
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 4 JUNI 2018 

 
 

Aanwezig : 
Jan Spooren,                          burgemeester-voorzitter 
Joël Vander Elst,                                    burgemeester 
                                          leden van het politiecollege 
Sebastiaan Coudré, Kris Debruyne, Rita Decock, Jan 
De Keyzer,  Nele De Martelaere, 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 : Danny Vangoidtsenhoven en Alexander Binon 
   Afwezig : Bram Bartholomees en Francis Van Biesbroeck 
 
 
De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 20u35. 
 
Raadsleden Nelly Vanderlinden en Nicole Vanweddingen nemen deel aan de vergadering vanaf punt 
3. 
Raadslid Bruno Eulaerts neemt deel aan de vergadering vanaf punt 4. 
 
 
1ste punt 
Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 12 maart  2018 
DE POLITIERAAD, 
keurt de notulen van de vergadering van 12 maart 2018 unaniem goed. 
 
 
2de punt 
Goedkeuring van de begroting dienstjaar 2018 door de toezichthoudende overheid – 
kennisneming 
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het besluit van de Federale Overheid van 30 januari 2018 waarbij de begroting – 
dienstjaar 2018 wordt goedgekeurd, zij het met de erin vermelde opmerking. 
 
 
3de punt 
Aankoop van twee 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 twee politievoertuigen voor de politiezone Voer en Dijle dienen aangekocht te 

worden; 

 



Overwegende dat deze aankoop van twee 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 Fiche N 2016 R3 010 – perceel 10, 

via de firma D’Ieteren SA, Maliestraat 50, 1050 Elsene; 

 

Overwegende dat de aankoop van twee compacte middenklassevoertuigen Hoog (Compacte MPV) - 

sedan, met politiestriping, met de nodige uitrustingen, en met indicatieve raming van 59.000,00 EUR 

(inclusief BTW) via raamovereenkomst met nr.: Procurement Fiche N 2016 R3 010 – perceel 10, kan 

gebeuren; 

 

Overwegende dat op uitgavenartikel 2018/330/743-52/2018 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 levering, betreffende de aankoop van twee compacte middenklassevoertuigen Hoog 

(Compacte MPV) - sedan, met politiestriping, zijnde Volkswagen Golf Sportvan L10E (benzine), met 

de nodige uitrustingen, en met indicatieve raming van 59.000,00 EUR (inclusief BTW), zal toegewezen 

worden via raamovereenkomst met nr.: Procurement Fiche N 2016 R3 010 – perceel 10, voor de 

aankoop van voertuigen van de federale politie bij de firma D’Ieteren SA, Maliestraat 50, 1050 Elsene. 

 

Artikel 2:  

De opdracht zal worden gefinancierd door middel van kredieten op uitgavenartikel 2018/330/743-

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

 
 
4de 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 : 622.000,00 EUR 

 Categorie 2 : duurtijd 5 jaar  

- Herzieningsperiodiciteit van de rentevoet: vaste rente 

- Bedrag : 293.000,00 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. 
 
 
5de punt 
Goedkeuring begrotingswijziging nr. 1 (gewone dienst) - dienstjaar 2018 
De begrotingswijziging nr. 1 – gewone dienst – dienstjaar 2018 werd besproken door de leden van de 
begrotingscommissie op 14 mei 2018. 
 
Advies: gunstig 
 
 
DE POLITIERAAD, 
 
Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 
De begrotingswijziging nr. 1 – gewone dienst – dienstjaar 2018 wordt goedgekeurd met: 
 
83,21 stemmen voor (Jan Spooren, Joël Vander Elst, Sebastiaan Coudré, Kris Debruyne, Rita 
Decock, Jan De Keyzer, Nele De Martelaere, Geoffroy de Schaetzen, Bruno Eulaerts, Joris Fonteyn, 
Herman Ginis, Omer Graulus, Hubert Keyaerts, Yvette Laes, Bram Peters, Femke Taymans, Tom 
Teck, Nelly Vanderlinden en Nicole Vanweddingen)    
 
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      2016 
 
Resultaat begrotingsrekening             2017 
(geraamd/definitief) (*) 

         51.553,97 
 
       648.446,03 

                0,00 
 
                0,00 

                  0,00 
 
                  0,00 

               51.553,97 
 
             648.446,03 
 

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

            
       700.000,00 

       
                0,00 
                    

                 
                  0,00 

              
             700.000,00 
           

Begrotingswijziging                             2018 
 
Ontvangsten van het eigen dienstjaar 
Uitgaven van het eigen dienstjaar 
 
Ontvangsten vorige jaren 
Uitgaven vorige jaren 
 
Ontvangsten overboekingen 
Uitgaven overboekingen 

 
 
    8.846.683,00 
    8.846.683,00 
 
                  0,00 
                  0,00 
 
                  0,00 
                  0,00 

 
 
                0,00 
                0,00 
 

            0,00   
     1.038.55                                   

 
                0,00 
                0,00 

 
 
        43.631,00 
        44.669,55 
                   
                 0,00 
                 0,00 
              
                 0,00 
                 0,00 

 
 
         8.803.052,00 
         8.802.013,45 
 
                       0,00 
                1.038,55 
 
                       0,00 
                       0,00 

 
Geraamd resultaat van de begroting 2018 

    
                  0,00 

      
       -1.038,55  

      
        -1.038,55 

                           
                       0,00  

                                                                               
                                                                                 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018 

             
            700.000,00 

(*) schrappen wat niet past 

 
 
 
Goedkeuring begrotingswijziging nr. 2 (buitengewone dienst) – dienstjaar 2018 
De begrotingswijziging nr. 2 – buitengewone dienst – dienstjaar 2018 werd besproken door de leden 
van de begrotingscommissie op 14 mei 2018. 
 
Advies: gunstig 
 
 
DE POLITIERAAD, 
 
Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 
De begrotingswijziging nr. 2 – buitengewone dienst – dienstjaar 2018 wordt goedgekeurd met: 
 
83,21 stemmen voor (Jan Spooren, Joël Vander Elst, Sebastiaan Coudré, Kris Debruyne, Rita 
Decock, Jan De Keyzer, Nele De Martelaere, Geoffroy de Schaetzen, Bruno Eulaerts, Joris Fonteyn, 
Herman Ginis, Omer Graulus, Hubert Keyaerts, Yvette Laes, Bram Peters, Femke Taymans, Tom 
Teck, Nelly Vanderlinden en Nicole Vanweddingen)    
              
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      2016 
 
Resultaat begrotingsrekening             2017 
(geraamd/definitief) (*) 

         13.508,46 
 
       -13.508,46 

                0,00 
 
                0,00 

                  0,00 
 
                  0,00 

               13.508,46 
 
             -13.508,46 
 

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

            
                 0,00 

       
                0,00 
                    

                 
                  0,00 

              
                       0,00 
           



Begrotingswijziging                             2018 
 
Ontvangsten van het eigen dienstjaar 
Uitgaven van het eigen dienstjaar 
 
Ontvangsten vorige jaren 
Uitgaven vorige jaren 
 
Ontvangsten overboekingen 
Uitgaven overboekingen 

 
 
       915.000,00 
       915.000,00 
 
                  0,00 
                  0,00 
 
                  0,00 
                  0,00 

 
 
                0,00 
         4.500,00 
 

            0,00   
            0,00                                   

 
                0,00 
                0,00 

 
 
                 0,00 
          4.500,00 
                   
                 0,00 
                 0,00 
              
                 0,00 
                 0,00 

 
 
            915.000,00 
            915.000,00 
 
                       0,00 
                       0,00 
                       0,00 
                       0,00 

 
Geraamd resultaat van de begroting 2018 

    
                  0,00 

      
       -4.500,00  

      
        -4.500,00 

                           
                       0,00  

                                                                               
                                                                                 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018 

             
                       0,00 

(*) schrappen wat niet past 

 
 
6de punt 
Toetreding van de politiezone Voer en Dijle als vennoot van Interleuven 
DE POLITIERAAD, 
 
Gelet op de wijziging van het Decreet Intergemeentelijke samenwerking (DIS) zoals goedgekeurd door 
het Vlaams Parlement op datum van 27 april 2016; 
 
Overwegende dat deze wijziging is ingegeven door een streven naar synergiewinsten en artikel 10 
van het DIS voortaan voorziet in de mogelijke toetreding van politiezones en hulpverleningszones in 
een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid; 
 
Overwegende dat de raad van bestuur van Interleuven in zitting van 8 november 2017 heeft beslist 
om de statuten van Interleuven aan te passen waarbij de mogelijkheid wordt voorzien tot toetreding 
van de politiezones van het arrondissement Leuven en de hulpverleningszone Oost-Vlaams-Brabant; 
 
Overwegende dat de meerderheid van de gemeenteraden reeds hun goedkeuring aan de 
voorgestelde statutenwijziging hebben gegeven; 
 
Overwegende dat de voorgestelde statutenwijziging wordt voorgelegd ter goedkeuring op de 
buitengewone algemene vergadering van 23 mei 2018; 
 
Overwegende dat aan de toetredende politiezones en de hulpverleningszones elk één volledig te 
volstorten aandeel van reeks D zal worden toegekend met een nominale waarde van 14,16 euro per 
aandeel; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
Na beraadslaging; 
 
Met 18  stemmen voor (Jan Spooren, Joël Vander Elst, Sebastiaan Coudré, Kris Debruyne, Rita 
Decock, Jan De Keyzer, Nele De Martelaere, Geoffroy de Schaetzen, Joris Fonteyn, Herman Ginis, 
Omer Graulus, Hubert Keyaerts, Yvette Laes, Bram Peters, Femke Taymans, Tom Teck, Nelly 
Vanderlinden en Nicole Vanweddingen)    
 
0 tegen en 1 onthouding (Bruno Eulaerts) 
 
BESLUIT : 
Enig artikel :  
Toe te treden tot de dienstverlenende vereniging Interleuven vanaf de goedkeuring hiervan door de 
algemene vergadering van Interleuven, en dit voor een (1) aandeel van 14,16 euro te volstorten. 
 
 
7de punt 
Kennisneming van het politiecollegebesluit van 16 april 2018 betreffende de vacantverklaring 
van twee hoofdinspecteurs interventie, één hoofdinspecteur bijzondere specialisatie – 
politieassistent, één inspecteur wijkwerking en één inspecteur interventie 
DE POLITIERAAD, 



neemt kennis van het politiecollegebesluit van 16 april 2018 betreffende de vacantverklaring van twee 
hoofdinspecteurs interventie, één hoofdinspecteur bijzondere specialisatie – politieassistent, één 
inspecteur wijkwerking en één inspecteur interventie. 
 
 
8ste punt 
Kennisneming van het politiecollegebesluit van 16 april 2018 betreffende de benoeming bij 
mobiliteit van één inspecteur in de politiezone Voer en Dijle 
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het politiecollegebesluit van 16 april 2018 betreffende de benoeming bij mobiliteit 
van één inspecteur in de politiezone Voer en Dijle. 
 
 
9de punt 
Kennisneming van het politiecollegebesluit van 16 april 2018 betreffende de benoeming van 
twee personeelsleden van het basiskader van de lokale politie volgens het 
aanwervingsconcept van omzendbrief GPI73 
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het politiecollegebesluit van 16 april 2018 betreffende de benoeming van twee 
personeelsleden van het basiskader van de lokale politie volgens het aanwervingsconcept van 
omzendbrief GPI73. 
 
 
10de punt 
Kennisneming van het politiecollegebesluit van 16 april 2018 betreffende de aanstelling van 
een burgerpersoneelslid niveau C met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur 
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het politiecollegebesluit van 16 april 2018 betreffende de aanstelling van een 
burgerpersoneelslid niveau C met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. 
 
 
11de punt 
Varia 
Bespreking 
 

• Raadslid de Schaetzen vraagt hoe de rol van een politieraadslid  
- een meerwaarde kan betekenen in de politieraad 
- verbeterd kan worden. 
 

• Burgemeester Spooren stelt voor om alle suggesties / voorstellen over te maken aan de 
politiesecretaris. 

 

• Raadslid de Schaetzen vraagt hoe er in de zone wordt omgegaan naar aanleiding van de 
gebeurtenissen in Luik (dood schieten van 2 inspecteurs van politie). 

 

• De korpschef antwoordt dat er rond deze gebeurtenis niets speciaals gebeurt binnen de 
politiezone, de operationele personeelsleden worden aangespoord om steeds alert te zijn, 
kogelwerende vest te dragen en krijgen de nodige oefeningen geweldbeheersing en 
schietbeurten per jaar.  Voor de psychologische verwerking kunnen zij beroep doen op het 
stressteam van de Federale Politie en op Idewe. 

 

• Raadslid Fonteyn vraagt om de stand van zaken van het ANPR-project. 
 

• De korpschef hoopt dat tegen het einde van 2018 de palen geplaatst zijn.  Er dienen opnieuw 
adviezen aangevraagd te worden omwille van de bewakingswet. 

 
 
 



• Raadslid Eulaerts vraagt om de cijfers (mei, juni, juli en augustus) te bekomen inzake de 
toepassing van het nieuwe politiereglement, op grond van klacht of ambtshalve – aantal pv’s / 
vaststellingen / administratie. 
Wat is de impact van het politiereglement op de samenleving binnen de gemeente? 

 

• De korpschef zal de cijfers overmaken. 
 
 


