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De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 20u35. 
 
1ste punt 
Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 26 oktober 2016 
DE POLITIERAAD, 
keurt de notulen van de vergadering van 26 oktober 2016 unaniem goed. 
 
 
2de punt 
Vaststelling van het begrip ‘dagelijks bestuur’ 
Overdracht van de bevoegdheden door de politieraad aan het politiecollege voor opdrachten 
die betrekking hebben op het dagelijks 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, 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 15 juni 2006, het KB van 15 juli 2011, het KB van 14 januari 2013 betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en 
de concessies voor openbare werken, inzonderheid art. 105 en 110 betreffende de aangenomen 
factuur; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
Na bespreking; 
 
 



Stemming: 
Met eenparigheid van ‘ja’ stemmen 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: 
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 het KB van 15 juli 2011 art. 

105 en 110 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten en de concessies voor openbare werken (aankopen tot 8 500 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 8 500 EUR, excl. BTW. 

 

Artikel 2: 
Deze beslissing geldt voor de periode van 6 maart 2017 tot 31 december 2018. 

 
3de punt 
Kennisgeving dading met betrekking tot meerkost / eindrekeningen twee politiezones 
DE POLITIERAAD, 
 
neemt kennis dat de bedragen die toekomen aan de individuele zones (dading met betrekking tot 
meerkost en eventuele overschotten op de eindrekeningen), volgens de verdeelsleutel (die van 
toepassing is in beide zones) teruggestort worden aan de individuele gemeenten waaruit de zones 
bestonden. 
 

 
4de punt 
Delegatiebesluit vacantverklaringen voor operationele en administratieve personeelsleden 
binnen het huidig personeelsbestand 
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; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het 
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 
personeelsleden van de lokale politie; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 28 september 2016 inzake de goedkeuring van een 
personeelsformatie voor het operationeel, administratief en logistiek personeel van de politiezone; 



 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten en de beperkingen in de omzendbrief GPI 15 en 
volgende met betrekking tot de mobiliteit; 
 
Op voorstel van het politiecollege, 
Na bespreking, 
 
Stemming: 
Met eenparigheid van ‘ja’ stemmen 
 
BESLUIT :  
Artikel 1 :  
Om de agenda van de politieraad niet onnodig te belasten wordt aan het politiecollege machtiging 
verleend om bij elke mobiliteitscyclus betrekkingen vacant te verklaren in functie van het op peil 
houden van het huidig personeelsbestand. 
De vacantverklaringen worden telkens in de eerstvolgende vergadering van de politieraad ter kennis 
gebracht. 
 
Artikel 2 :  
Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan toezichthoudende overheden. 
 

 

5de punt 
Voortzetting procedure automatische recuperatie van kleine bedragen voor de personeelsleden 
van de lokale politie in de politiezone Voer en Dijle 
DE POLITIERAAD, 
 
Gelet op wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus; 
 
Gelet op de dienstnota van het Secretariaat van de Geïntegreerde Politie SSGPI-RIO 2013/1019 van 
21-06-2013 aangaande de mogelijkheid van de lokale politiezones om kleine bedragen (< 25,00 euro) 
te recupereren zonder hiervoor een schuldbrief te versturen aan de personeelsleden; 
 
Overwegende dat zowel het politiecollege van Dijleland (zitting 17/09/2014) als de gemeenteraad van 
Tervuren (zitting 28/11/2013) deze procedure hebben ingevoerd in de voormalige politiezones 
Dijleland en Tervuren; 
 
Overwegende dat het aangewezen is om deze procedure voort te zetten in de politiezone Voer en 
Dijle uit administratieve en ecologische overwegingen; 
 
Overwegende dat de richtlijnen van het Secretariaat van de Geïntegreerde Politie zullen worden 
gevolgd: 

- Negatieve bedragen (schulden) kleiner dan 25,00 EURO worden gerecupereerd zonder dat er 
hiervoor een schuldbrief wordt opgemaakt; 

- Het betrokken personeelslid zal hierover ingelicht worden via een mededeling op zijn 
loonfiche: 

- De recuperatie van het negatieve bedrag zal plaatsvinden in schijven van 10,00 EURO (tot 
een maximumbedrag van 25,00 EURO per schuld) in de 2de maand die volgt op de aanmaak 
van het negatieve bedrag. 

 
Overwegende het gunstig advies van de syndicale organisaties van het basisoverlegcomité, digitaal 
afgeleverd tussen 20 en 23 januari 2017; 
 
Op voorstel van het politiecollege, 
Na bespreking, 
 
Stemming: 
Met eenparigheid van ‘ja’ stemmen 



BESLUIT : 
Enig artikel:  
De politieraad beslist om de procedure automatische recuperatie van kleine bedragen voor de 
personeelsleden van de lokale politie van de politiezone Voer en Dijle voort te zetten met ingang van 1 
januari 2017. 
 
 
6de punt 
Samenstelling van een plaatselijke selectiecommissie voor de lokale politie 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 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; 
 
Overwegende dat het aangewezen is om een plaatselijke selectiecommissie samen te stellen die 
bevoegd is voor de selectie met het oog op de invulling van vacante functies van hoofdinspecteur en 
inspecteur van politie. 
 
Op voorstel van het politiecollege, 
Na bespreking, 
 
Stemming: 
Met eenparigheid van ‘ja’ stemmen 
 
BESLUIT : 
Artikel 1 :  
De politieraad stelt de plaatselijke selectiecommissie voor de selectie van (hoofd)inspecteurs van 
politie als volgt vast: 
 

 Lid Plaatsvervanger 

Voorzitter Hoofdcommissaris Peter Vanhoyland, korpschef De door de korpschef 
aangewezen plaatsvervanger 

Bijzitter Het diensthoofd, afhankelijk van de opengestelde 
functie: 
Commissaris Soetaerts (interventie) 
Commissaris Geeraerts (recherche) 
Commissaris Struyf (wijk & verkeer) 

De door de korpschef 
aangewezen commissaris 

Bijzitter Een commissaris of hoofdinspecteur van de zone 
Voer en Dijle 

 

Secretaris Marjan Vinck, adviseur HRM & beleid Patricia Peeters, 
politiesecretaris 

 
 
7de punt 
Voortgangsrapportering politiezone Voer en Dijle – stand van zaken na twee maanden 
De korpschef geeft toelichting aan de hand van een powerpointpresentatie die aan de 
politieraadsleden zal overgemaakt worden. 
 

 


