
DE NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE ‘VOER EN 
DIJLE’,   GEVORMD DOOR DE GEMEENTEN BERTEM, HULDENBERG, OUD-HEVERLEE EN 
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Aanwezig : 
Danny Vangoidtsenhoven,       burgemeester-voorzitter 
Marc Charlier,                                        burgemeester 
Adri Daniëls,                                       burgemeester 
Joël Vander Elst   burgemeester 
                                          leden van het politiecollege 
 
Bram Bartholomees, Sebastiaan Coudré, Kris 
Debruyne, Jan De Keyzer, Herman Depré, Geoffroy de 
Schaetzen, Dirk De Vos, Wouter Fock,  Omer Graulus, 
Yvette Laes, Luc Robijns, Yvette Schepers, Maggy 
Steeno, Robert Steuts, Diane Vander Elst 
                                                                  Raadsleden 
 
Peter Vanhoyland, Eerste HCP, korpschef  
Patricia Peeters, politiesecretaris 
 

Verontschuldigd : Patrice Lemaitre, Mark Van Roy en Luc Decoster 
Afwezig : Adinda Claessen 

 
Raadslid Kris Debruyne neemt deel aan de vergadering vanaf punt 5. 
 
De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 20u35. 
 
 
1ste punt 
Kennisneming van het politiecollegebesluit dd. 28 augustus 2020 betreffende het vaststellen van 
het voorzitterschap van het politiecollege en politieraad 
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het politiecollegebesluit van 28 augustus 2020 betreffende het vaststellen van het 
voorzitterschap van het politiecollege en politieraad. 
 
 
2de punt 
Kennisneming van het politiecollegebesluit van 21 september 2020 betreffende de vervanging 
bij afwezigheid van de burgemeester-voorzitter van het politiecollege en politieraad 
Rangorde van de leden van het politiecollege 
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het politiecollegebesluit van 21 september 2020 betreffende de vervanging bij 
afwezigheid van de burgemeester-voorzitter van het politiecollege en politieraad. 
 
 
3de punt 
Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 08 juni 2020 
DE POLITIERAAD, 
keurt de notulen van de vergadering van 08 juni 2020 unaniem goed. 
 
 
4de punt 
Kennisneming van het schrijven van 09 juli 2020 van de toezichthoudende overheid betreffende 
de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 – gewone dienst en nr. 2 – buitengewone dienst 
– dienstjaar 2020 
DE POLITIERAAD , 



neemt kennis van het schrijven van 09 juli 2020 van de toezichthoudende overheid betreffende de 
goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 – gewone dienst en nr. 2 – buitengewone dienst – 
dienstjaar 2020. 
 
 
5de punt 
Goedkeuring van de begrotingsrekening 2019, de balans op 31 december 2019 en de 
resultatenrekening over het dienstjaar 2019 
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 2019, de balans op 31 december 2019 en de resultatenrekening over het 
dienstjaar 2019 van de politiezone Voer en Dijle zijn aangenomen met  
 
83,077 stemmen voor (Bram Bartholomees, Marc Charlier, Sebastiaan Coudré, Adri Daniëls, Kris 
Debruyne, Jan De Keyzer, Herman Depré, Geoffroy de Schaetzen, Dirk De Vos, Wouter Fock,  Omer 
Graulus, Yvette Laes, Luc Robijns, Yvette Schepers, Maggy Steeno, Robert Steuts, Diane Vander Elst, 
Joël Vander Elst, Danny Vangoidtsenhoven) 
 
0 stemmen tegen 
0 onthouding. 
 

De begrotingsrekening over het dienstjaar 2019 wordt vastgesteld als volgt (bedragen in EUR): 
 
 
Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)   11 802 345,09 
Vastgestelde uitgaven (gewone dienst)      8 395 386,58 
Begrotingsresultaat (gewone dienst)       3 406 958,51 
Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)            13 280,44 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)       3 420 238,95 
 

 
 
Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)     421 945,66 
Vastgestelde uitgaven (buitengewone dienst)      396 071,02 
Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)        25 874,64 
Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)      58 653,48 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)       84 528,12 
 
 
Het algemeen begrotingsresultaat 2019 van PZ Voer en Dijle bedraagt: 3 432 833,15 EUR. 
 



BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
 

Vaste activa       4 087 463,00 
Vlottende activa       4 293 001,00 

Totaal van de activa        8 380 464,00 
 
 
Eigen vermogen      5 191 070,00 
Voorzieningen         0,00 
Schulden       3 189 394,00  

Totaal van de passiva      8 380 464,00 
 

 
RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2019 
 
Exploitatieresultaat                     826 286,00 
Uitzonderlijk resultaat             4 550,00 

Resultaat van het dienstjaar                    830 836,00 
 
 
6de punt 
Bouw politiekantoor voor politiezone Voer en Dijle : selectieleidraad studieopdracht / 
getuigschrift goede uitvoering 
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; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 tot plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013, gewijzigd door K.B. van 22 juni 2017, tot bepaling 
van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, en wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013, gewijzigd door de wet van 16 februari 2017, betreffende de motivering, 
de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, 
leveringen en diensten; 
 
Gelet op de princiepsbeslissing van de politieraad, dd. 07 oktober 2019, houdende de aankoop van een 
perceel grond op bedrijventerrein “Keiberg-Vossem”, te Tervuren voor de bouw van een politiekantoor 
voor de politiezone Voer en Dijle; 
 
Gelet op de beslissing van het politiecollege, dd. 18 mei 2020, betreffende de financiering van het 
politiekantoor en de technisch- financiële projectbegeleiding, na marktconsultatie, te gunnen aan Belfius 
NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel; 
 
Overwegende dat de mededingingsprocedure voor de studieopdracht, betreffende de bouw van het 
politiekantoor voor de Politiezone Voer en Dijle, kan opgestart worden; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
Na beraadslaging; 
 
Met eenparigheid van ‘ja’ stemmen ; 
 
 



BESLUIT: 
Artikel 1:  
De mededingingsprocedure met onderhandeling voor de opdracht “Bouw politiekantoor voor de 
Politiezone Voer en Dijle”, zijnde de studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, 
veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking, EPB-verslaggeving, wordt opgestart. 
 
Artikel 2:  
De selectieleidraad voor de studieopdracht, fase 1: selectie van de kandidaten wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 3:  
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau door Belfius 
in het kader van het projectmanagement van de bouw van het politiekantoor voor de Politiezone Voer 
en Dijle. 
 
Artikel 4:  
De kandidaturen dienen het bestuur ten laatste te bereiken op datum vermeld in de publicatie. 
 
 
7de punt 
Servermigratie van politiezone Voer en Dijle naar politiezone Leuven en invoering van ‘Mobile 
Office’ 
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 het wenselijk is om een servermigratie van PZ Voer en Dijle naar PZ Leuven uit te 

voeren en tevens “Mobile Office” in te voeren, om de volgende redenen: 

 

• de PZ Voer en Dijle beschikt niet over de noodzakelijke redundante en hoogbeveiligde 
infrastructuur om zelf te voorzien in een betrouwbare en altijd beschikbare serveromgeving. 
Noch beschikken wij over voldoende technische profielen om het technisch beheer continue te 
garanderen; 
 

• de PZ Leuven is in het arrondissement Leuven de grootste politiezone en beschikt over een 
goed uitgebouwd informaticateam. Ze hebben geïnvesteerd in een redundante serveromgeving 
waar de PZ Voer en Dijle een deel van kan gebruiken. Deze omgeving is gebouwd op een solide 
basis van gestandaardiseerde virtualisatiesoftware, gespreid over twee datacentra; 
 

• er dient gestreefd te worden naar samenwerking en standaardisatie tussen de politiezones. De 
PZ Leuven wil dit openstellen voor de andere politiezones uit het arrondissement; 
 

• in de PZ Voer en Dijle is er nood om te werken met “Mobile Office”. De PZ Leuven beschikt 
vandaag over een performant systeem om werken op afstand toe te laten vanop elk toestel, 
vanop elke plaats op een veilige manier; 

 
De stad Leuven/PZ Leuven zal optreden als opdrachtencentrale voor de andere politiezones, zoals 
bepaald in artikel 2, 6° en 7°,a) en artikel 47 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016; 
 

Overwegende dat de politiezone Voer en Dijle kan gebruik maken van het optreden van de Stad 

Leuven/PZ Leuven, als opdrachtencentrale voor de migratie van de servers (hardware en private cloud) 

en de invoering van “Mobile Office”, en dit op basis van artikel 2, 6° en 7°,a) en artikel 47 van de wet 

overheidsopdrachten van 17 juni 2016; 

 



Overwegende dat voor de uitvoering van deze servermigratie op uitgavenartikel 2020/33001/742-

53/2020 in de buitengewone politiebegroting 2020 een aanvangskrediet van 75.000,00 EUR  voorzien 

is en dat er een bijkomend krediet van 30.000,00 EUR zal voorzien worden op uitgavenartikel 

2020/33001/742-53/2021 in de buitengewone politiebegroting 2021; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

Na beraadslaging; 

 

Met eenparigheid van ‘ja’ stemmen; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

Voor de opdracht van de migratie van de servers (hardware en private cloud) en de invoering van 

“Mobile Office” gebruik te maken van het optreden van de Stad Leuven/PZ Leuven als 

opdrachtencentrale, volgens de gunningsbeslissing van de Stad Leuven, dd. 09 december 2016, met 

als ref. 2016-CBS-07773. 

 

Artikel 2: 

De kostprijsraming, betreffende de migratie van de servers en de invoering van “Mobile Office” bedraagt: 

105.000,00 EUR aan investeringen, zijnde hardware, private cloud en mobile office. De financiering 

hiervan gebeurt op begrotingsartikel 2020/33001/742-53/2020 in de politiebegroting 2020 en  

2020/33001/742-53/2021 in de politiebegroting 2021. 

 

Artikel 3:  

De kostprijsraming, betreffende de recurrente, zijnde maandelijkse en jaarlijkse kosten (datalijnen, 

onderhoudscontracten, …) wordt geraamd op 13.000,00 EUR/jaar in 2021 en 2022, 18.000,00 EUR/jaar 

in 2023 en 21.000,00 EUR/jaar in 2024 en volgende jaren. De financiering hiervan gebeurt vanaf 2021 

op begrotingsartikel 2021/330/123-13/2021, in de gewone politiebegroting 2021. 

 

Artikel 4:  

Voor de aankopen en diensten (laptops, netwerk,…), zijnde het gedeelte dat niet opgenomen is in het 

pakket opdrachtencentrale, zal er een prijsaanvraag, conform de wetgeving op de overheidsopdrachten, 

volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, gevoerd worden.  

 
 
8ste punt 
Vaststelling van de personeelsformatie van de politiezone Voer en Dijle  
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 31 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 
personeelsleden van de lokale politie; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het 
operationeel en van het administratief en logistiek kader van de lokale politie; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 houdende de organisatie- en werkingsnormen 
van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening; 
 
Gelet op het besluit van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant van 11 oktober 2016,  houdende 
de goedkeuring van de huidige personeelsformatie van het operationeel en van het administratief en 
logistiek personeel van de lokale politie van de politiezone Voer en Dijle, zoals vastgesteld bij 
politieraadsbesluit van 28 september 2016; 



 
1. Operationeel kader 

-officierenkader: 6 
-middenkader:17 
-basiskader: 64 
-kader van agenten van politie: 1 
 

2. Administratief en logistiek kader 
-niveau A:1, klasse 2 
-niveau B: 1 
-niveau C: 9 
-niveau D: 3 ; 

 
Overwegende de onderstaande motivering om in het operationeel kader het kader van agenten uit te 
breiden met 1 agent van politie en het basiskader te verminderen met 1 inspecteur: 
 

1. Operationeel kader 
-officierenkader: 6 
-middenkader:17 
-basiskader: 63 
-kader van agenten van politie: 2 

 
Het vertrek van INP Jehoul bij de verkeersdienst, omdat hij weerhouden is voor de basisopleiding 
‘hoofdinspecteur’ (sociale promotie), heeft ons doen nadenken over een meer structurele invulling van 
het personeelskader op de verkeersdienst. 
 
Uit het verleden bleek dat medewerkers op de verkeersdienst een dermate positieve elan ondervinden 
dat hun persoonlijke ambities worden gestimuleerd met een regelmatig personeelsverloop tot gevolg. 
De dag van vandaag is de verkeersdienst sterk in gedigitaliseerde processen. Voor de handhaving 
heeft de verkeersdienst geen nood aan mensen met kwalificaties die in een breed interventiespectrum 
nodig zijn, maar wel aan mensen die van wanten weten in het verkeersdomein. 
 
Vandaar dat de voorkeur van de verkeersdienst ligt in het zoeken naar een medewerker met de 
functie/graad van ‘agent van politie’. 
 
Deze mensen zijn specialist in verkeer en zij hebben vrijwillig gekozen voor dit domein. Ze komen niet 
in aanmerking voor gerechtelijke opdrachten toebedeeld aan de inspecteur van politie en kunnen zich 
ten volle inzetten voor de verkeersveiligheid in onze zone. 
 
Gezien de agent van politie een kleinere ambitiescoop heeft, lijkt de aanwerving van een agent van 
politie de betere structurele oplossing. 
 
Overwegende het gunstige advies van het basisoverlegcomité van de politiezone Voer en Dijle 
(BOCpol17), omwille van de Covid-19 maatregelen met een virtueel overleg ingewonnen op 15/09/2020; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
Na beraadslaging; 

 

Met eenparigheid van ‘ja’ stemmen; 

 
BESLUIT : 
Artikel 1 :  
De personeelsformatie van de politiezone Voer en Dijle wordt als volgt vastgesteld: 
 
 
 
 
 

 



 

OPERATIONELE PERSONEELSLEDEN 

 

Officieren 

 

Middenkader 

 

Basiskader 

 

Hulpkader 

 

Totaal 

 

Hoofdcommissaris 

 

Commissaris 

 

Hoofdinspecteur 

 

Hoofdinspecteur 

bijzondere 

specialisatie 

 

Inspecteur 

 

Agent 

 

 

 

1 

 

5 

 

14 

 

3 

 

63 

 

2 

 

88 

 

BURGERPERSONEELSLEDEN 

 

Niveau A 

 

Niveau B 

 

 

Niveau C 

 

Niveau D 

 

Totaal 

 

_ 

 

Adviseur  

Klasse 2 

 

 

 

Consulent 

Directiesecretaris 

 

Assistent 

 

Arbeider 

 

 

_ 

 

1 

 

 

 

1 

 

9 

 

3  

 

14 

 

TOTAAL                                                                                102 VTE 

 
 
9de punt 
Kennisneming van het politiecollegebesluit van 15 juni 2020 betreffende de werving van één 
personeelslid van het basiskader van de lokale politie volgens het aanwervingsconcept van 
omzendbrief GPI73 
DE POLITIERAAD , 
neemt kennis van het politiecollegebesluit van 15 juni 2020 betreffende de werving van één 
personeelslid van het basiskader van de lokale politie volgens het aanwervingsconcept van omzendbrief 
GPI73 
 
 
10de punt 
Kennisneming van het politiecollegebesluit van 06 juli 2020 betreffende de vacantverklaring van 
een inspecteur wijkwerking 
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het politiecollegebesluit van 06 juli 2020 betreffende de vacantverklaring van een 
inspecteur wijkwerking. 
 
 
11de punt 
Kennisneming van het politiecollegebesluit van 06 juli 2020 betreffende de vacantverklaring van 
één betrekking assistent niveau C in het administratief en logistiek kader 
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het politiecollegebesluit van 06 juli 2020 betreffende de vacantverklaring van één 
betrekking assistent niveau C in het administratief en logistiek kader. 
 
 
12de punt 
Kennisneming van het politiecollegebesluit van 28 augustus 2020 betreffende de 
vacantverklaring van een inspecteur wijkwerking 
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het politiecollegebesluit van 28 augustus 2020 betreffende de vacantverklaring van 
een inspecteur wijkwerking 



13de punt 
Kennisneming van het politiecollegebesluit van 28 augustus 2020 betreffende de 
vacantverklaring van acht inspecteurs interventie 
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het politiecollegebesluit van 28 augustus 2020 betreffende de vacantverklaring van 
acht inspecteurs interventie 
 
 
14de punt 
Kennisneming van het politiecollegebesluit van 28 augustus 2020 betreffende de dringende 
werving van een burgerpersoneelslid niveau C met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur  
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het politiecollegebesluit van 28 augustus 2020 betreffende de dringende werving van 
een burgerpersoneelslid niveau C met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur  
 
 
15de punt 
IGO DIV – afvaardiging voor de statutaire algemene vergadering dd. 11 december 2020 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 het lidmaatschap van de politiezone Voer en Dijle bij IGO DIV; 

 

Gelet op artikel 33 van de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO DIV, dat bepaalt dat de 

algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers.  Voor de politiezone 

dient de politieraad een vertegenwoordiger aan te duiden.  Een deelnemer kan haar vertegenwoordiger 

voor de volledige legislatuur aanduiden.  De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

moet voor elke algemene vergadering door de bevoegde raad van de deelnemer gebeuren; 

 

Gelet op de beslissing van de politieraad van 07 oktober 2019 waarbij dhr. Adri Daniëls aangeduid werd 

als vertegenwoordiger van de politiezone Voer en Dijle op de algemene vergadering van IGO DIV; 

 

Gelet op de uitnodiging van 26 augustus 2020 voor de statutaire algemene vergadering van IGO DIV 

van 11 december 2020 met bijhorende agenda en bijlagen; 

 

Voor de statutaire algemene vergadering van 11 december 2020 dient het mandaat van de 

vertegenwoordiger te worden vastgelegd; 

 

 

Deze statutaire algemene vergadering wordt gehouden met volgend agendapunt: 

 

1. Goedkeuring statutenwijziging 

 

Na bespreking; 

 

Met eenparigheid van ‘ja’ stemmen; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Dhr. Adri Daniëls, in uitvoering van het besluit van de politieraad van 07 oktober 2019 , aan te duiden 

als vertegenwoordiger voor de statutaire algemene vergadering van IGO DIV van 11 december 2020. 

 



Artikel 2: 

Het mandaat van de vertegenwoordiger van de politiezone Voer en Dijle inzake de agenda van de 

statutaire algemene vergadering van IGO DIV van 11 december 2020 als volgt vast te stellen: 

 

 Goedkeuring van het agendapunt van de statutaire algemene vergadering. 

 

Artikel 3: 

Deze beslissing wordt overgemaakt aan IGO DIV en aan de vertegenwoordiger van de politiezone Voer 

en Dijle. 

 


