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De voorzitter wnd. verklaart de zitting voor geopend om 20u32. 
 
1ste punt 
Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 25 april 2022 

DE POLITIERAAD, 

keurt de notulen van de vergadering van 25 april 2022 unaniem goed. 

 

 

2de 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 één interventievoertuig, één wijkvoertuig met politiestriping en één anoniem 

politievoertuig voor de recherche; 

 

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, met de volgende raamovereenkomsten: 

 

- voor het interventievoertuig: Procurement Fiche 2021 R3 026 - perceel 53- via Mercedes-Benz  

  Belgium, Tollaan 68, 1200 Brussel 

- voor het wijkvoertuig: Procurement Fiche 2021 R3 029 - perceel 40 - via D'leteren NV, 

Maliestraat 50, 1050 Elsene 

- voor het anoniem recherche- politievoertuig : Procurement Fiche 2021 R3 029 - perceel 26 - via 

D'leteren NV, Maliestraat 50, 1050 Elsene 

 

Overwegende dat de aankoop van één interventievoertuig, met politiestriping, met de nodige 

uitrustingen, en met totale indicatieve raming van 77.500,00 EUR (inclusief BTW) via 

raamovereenkomst met nr.: Procurement Fiche 2021 R3 026 - perceel 53 - kan gebeuren; 

 

Overwegende dat de aankoop van één wijkvoertuig "Multispace", met de nodige uitrustingen, en met 

indicatieve raming van 34.500,00 EUR (inclusief BTW) via raamovereenkomst met nr.: Procurement 

Fiche 2021 R3 029 - perceel 40 - kan gebeuren; 

 

Overwegende dat de aankoop van één anoniem recherche-politievoertuig, met de nodige uitrustingen, 

en met indicatieve raming van 39.000,00 EUR (inclusief BTW) via raamovereenkomst met nr.: 

Procurement Fiche 2021 R3 029 - perceel 26 - kan gebeuren; 

 

Overwegende dat op uitgavenartikel 2022/330/743-52/2022 in de buitengewone politiebegroting 

2022 voldoende kredieten beschikbaar zijn; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

Na beraadslaging; 

Met eenparigheid van stemmen; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

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

politiestriping, zijnde één Mercedes- Benz Combi - Vito Tourer L2 - Type 1 - L53D2 (diesel), automaat, 

vierwielaandrijving, 140 kW motorisatie, met de nodige uitrustingen (kantoormeubel is gerecupereerd 

materieel), en met totale indicatieve raming van 77.500,00 EUR (inclusief BTW), zal toegewezen 

worden via raamovereenkomst met nr.: Procurement Fiche 2021 R3 026 - perceel 53 - voor de aankoop 

van voertuigen van de federale politie bij Mercedes-Benz Belgium, Tollaan 68, 1200 Brussel. 

 

Artikel 2:  

De opdracht voor levering, betreffende de aankoop van één wijkvoertuig "Multispace", met 

politiestriping, zijnde één Volkswagen Caddy (korte versie) L40B2 (benzine), 84 kW motorisatie, met de 

nodige uitrustingen, en met indicatieve raming van 34.500,00 EUR (inclusief BTW), zal toegewezen 

worden via raamovereenkomst met nr.: Procurement Fiche 2021 R3 029 - perceel 40 - voor de aankoop 

van voertuigen van de federale politie bij D'leteren NV, Maliestraat 50, 1050 Elsene. 

 

Artikel 3: 

De opdracht voor levering, betreffende de aankoop van één anoniem recherche- politievoertuig 

"Middenklasse", zijnde één Skoda Octavia Hatchback L26B2 (benzine), 110 kW motorisatie, met de 

nodige uitrustingen, en met indicatieve raming van 38.900,00 EUR (inclusief BTW), zal toegewezen 

worden via raamovereenkomst met nr.: Procurement Fiche 2021 R3 029 - perceel 26 - voor de aankoop 

van voertuigen van de federale politie bij D'leteren NV, 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, breedstralers achteraan voertuig, omvormer...) 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 

2022/330/74352/2022 in de buitengewone politiebegroting 2022 van de politiezone Voer en Dijle. 

 

 

3de punt 

Het aangaan van leningen ter financiering van buitengewone uitgaven in 2022 
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 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 : 20.000,00 EUR 

 

• Categorie 2 : duurtijd 5 jaar 

- Herzieningsperiodiciteit van de rentevoet: vaste rente 

- Bedrag : 298.200,00 EUR 

 

Artikel 2:  

Het consultatiereglement voor marktconsultatie betreffende het aangaan van leningen ter financiering 

van buitengewone uitgaven in 2022, 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. 

 
 



4de punt 
Wijziging 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 gouverneur van provincie Vlaams-Brabant van 9 november 2020,  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 5 oktober 2020; 
 
Overwegende dat het past om 2 bestaande functies in de personeelsformatie om te vormen, om de 
volgende redenen: 
 
Omvorming van 1 functie CALog niveau C naar CALog niveau B 
 
Het personeelskader van de politiezone telt 14 burgerpersoneelsleden.  In dit voorstel tot wijziging zou 
1 betrekking van niveau C (assistent) omgevormd worden naar een niveau B (consulent). Op die manier 
zou het niveau van de aanwezige competentie bij de burgerpersoneelsleden in de zone opgetrokken 
kunnen worden van uitvoerend naar het niveau van aansturend, coördinerend, probleemoplossend.  De 
aanwezigheid van de kerncompetenties van de titularis van de betrekking B zou de kwaliteit van de 
interne en externe dienstverlening ten goede komen. Bovendien zou de titularis als volwaardige back-
up van de adviseur bijdragen aan de continuïteit van de interne werking van de ondersteunende 
processen. 
 
Financiële impact: 
 
Hierbij een simulatie van de loonkost voor respectievelijk een functie niveau B en C. Het is de bruto-
jaarwedde, geïndexeerd (index 1,8114) inclusief patronale bijdragen, inclusief vakantiegeld en 
eindejaartoelage, berekend in de basisloonschaal met 5 jaar geldelijke anciënniteit: 
 

Niveau B (BB1) jaarloonkost Niveau C (CC1) jaarloonkost Verschil 

€ 55.500 € 47.500 € 8.000 

 
 
Omvorming van 1 functie agent van politie naar inspecteur van politie 
 
Het personeelskader van de politiezone telt 2 agenten van politie. Beide betrekkingen zijn momenteel 
ingevuld door statutaire titularissen. Eén van hen is echter geslaagd voor het bevorderingsexamen 
inspecteur en zal, op voorwaarde van slagen in de basisopleiding, op 1 oktober 2022 sociale promotie 
maken naar de hogere graad van inspecteur. Door de omvorming van 1 betrekking van agent naar 
inspecteur in het personeelskader, wordt de inzetbaarheid van de titularis van deze functie op het terrein 
vergroot, aangezien een inspecteur kan ingezet worden voor alle 8 functionaliteiten van de 
basispolitiezorg, terwijl een agent eerder voor 1 functionaliteit (verkeer) wordt ingezet. 
 
 
 



Financiële impact: 
 
Hierbij een simulatie van de loonkost voor respectievelijk een functie inspecteur en hulpagent. Het is 
de bruto-jaarwedde, geïndexeerd (index 1,8114) inclusief patronale bijdragen, inclusief vakantiegeld 
en eindejaartoelage, berekend in de basisloonschaal met 5 jaar geldelijke anciënniteit: 
 

Inspecteur (B1) jaarloonkost Agent (HAU 1) jaarloonkost Verschil 

€ 54.700 € 50.600 € 4.100 

 
Overwegende het positief advies van het basisoverlegcomité van de politiezone Voer en Dijle 
(BOCpol17) van 28 maart 2022, gevoegd in bijlage; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
Na beraadslaging; 
Met eenparigheid van stemmen, 
 
BESLUIT : 
Artikel 1 : 
De politieraad legt de gewijzigde personeelsformatie van de politiezone Voer en Dijle als volgt vast: 
 
 

 

OPERATIONELE PERSONEELSLEDEN 

 

Officieren 

 

Middenkader 

 

Basiskader 

 

Hulpkader 

 

Totaal 

 

Hoofdcommissaris 

 

Commissaris 

 

Hoofdinspecteur 

 

Hoofdinspecteur 

bijzondere 

specialisatie 

 

Inspecteur 

 

Agent 

 

 

 

1 

 

5 

 

14 

 

3 

 

64 

 

1 

 

88 

 

BURGERPERSONEELSLEDEN 

 

Niveau A 

 

Niveau B 

 

 

Niveau C 

 

Niveau D 

 

Totaal 

 

_ 

 

Adviseur  

Klasse 2 

 

 

 

Consulent 

 

 

Assistent 

 

Arbeider 

 

 

_ 

 

1 

 

 

 

2 

 

8 

 

3  

 

14 

 

TOTAAL                                                                                102 VTE 

 
 

5de punt 

Interleuven – afvaardiging algemene vergadering op 22 juni 2022 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 Interleuven ; 
 
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 de beslissing van de politieraad van 11 februari 2019 waarbij dhr. Joël Vander Elst aangeduid 
wordt als vertegenwoordiger van  de politiezone Voer en Dijle op de (buitengewone) algemene 
vergaderingen van Interleuven voor de duur van de legislatuur 2019 – 2024 ; 
 
Gelet op de beslissing van de politieraad van 01 maart 2021 waarbij dhr. Bart Clerckx aangeduid wordt 
als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen van 
Interleuven voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024; 
 
Gelet op de uitnodiging van 14 april 2022  voor de algemene vergadering van Interleuven van 22 juni 
2022 met bijhorende agenda en bijlagen ; 
 
Voor de algemene vergadering van 22 juni 2022 dient het mandaat van de vertegenwoordiger te worden 
vastgelegd ; 
 
Deze  algemene vergadering wordt gehouden met volgende agendapunten : 
 

1. Samenstelling van het bureau 
2. Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering dd. 15/12/2021 
3. Verslag over de activiteiten 2021 
4. Jaarrekening per 31/12/2021 – 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. Vervanging leden raad van bestuur 
8. Aanpassing presentiegeld 
9. Benoeming/aanstelling commissaris-revisor 
10. Oprichting LOCO CV 
11. Diversen 

 
Na bespreking van de agendapunten ; 
Met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT : 
Artikel 1 : 
Dhr. Joël Vander Elst, in uitvoering van het besluit van de politieraad van 11 februari 2019, aan te duiden 
als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Interleuven van 22 juni 2022.   
Dhr. Bart Clerckx, in uitvoering van het besluit van de politieraad van 01 maart 2021, aan te duiden als 
plaatsvervanger.  
 
Artikel 2 : 
Het mandaat van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de politiezone 
Voer en Dijle  inzake de agenda van de algemene vergadering van Interleuven van 22 juni 2022 als 
volgt vast te stellen :  
 

Goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering. 
  
Artikel 3 : 
Deze beslissing wordt overgemaakt aan Interleuven en aan de vertegenwoordiger van de politiezone 
Voer en Dijle. 
 
 
6de punt 
IGO – afvaardiging algemene vergadering op 24 juni 2022 met vaststelling mandaat 

DE POLITIERAAD, 

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en de bijhorende besluiten en 

omzendbrieven van de Vlaamse regering; 

 



Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 

 

Gelet op de wet van 11 april 1994 betreffende openbaarheid van bestuur; 

 

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 

Gelet op het lidmaatschap van de politiezone Voer en Dijle bij IGO DIV; 

 

Gelet op de gecoördineerde statuten van IGO div.; 

 

Gelet op het schrijven van IGO div van 28 april 2022 met de uitnodiging en agenda van de algemene 

vergadering  van 24 juni 2022.  De agenda omvat volgende punten: 

 

1. Goedkeuring verslagen statutaire en gewone algemene vergadering 17/12/2021 

2. Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2021 (inclusief verlenen kwijting aan bestuurders en 

commissaris-revisor) (document 1) 

3. Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div jaar 2021 (document 2) 

4. Aanstelling nieuw lid van het algemeen comité 

• Inge Lenseclaes (gemeente Overijse) – nieuwe vennoot 

• Myriam Vanderlinden (OCMW Overijse) – nieuwe vennoot 

• Inne Pauwels (Stad en OCMW Scherpenheuvel-Zichem) – vervangt Marie-Jeanne 

Hendrickx 

• Carine Winnen (stad Zoutleeuw) – vervangt Ilse Beelen 

• Annelies Vanderlinden (gemeente en OCMW Hoeilaart) – nieuwe vennoot 

5. Varia 

 

Gelet op de beslissing van de politieraad van 01 maart 2021 waarbij dhr. Marc Charlier aangeduid werd 

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

 

Voor de algemene vergadering van 24 juni 2022 dient het mandaat van de vertegenwoordiger te worden 

vastgelegd; 

 

Na bespreking; 

Met eenparigheid van stemmen; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Dhr. Marc Charlier, in uitvoering van het besluit van de politieraad van 01 maart 2021, zal de politiezone 

Voer en Dijle vertegenwoordigen op de algemene vergadering van IGO div van 24 juni 2022. 

 

Artikel 2: 

De vertegenwoordiger wordt gemandateerd om alle agendapunten op de agenda van de algemene 

vergadering van 24 juni 2022 van IGO div goed te keuren. 

 

Artikel 3: 

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

en Dijle. 

 

 

7de punt 

Varia 

Er worden geen variapunten besproken. 

 
 
 
 
 



Besloten vergadering: 
 
Enige punt: 
Kennisneming van het politiecollegebesluit van 16 mei 2022 betreffende de aanwerving van een 

burgerpersoneelslid niveau D (schoonmaakhulp) met een deeltijdse arbeidsovereenkomst van 

bepaalde duur ((30u24/38u) 

 

 

Namens de politieraad, 
 
 

De politiesecretaris wnd.,     De voorzitter wnd., 
 
Marjan VINCK       Marc CHARLIER 
 
 
 
 
 
 


