het schrijven van de provinciegouverneur dd. 25 april 2019 betreffende de 
goedkeuring van de begrotingsrekening 2017, de balans op 31 december 2017 en de 
resultatenrekening over het dienstjaar 2017 van de politiezone Voer en Dijle. 
 
 
5de punt 
Goedkeuring begrotingswijziging nr. 1 – gewone dienst - dienstjaar 2019 
De begrotingswijziging nr. 1 – gewone dienst – dienstjaar 2019 werd besproken door de leden van de 
begrotingscommissie op 20 mei 2019. 
 
Advies: gunstig 
 
 
DE POLITIERAAD, 
 
Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 
De begrotingswijziging nr. 1 – gewone dienst – dienstjaar 2019 wordt goedgekeurd met: 
 
78,9555 stemmen voor (Jan Spooren, Adri Daniëls, Danny Vangoidtsenhoven, Bram Bartholomees, 
Adinda Claessen, Sebastiaan Coudré, Kris Debruyne, Luc Decoster, Jan De Keyzer, Herman Depré, 
Geoffroy de Schaetzen, Wouter Fock, Hubert Keyaerts, Yvette Laes, Luc Robijns, Yvette Schepers, 
Diane Vander Elst en Mark Van Roy)    
 
0 tegen, 0 onthoudingen. 
 
De GEWONE politiebegroting wordt, overeenkomstig bijgaande opgave, gewijzigd en de nieuwe 
uitkomst der begroting wordt vastgesteld zoals in de hiernavermelde samenvattingstabel; 
 
 



 
 
 

volgens de oor- 
spronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

verhoging 
+ 

verlaging 
- 

na de voorgestelde 
wijziging 

Alg. resultaat begrotingsrekening       2017 
 
Resultaat begrotingsrekening              2018 
(geraamd/definitief) (*) 

    1.586.284,56 
 
                  0,00 

                0,00 
 
                0,00 

                  0,00 
 
                  0,00 

          1.586.284,56 
 
                       0,00 

 
Alg. resultaat begrotingsrekening       2018 
(geraamd/definitief) (*) 

            
    1.586.284,56 

       
                0,00 
                    

                 
                  0,00 

              
         1.586.284,56 
           

Begrotingswijziging                             2019 
 
Ontvangsten van het eigen dienstjaar 
Uitgaven van het eigen dienstjaar 
 
Ontvangsten vorige jaren 
Uitgaven vorige jaren 
 
Ontvangsten overboekingen 
Uitgaven overboekingen 

 
 
    8.722.780,20 
    8.965.668,00 
 
                  0,00 
                  0,00 
 
                  0,00 
                  0,00 

 
 
       31.224,66 
       26.604,46 
 

            0,00   
            0,00 

 
                0,00 
                0,00 

 
 
        15.883,31 
        11.263,11 
                   
                 0,00 
                 0,00 
              
                 0,00 
                 0,00 

 
 
         8.738.121,55 
         8.981.009,35 
 
                       0,00 
                       0,00 
 
                       0,00 
                       0,00 

 
Geraamd resultaat van de begroting 2019 

   
      -242.887,80 
                  

      
         4.620,20  

      
          4.620,20 

                           
          -242.887,80 

                                                                               
                                                                                 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019 

             
        1.343.396,76 

(*) schrappen wat niet past 

 
 
 
Goedkeuring begrotingswijziging nr. 2 - buitengewone dienst – dienstjaar 2019 
De begrotingswijziging nr. 2 – buitengewone dienst – dienstjaar 2019 werd besproken door de leden 
van de begrotingscommissie op 20 mei 2019. 
 
Advies: gunstig 
 
 
DE POLITIERAAD, 
 
Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 
De begrotingswijziging nr. 2 – buitengewone dienst – dienstjaar 2019 wordt goedgekeurd met: 
 
78,9555 stemmen voor (Jan Spooren, Adri Daniëls, Danny Vangoidtsenhoven, Bram Bartholomees, 
Adinda Claessen, Sebastiaan Coudré, Kris Debruyne, Luc Decoster, Jan De Keyzer, Herman Depré, 
Geoffroy de Schaetzen, Wouter Fock, Hubert Keyaerts, Yvette Laes, Luc Robijns, Yvette Schepers, 
Diane Vander Elst en Mark Van Roy)    
                                      
0 tegen, 0 onthoudingen. 
 
De BUITENGEWONE politiebegroting wordt, overeenkomstig bijgaande opgave, gewijzigd en de 
nieuwe uitkomst der begroting wordt vastgesteld zoals in de hiernavermelde samenvattingstabel; 
 
 
 
 
 
 

volgens de oor- 
spronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

verhoging 
+ 

verlaging 
- 

na de voorgestelde 
wijziging 

Alg. resultaat begrotingsrekening      2017 
 
Resultaat begrotingsrekening             2018 
(geraamd/definitief) (*) 

         18.387,75 
 
                 0,00 

                0,00 
 
                0,00 

                  0,00 
 
                  0,00 

              18.387,75 
 
                       0,00 

 
Alg. resultaat begrotingsrekening       2018 
(geraamd/definitief) (*) 

          
         18.387,75 

       
                0,00 
                    

                 
                  0,00 

              
             18.387,75 
           



Begrotingswijziging                             2019 
 
Ontvangsten van het eigen dienstjaar 
Uitgaven van het eigen dienstjaar 
 
Ontvangsten vorige jaren 
Uitgaven vorige jaren 
 
Ontvangsten overboekingen 
Uitgaven overboekingen 

 
 
       365.000,00 
       365.214,16 
 
                  0,00 
                  0,00 
 
                  0,00 
                  0,00 

 
 
                0,00 
       20.000,00 
 

            0,00   
            0,00                                   

 
                0,00 
                0,00 

 
 
                 0,00 
        20.000,00 
                   
                 0,00 
                 0,00 
              
                 0,00 
                 0,00 

 
 
            365.000,00 
            365.214,16 
 
                       0,00 
                       0,00 
                     
                       0,00 
                       0,00 

 
Geraamd resultaat van de begroting 2019 

    
            -214,16 

      
      -20.000,00  

      
       -20.000,00 

                           
                 -214,16  

                                                                               
                                                                                 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019 

             
             18.173,59 

(*) schrappen wat niet past 

 
 
6de punt 
Aankoop van drie politievoertuigen voor de politiezone Voer en Dijle via de federale dienst e-
Procurement 
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 overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten; 

 

Overwegende dat er drie politievoertuigen voor de politiezone Voer en Dijle dienen aangekocht te 

worden, zijnde twee interventievoertuigen met politiestriping en één anoniem politievoertuig 

(functievoertuig); 

 

Overwegende dat deze aankoop van drie politievoertuigen noodzakelijk is om o.a. 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 Fiche 2016 R3 010, via de firma 

D’Ieteren SA, Maliestraat 50, 1050 Elsene; 

 

Overwegende dat de aankoop van twee interventievoertuigen, met politiestriping, met de nodige 

uitrustingen en met een totale indicatieve raming van 136.000,00 EUR (inclusief BTW) via 

raamovereenkomst met nr. Procurement 2016 R3 010 – perceel 37, kan gebeuren; 

 

Overwegende dat de aankoop van één anoniem middenklassevoertuig – sedan – Eco (hybride), met 

de nodige uitrustingen, en met indicatieve raming van 37.000,00 EUR (inclusief BTW) via 

raamovereenkomst met nr. Procurement Fiche N 2016 R3 010 – perceel 24, kan gebeuren; 

 

Overwegende dat op uitgavenartikel 2019/330/743-52/2019 in de buitengewone politiebegroting 2019 

voldoende kredieten beschikbaar zijn; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

Na beraadslaging; 

 

Met eenparigheid van ‘ja’ stemmen; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1:  



De opdracht voor levering, betreffende de aankoop van één interventievoertuig Combi met 

politiestriping, zijnde één Volkswagen Transporter Combi L1H1 (diesel), handgeschakeld, 

voorwielaandrijving, 150 kW motorisatie, met de nodige uitrustingen (gedeeltelijk gerecupereerd 

materiaal) en met een totale indicatieve raming van 62.000,00 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 2:  

De opdracht voor levering, betreffende de aankoop van één interventievoertuig Combi met 

politiestriping, zijnde één Volkswagen Transporter Combi L37DB (diesel), automaat, 

vierwielaandrijving, 150 kW motorisatie, met de nodige uitrustingen (100% nieuw materiaal), en met 

een totale indicatieve raming van 74.000,00 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 3:  

De opdracht voor levering, betreffende de aankoop van één anoniem middenklassevoertuig – sedan – 

Eco (hybride), zijnde Volkswagen Passat berline GTE (benzine en elektrisch), met de nodige 

uitrustingen en met een indicatieve raming van 37.000,00 EUR (inclusief BTW), zal toegewezen 

worden via raamovereenkomst met nr. Procurement 2016 R3 010 – perceel 24, 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. toortslamp LED, dubbel Decklight op dashboard,…) 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 2019/330/743-

52/2019 in de buitengewone politiebegroting 2019 van de politiezone Voer en Dijle. 

 

 

7de punt 

Het aangaan van leningen ter financiering van buitengewone uitgaven 
Goedkeuring consultatiereglement voor marktconsultatie 
DE POLITIERAAD, 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus (WGP); 
 
Gelet op het feit dat sinds 30 juni 2017 de lokale besturen en politiezones niet meer verplicht zijn om 
de wetgeving overheidsopdrachten te volgen voor het aangaan van leningen ter financiering van 
buitengewone uitgaven; 
 
Overwegende dat de besturen de beginselen van behoorlijk bestuur moeten blijven toepassen en best 
een marktconsultatie doen voor het aangaan van leningen ter financiering van buitengewone uitgaven; 
 
Overwegende dat de gepaste kredieten voor de financiering van de buitengewone uitgaven 
ingeschreven zijn in de buitengewone politiebegroting; 
  
Op voorstel van het politiecollege ; 
Na beraadslaging ; 
 
Met eenparigheid van ‘ja’ stemmen ; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1:  



Er zal een marktconsultatie gedaan worden met als voorwerp de financiering van buitengewone 
uitgaven voor twee categorieën: 

 Categorie 1 : duurtijd 10 jaar  
- Herzieningsperiodiciteit van de rentevoet: 5 jaar en vaste rente 
- Bedrag : 37.000,00 EUR 

 Categorie 2 : duurtijd 5 jaar  
- Herzieningsperiodiciteit van de rentevoet: vaste rente 
- Bedrag : 328.000,00 EUR 

 
Artikel 2:  
Het consultatiereglement voor marktconsultatie betreffende het aangaan van leningen ter financiering 
van buitengewone uitgaven, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 3:  
De aflossingen worden jaarlijks voorzien in de gewone politiebegroting onder artikelnummer  
330/911-01. 
De intresten worden jaarlijks voorzien in de gewone politiebegroting onder artikel 330/211-01. 
 
 
8ste punt 

Samenstelling van zes plaatselijke selectiecommissies van de lokale politie voor de 

personeelsleden van het midden-, basis-en agentenkader en voor de personeelsleden van het 

niveau C 

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; 
 
Na beraadslaging ; 
Met eenparigheid van ‘ja’ stemmen ; 
 
BESLUIT : 
Artikel 1 :  
De politieraad stelt de volgende zes plaatselijke selectiecommissies van de lokale politie vast: 
 

Hoofdinspecteur bijzondere specialisatie ICT 

 Samenstelling Lid Plaatsvervanger 

Voorzitter De korpschef of de door hem 
aangewezen officier 

Peter VANHOYLAND 
Eerste 
hoofdcommissaris 
Korpschef 

Kris GEERAERTS 
Commissaris 
 

Bijzitter Een officier van een korps van de 
lokale politie 

Patrick SOETAERTS 
Commissaris 

Johan STRUYF 
Commissaris 

Bijzitter Een personeelslid van het 
operationeel kader van een korps 
van de lokale politie dat ten minste 
bekleed is met de graad die 
overeenstemt met de bij mobiliteit 
te begeven betrekking en die over 
de bekwaamheden beschikt die 
voor de bij mobiliteit te begeven 
betrekking vereist zijn 

Kris GEERAERTS 
Commissaris 
 

Patrick GERNAEY 
Hoofdinspecteur-
rechercheur 

Secretaris Een secretaris aangewezen door 
de korpschef 

Marjan VINCK 
Adviseur HRM & beleid 

Patricia PEETERS 
Politiesecretaris 



Hoofdinspecteur interventie 

 Samenstelling Lid Plaatsvervanger 

Voorzitter De korpschef of de door hem 
aangewezen officier 

Peter VANHOYLAND 
Eerste hoofdcommissaris 
Korpschef 

Kris GEERAERTS 
Commissaris 
 

Bijzitter Een officier van een korps van de 
lokale politie 

Patrick SOETAERTS 
Commissaris 

Johan STRUYF 
Commissaris 

Bijzitter Een personeelslid van het 
operationeel kader van een korps 
van de lokale politie dat ten minste 
bekleed is met de graad die 
overeenstemt met de bij mobiliteit 
te begeven betrekking en die over 
de bekwaamheden beschikt die 
voor de bij mobiliteit te begeven 
betrekking vereist zijn 

Erwin SPREUTELS 
Hoofdinspecteur interventie 
 

Jessy DESAER 
Hoofdinspecteur 
interventie met 
bijzondere 
specialisatie 
politieassistent 

Secretaris Een secretaris aangewezen door 
de korpschef 

Marjan VINCK 
Adviseur HRM & beleid 

Patricia PEETERS 
politiesecretaris 

 

Inspecteur wijkwerking 

 Samenstelling Lid Plaatsvervanger 

Voorzitter De korpschef of de door hem 
aangewezen officier 

Peter VANHOYLAND 
Eerste hoofdcommissaris 
Korpschef 

Patrick SOETAERTS 
Commissaris  

Bijzitter Een officier van een korps van de 
lokale politie 

Johan STRUYF 
Commissaris 

Kris GEERAERTS 
Commissaris 

Bijzitter Een personeelslid van het 
operationeel kader van een korps 
van de lokale politie dat ten minste 
bekleed is met de graad die 
overeenstemt met de bij mobiliteit 
te begeven betrekking en die over 
de bekwaamheden beschikt die 
voor de bij mobiliteit te begeven 
betrekking vereist zijn 

Hanne DIERICKX 
Inspecteur wijkwerking 

Guy VANDER VEKEN 
Hoofdinspecteur 
wijkwerking 

Secretaris Een secretaris aangewezen door 
de korpschef 

Marjan VINCK 
Adviseur HRM & beleid 

Patricia PEETERS 
politiesecretaris 

 

Inspecteur lokale recherche 

 Samenstelling Lid Plaatsvervanger 

Voorzitter De korpschef of de door hem 
aangewezen officier 

Peter VANHOYLAND 
Eerste 
hoofdcommissaris 
Korpschef 

Kris GEERAERTS 
Commissaris 

Bijzitter Een officier van een korps van de 
lokale politie 

Kris GEERAERTS 
Commissaris 

Patrick SOETAERTS 
Commissaris  

Bijzitter Een personeelslid van het 
operationeel kader van een korps 
van de lokale politie dat ten minste 
bekleed is met de graad die 
overeenstemt met de bij mobiliteit 
te begeven betrekking en die over 
de bekwaamheden beschikt die 
voor de bij mobiliteit te begeven 
betrekking vereist zijn 

Stijn DEMOITIE 
Hoofdinspecteur-
rechercheur 

Patrick GERNAEY 
Hoofdinspecteur-
rechercheur 

Secretaris Een secretaris aangewezen door 
de korpschef 

Marjan VINCK 
Adviseur HRM & beleid 

Patricia PEETERS 
Politiesecretaris 

 
 



Agent van politie 

 Samenstelling Lid Plaatsvervanger 

Voorzitter De korpschef of de door hem 
aangewezen officier 

Peter VANHOYLAND 
Eerste 
hoofdcommissaris 
Korpschef 

Kris GEERAERTS 
Commissaris 

Bijzitter Een officier van een korps van de 
lokale politie 

Johan STRUYF 
Commissaris 

Patrick SOETAERTS 
Commissaris  

Bijzitter Een personeelslid van het 
operationeel kader van een korps 
van de lokale politie dat ten minste 
bekleed is met de graad die 
overeenstemt met de bij mobiliteit 
te begeven betrekking en die over 
de bekwaamheden beschikt die 
voor de bij mobiliteit te begeven 
betrekking vereist zijn 

Bart STROOBANTS 
Hoofdinspecteur verkeer 

Johan ONS 
Inspecteur verkeer 

Secretaris Een secretaris aangewezen door 
de korpschef 

Marjan VINCK 
Adviseur HRM & beleid 

Patricia PEETERS 
Politiesecretaris 

 
 
 

Assistent niveau C - burgerpersoneelslid 

 Samenstelling Lid Plaatsvervanger 

Voorzitter De korpschef of de door hem 
aangewezen officier of een 
personeelslid van het administratief 
en logistiek kader van niveau A 

Peter VANHOYLAND 
Eerste 
hoofdcommissaris 
Korpschef 

Kris GEERAERTS 
Commissaris 

Bijzitter Een officier of een personeelslid 
van het administratief en logistiek 
kader van niveau A van een korps 
van de lokale politie 

Kris GEERAERTS 
Commissaris 

Patrick SOETAERTS 
Commissaris  

Bijzitter Een personeelslid van het 
administratief en logistiek kader van 
de lokale politie dat ten minste 
bekleed is met de gemene of 
bijzondere graad die overeenstemt 
met de bij mobiliteit te begeven 
betrekking en die over de 
bekwaamheden beschikt die voor 
de bij mobiliteit te begeven 
betrekking vereist zijn 

Marjan VINCK 
Adviseur HRM & beleid 

Saskia GEYNS 
Assistent niveau C 

Secretaris Een secretaris aangewezen door 
de korpschef 

Patricia PEETERS 
Politiesecretaris 

An BRANDERS 
Assistent niveau C 

 

 

9de punt 

Kennisneming van het politiecollegebesluit van 23 april 2019 betreffende de vacantverklaring 

van één hoofdinspecteur interventie, één hoofdinspecteur bijzondere specialisatie ICT, één 

inspecteur wijkwerking, twee inspecteurs lokale recherche, één agent van politie en één 

assistent niveau C 

DE POLITIERAAD, 

neemt kennis van het politiecollegebesluit van 23 april 2019 betreffende de vacantverklaring van één 

hoofdinspecteur interventie, één hoofdinspecteur bijzondere specialisatie ICT, één inspecteur 

wijkwerking, twee inspecteurs lokale recherche, één agent van politie en één assistent niveau C. 

 

 

 

 



10de punt 

Kennisneming van het politiecollegebesluit van 20 mei 2019 betreffende de vacantverklaring 
van één betrekking in het administratief en logistiek kader – assistent niveau C 
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het politiecollegebesluit van 20 mei 2019 betreffende de vacantverklaring van één 
betrekking in het administratief en logistiek kader – assistent niveau C. 
 
 
11de punt 

Kennisneming van het politiecollegebesluit van 23 april 2019 betreffende de externe werving 

van een burgerpersoneelslid niveau C met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur 

DE POLITIERAAD, 

neemt kennis van het politiecollegebesluit van 23 april 2019 betreffende de externe werving van een 

burgerpersoneelslid niveau C met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. 

 

 

12de punt 

Interleuven – aanduiding vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene vergadering 

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 het lidmaatschap van de politiezone bij Interleuven; 
 
Gelet op de thans van kracht zijnde statuten van INTERLEUVEN zoals gepubliceerd in de bijlagen bij 
het Belgisch Staatsblad d.d. 22.01.2019 onder nummer 0010782; 
 
Overwegende dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 
bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers 
en deze voor de politiezones rechtstreeks worden aangewezen door de politieraden uit hun leden en 
dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt bepaald voor elke agenda van de algemene 
vergadering; 
 
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers en plaatsvervangend-vertegenwoordigers voor een 
(buitengewone) algemene vergadering aangeduid kunnen worden voor de volledige duurtijd van de 
legislatuur; 
 
Gelet op de bespreking, 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: 
De heer Joël Vander Elst aan te duiden als vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene 
vergaderingen van Interleuven voor de volledige duurtijd van de legislatuur, namelijk eind 2024. 
 
 
Artikel 2: 
De heer Adri Daniëls aan te duiden als plaatsvervangend-vertegenwoordiger op de (buitengewone) 
algemene vergaderingen van Interleuven voor de volledige duurtijd van de legislatuur, namelijk eind 
2024. 
 
 
Interleuven – afvaardiging voor de algemene vergadering dd. 18 juni 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 het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 
 
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven; 
 
Gelet op het schrijven van 17.04.2019 van Interleuven inhoudende de beslissing van de raad van 
bestuur van 17 april 2019, waarbij de dagorde van de algemene vergadering van 18 juni 2019 om 
19.00 uur werd goedgekeurd met volgende punten: 
 
1. Samenstelling van het bureau 
2. Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering dd. 27.03.2019 
3. Verslag over de activiteiten 2018 
4. Jaarrekening per 31.12.2018 – verslag van de Commissaris-Revisor 
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten 
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor 
7. Toetreding tot IGO 
8. Deontologische code 
9. Vastleggen zitpenningen 
10. Vervanging leden raad van bestuur – nieuwe leden (Tremelo) 
11. Diversen 
 
Luidens artikel 420 van het decreet lokaal bestuur dient de beslissing tot toetreding van Interleuven tot 
de dienstverlenende vereniging IGO Leuven te worden genomen door de algemene vergadering.   
 
Overwegende dat de politieraad deze agendapunten heeft besproken en ter zake het volgende 
standpunt inneemt; 
 
Gelet op de bespreking, 
 
BESLUIT: 
Artikel 1:  
De heer Joël Vander Elst aan te duiden als vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 
Interleuven van 18 juni 2019, zoals eerder beslist op deze politieraad. 
 
Artikel 2:  
Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de algemene vergadering van 18 juni  
2019 Interleuven als volgt vast te stellen: 
- Goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering. 
 
 
13de punt 
Mondelinge vragen 
Er worden geen vragen gesteld. 


