
PZ PAJOTTENLAND - 5405  
Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen 

 

POLITIERAAD  
Zitting van 24/10/2022 – Voorlopige notulen 

 
Deelnemers: 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Verontschuldigd: 
 
Afwezig: 

Poelaert Kris – Voorzitter 
 
De Boeck Simon, Cattie Kristof, Decat Patrick, De Knop Irina, Timmermans 
Eddy, - leden van het politiecollege - raadsleden  

 

Persoons Ludo, Stalpaert Jo, De Schutter Linda, Broodcoorens Jason, 
Vankersschaever Christine, , Eeckhoudt Eric, Van Hende Vanessa, Elpers Heidi, 

Thiebaut Rudy, De Leener Pascal, Massaer Jo, O Erik, Roobaert Gunther, 
Vanbellinghen Patrick; - raadsleden 

 
Korpschef a.i.: De Gelas Philippe, bijzonder rekenplichtige: Bombaert Patrick, 

secretaris: Reygaerts Kristien 
 
O Christel, Krikilion Michiel, Debock Paulette 

  

 

OPENBARE ZITTING 
 

De heer Voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 14u00 

 

  
❖ INP Zoë Van Ballaert – INP Noodhulp - Voorstelling + eedaflegging  

  
Gelet art. 59 van de Wet op de Geïntegreerde Politie dat voorziet dat “de politieambtenaren, de hulpagenten 

van politie en de statutaire personeelsleden van het administratief en logistiek kader de eed afleggen in handen 
van de burgemeester of van de voorzitter van het politiecollege”;  
  
Gelet het besluit van het Politiecollege in zitting dd. 27/06/2022 waarbij INP Zoe Van Ballaert werd aangewezen 
en benoemd als INP Interventie vanaf 1 augustus 2022; 
  
Gelet de effectieve indiensttreding van INP Zoë Van Ballaert in de politiezone Pajottenland dd. 1 augustus 

2022;  
  
wordt INP Zoë Van Ballaert , in het kader van haar aanwerving als inspecteur van politie, uitgenodigd om in 
handen van de voorzitter de door artikel 137 van de Wet op de Geïntegreerde Politie voorgeschreven 

grondwettelijke eed af te leggen, te weten: “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de 
Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk.”, waarna de benoemde ook daadwerkelijk deze eed aflegt, 

zoals vervat in de opgestelde akte van eedaflegging van een lid van de lokale politie Pajottenland.  
  
Afschrift van dit proces-verbaal wordt voor kennisgeving overgemaakt aan belanghebbende en aan de 
Korpschef.  
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1. Notulen en Zittingsverslag politieraad dd. 27/06/2022 en 19/09/2022– Goedkeuring 

 
De notulen en zittingsverslag dd. 27/06/2022 en 19/09/2022 worden goedgekeurd.  
 
 
2. Financiën - Begroting 2022 – BW 1 en 2 – Goedkeuring toezicht – Kennisname  
 
De Politieraad neemt kennis van het besluit van de Heer Gouverneur dd. 28/07/2022 mbt de goedkeuring van 

de begrotingswijziging 1 en 2  van het dienstjaar 2022. 
  
 
3. Financiën - Jaarrekening 2021 – Goedkeuring toezicht - Kennisname  
 

De Politieraad neemt kennis van het besluit van de Heer Gouverneur dd 09/08/2022 mbt de goedkeuring van 

de jaarrekening voor het dienstjaar 2021 van de politiezone.  
 
 
4. Financiën – Begroting 2022 – Begrotingswijziging 3 in de gewone dienst – Goedkeuring 
 
Gelet het KB van 5 september 2001 (B.S., 26/09/2001) houdende het algemeen reglement op de boekhouding 
van de lokale politie; 

 
Gelet de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus (B.S., 05/01/1999) art. 71-75; 
 
Gelet het besluit van de Politieraad van 13/12/2021 houdende de goedkeuring van de begroting 2022 en de 
goedkeuring door de Gouverneur op 10/01/2022 met de opmerking dat de politiezone, op grond van de 
onderrichtingen terzake, bij de eerstvolgende begrotingswijziging de bedragen van de federale toelagen in 

overeenstemming dient te brengen met de bedragen toegekend voor het begrotingsjaar 2022 (zoals vermeld 

in de PLP 61); 
 
Gelet het besluit van de Politieraad van 27/06/2021 houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging 1 
en 2 van het dienstjaar 2022 en de goedkeuring door de Gouverneur op 28/07/2022; 
 

Gelet het advies van de begrotingscommissie dd. 07/10/2022; 
 
Gelet de uiteenzetting door de Bijzonder Rekenplichtige en door de Korpschef; 
 
Overwegende dat om welomschreven redenen zekere begrotingsartikels dienen gewijzigd te worden met 
betrekking tot de gewone dienst van de politiebegroting 2022 en deze dienen gewijzigd te worden volgens de 
toelichtingen opgenomen in de volgende tabellen; 

 

 
  volgens de 

oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

verhoging + verlaging - na de voorgestelde 
wijziging 

 
Alg.resultaat 
begrotingsrekening  

 
2020 
 

 
2.333.775,70 

 

   
2.333.775,70 

 
 (1) 

Resultaat begrotingsrekening 2021 149.272,19 0,00 0,00 149.272,19 (2) 

(geraamd/definitief) (*)       

       

       
Alg. resultaat 
begrotingsrekening 

2021 2.483.047,89 0,00 0,00 2.483.047,89 (3) 



PZ PAJOTTENLAND - 5405  
Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen 

 
(geraamd/definitief) (*)       

       

       
Begrotingswijziging 2022      

       
Ontvangsten van het eigen 
dienstjaar 

 7.592.008,42 
8.771.541,73 

29.373,84 
177.803,40 

0,00 
128.601,00 

7.621.382,26 
8.820.744,13 

 

Uitgaven van het eigen 
dienstjaar 

      

       

Ontvangsten vorige jaren 
Uitgaven vorige  jaren 

 148.382,50 
79.668,47 

2.478,99 
167,82 

0,00 
3.303,09 

150.861,49 
76.533,20 

 

       
Ontvangsten overboekingen  850.000,00 0,00 0,00 850.000,00  

Uitgaven overboekingen  850.000,00 0,00 0,00 850.000,00  

       

       
Geraamd resultaat van de 
begroting 

2022 -1.110.819,28 -146.118,39 -131.904,09 -1.125.033,58 (4) 

       

  Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 1.358.014,31  

 
Op voordracht van het politiecollege dd. 07/10/2022; 
 
Besluit: met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 

 
Art. 1: Akkoord te gaan om de begrotingswijziging nr. 3 - gewone dienst van de begroting 2022 goed te 
keuren. 
 
Art. 2: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de toezichthoudende overheid en aan de bijzonder 
rekenplichtige. 

 
 
5. Financiën – Begroting 2022 – Begrotingswijziging 4 in de buitengewone dienst - Goedkeuring 
 
Gelet het KB van 5 september 2001 (B.S., 26/09/2001) houdende het algemeen reglement op de boekhouding 
van de lokale politie; 
 

Gelet de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus (B.S., 05/01/1999) art. 71-75; 
 
Gelet het besluit van de Politieraad van 13/12/2021 houdende de goedkeuring van de begroting 2022 en de 
goedkeuring door de Gouverneur op 10/01/2022 met de opmerking dat de politiezone, op grond van de 
onderrichtingen terzake, bij de eerstvolgende begrotingswijziging de bedragen van de federale toelagen in 
overeenstemming dient te brengen met de bedragen toegekend voor het begrotingsjaar 2022 (zoals vermeld 

in de PLP 61). 
 

Gelet het besluit van de Politieraad van 27/06/2021 houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging 1 
en 2 van het dienstjaar 2022 en de goedkeuring door de Gouverneur op 28/07/2022; 
 
Gelet het advies van de begrotingscommissie dd. 07/10/2022; 

 
Gelet de uiteenzetting door de Bijzonder Rekenplichtige en door de Korpschef; 
 
Overwegende dat om welomschreven redenen zekere begrotingsartikels dienen gewijzigd te worden met 
betrekking tot de buitengewone dienst van de politiebegroting 2022 en deze dienen gewijzigd te worden 
volgens de toelichtingen opgenomen in de volgende tabellen; 
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  volgens de 

oorspronkelijk
e begroting of 

de vorige 
wijziging 

verhoging + verlaging - na de voorgestelde 
wijziging 

 
Alg.resultaat begrotingsrekening  

 
2020 

 
-882.271,19 

   
-882.271,19 

 
(1) 

       
Resultaat begrotingsrekening 2021 -112.149,40 0,00 0,00 -112.149,40 (2) 

(geraamd/definitief) (*)       

       

       
Alg. resultaat begrotingsrekening       

(geraamd/definitief) (*) 2021  -994.420,59 0,00 0,00 -994.420,59 (3) 

       

       
Begrotingswijziging 2022      

       
Ontvangsten van het eigen 
dienstjaar 

 6.954.701,25 
6.810.280,66 

31.827,90 
56.355,10 

0,00 
24.527,20 

6.986.529,15 
6.842.108,56 

 

Uitgaven van het eigen dienstjaar       

       
Ontvangsten vorige jaren  0,00 0,00 0,00 0,00  

Uitgaven vorige jaren  0,00 0,00 0,00 0,00  

       
Ontvangsten overboekingen  850.000,00 0,00 0,00 850.000,00  

Uitgaven overboekingen  0,00 0,00 0,00 0,00  

       

       
Geraamd resultaat van de 
begroting 

2022 994.420,59 -24.527,20 -24.527,20 994.420,59 (4) 

       

  Geraamd algemeen begrotingsresultaat 
2022 

0,00 (5) 

 

 

Op voordracht van het politiecollege dd. 07/10/2022; 
 
Besluit: met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 
 
Art. 1: Akkoord te gaan om de begrotingswijziging nr. 4 - buitengewone dienst van de begroting 2022 goed 
te keuren. 
 

Art. 2: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de toezichthoudende overheid en aan de bijzonder 
rekenplichtige. 
 

 
6. Personeel – Aanwervingen en benoemingen / Aanwijzingen / Opruststellingen - Overzicht 
 
De Politieraad neemt kennis van: 

 
• de aanwerving van 1 INP recherche vanaf 01/10/2022 (verschuiving vanuit dienst 

interventie/noodhulp) 
• de aanwerving van 1 INP wijkwerking (Pepingen – vervanging NAVAP) vanaf 01/11/2022 
• de aanwerving van 1 INP interventie/noodhulp vanaf 01/01/2023 
• de aanwerving van 1 INP interventie/noodhulp die gestart is aan de basisopleiding politie op 
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03/10/2022. Betrokkene zal de betrekking opnemen de eerste dag na afstuderen van een erkende 

politieschool 
• de aanwerving van 1 INP interventie/noodhulp (is momenteel nog bezig met de basisopleiding politie) 

vanaf 01/12/2022 
 
NAVAP/Pensioneringen 

• 01/10/2022 
o 1 INP APO: pensioen  (betrokkene heeft zijn pensioen tijdelijk ingetrokken omwille van 

huidige capaciteitsproblemen) 
o 1 INP interventie/noodhulp: NAVAP  
o 1 INP wijkwerking: Betrokkene was al met NAVAP, maar vanaf 01/10/2022 pensioen 

 
• 01/11/2022 

o 1 CP Directeur operaties: pensioen  

o 1 INP wijkwerking Pepingen: NAVAP  
 

• 01/01/2023 
o 1 CALOG C administratief (OPS/Admin): pensioen  

 
 
7. Personeel – Mobiliteitscyclus – overzicht vacante plaatsen en invulling – Kennisname 

 
De Politieraad neemt kennis van de vacante plaatsen binnen de PZ Pajottenland en de invulling ervan: 
 

• Mobiliteitscyclus 2022-03 
o 2 INP team interventie/noodhulp  : 1 kandidaat (aanwerving) 
o 1 INP dienst wijkwerking (taakaccent Herne): geen kandidaten 
o 1 INP dienst recherche: 1 kandidaat (aanwerving) 

 

• Mobiliteitscyclus 2022-04  
o 3 INP team interventie/noodhulp : 1 kandidaat 
o 1 INP dienst wijkwerking (taakaccent Herne) – geen kandidaten 

 
 
 
8. Materiaal - Buitendienststelling kantoor- en informaticamaterieel en voertuigen – Kennisname  
 
Het Politiecollege, heeft op 16/09/2022 – gelet de delegatiebevoegdheid – beslist om het hierna vermelde 

informaticamaterieel niet langer meer te gebruiken wegens ouderdom, technische toestand en mogelijkheden. 
Het ICT-materiaal werd eerst onbruikbaar gemaakt waardoor alle eventuele informatie vernietigd werd. 
Daarna werd het afgevoerd naar het containerpark.  
 
 

Naam Fabrikant Serienummer Type Model Gebruiker 
Vervaldatum 
garantieperiode 

Chipreader  
EasyTrac-
ID 

003311272 
Pet Scan 
V5 - RT100 
V5 

Real Trace Interventie 2018 

Chipreader 
EasyTrac-
ID 

003121272 
Pet Scan 
V5 - RT100 
V5 

Real Trace Interventie 2018 

Chipreader 
EasyTrac-
ID 

002821267 

Pet Scan 

V5 - RT100 
V5 

Real Trace Interventie 2018 
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Chipreader 
EasyTrac-
ID 

003426517 
Pet Scan 
V5 - RT100 
V5 

Real Trace Interventie 2018 

Chipreader 
EasyTrac-
ID 

003532517 

Pet Scan 

V5 - RT100 
V5 

Real Trace Interventie 2018 

Chipreader 
EasyTrac-
ID 

004161108 
Pet Scan 
V5 - RT100 
V5 

Real Trace 
Onthaal 
Kester 

2018 

Chipreader 
EasyTrac-

ID 
002460062 

Pet Scan 
V5 - RT100 
V5 

Real Trace Wijk Bever 2018 

Chipreader 
EasyTrac-
ID 

002320272 

Pet Scan 

V5 - RT100 
V5 

Real Trace Wijk Bever 2018 

Chipreader 
EasyTrac-
ID 

002728112 
Pet Scan 
V5 - RT100 
V5 

Real Trace 
Wijk 
Galmaarden 

2018 

Chipreader 
EasyTrac-

ID 
003124272 

Pet Scan 
V5 - RT100 
V5 

Real Trace Wijk Gooik 2018 

Chipreader 
EasyTrac-
ID 

002733112 
Pet Scan 
V5 - RT100 
V5 

Real Trace Wijk Herne 2018 

Chipreader 
EasyTrac-
ID 

002734112 
Pet Scan 
V5 - RT100 

V5 

Real Trace Wijk Lennik 2018 

Chipreader 
EasyTrac-

ID 
003310272 

Pet Scan 

V5 - RT100 
V5 

Real Trace Wijk Lennnik 2018 

 
 
 
9. Logistiek/Personeel– Begroting 2022 – Gewone dienst – Beroep doen op de meerjarige 

overeenkomst van diensten voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische 
maaltijdcheques die maandelijks worden toegekend aan de personeelsleden van de 

Geïntegreerde Politie, gestructureerd op 2 niveau’s – Besluit bij hoogdringendheid in het 
politiecollege van 16/09/2022 - Bekrachtiging 

 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveaus; 
 

Gelet op het KB van 28 april 2000 (BS van 29/7/2000) dat de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, 
Lennik en Pepingen indeelt in één politiezone; 

 
Gelet de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (B.S. 14/07/2016); 
 
Gelet de Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de 

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 
en diensten (B.S. 17/03/2017); 
 
Gelet het Koninklijk besluit van 18 april 2017 houdende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren 
(B.S. 09/05/2017); 
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Gelet het KB van 22 juni 2017 tot wijziging van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 
 
Gelet het Koninklijk besluit van 20 juni 2019 tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten (sectoraal akkoord), BS 26 juni 2019; 
 
Overwegende dat er vanaf 1 november 2022 aan alle personeelsleden maaltijdcheques worden toegekend. 
Daarmee samenhangend zal het verouderde systeem van de maaltijdvergoedingen worden opgeheven. 

Niettemin zullen personeelsleden die het systeem van maaltijdvergoedingen genieten ervoor kunnen kiezen 
om dit systeem te behouden in plaats van de toekenning van maaltijdcheques.  
Elk personeelslid zal recht hebben op een maaltijdcheque per periode van 7.36 uur effectieve prestaties (en 
niet per werkdag). 
 

Gelet het besluit van de Politieraad van 13/12/2022 houdende de goedkeuring van de begroting 2022 en het 

schrijven van de toezichthoudende overheid (Besluit van de provinciegouverneur Vlaams-Brabant) van 
10/01/2022 houdende de goedkeuring; 
 
Gelet op de meerjarige raamovereenkomst van de Federale Politie onder het nummer Procurement 2022 
R3082 (aanvangsdatum 23/06/2022 en eindigt op 31/03/2025 (verlengbaar tot 31/12/2025)), tevens 
toegankelijk voor de lokale politiezones, volgens de openbare procedure met bestek nr. Procurement 2022 R3 
082 voor de levering van diensten voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques 

die maandelijks worden toegekend aan de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie, gestructureerd op 
twee niveaus, gegund aan de firma EDENRED BELGIUM NV, Vorstlaan 165 bus 9 te 1160 Brussel; 
 
Overwegende dat de overeenkomst bestaat uit de volgende vijf (5) posten; 
- Post 1 : Afhandeling van de bestellingen en opladen van de rekeningen van de begunstigde personeelsleden; 
- Post 2 : Magneetkaart; 
- Post 3 : Verzending van de magneetkaart; 

- Post 4 : Overmaken van de PIN-code; 

- Post 5 : Aanmaak van de maaltijdchequerekening van de begunstigde personeelsleden; 
 
Overwegende dat bovenstaande diensten door de firma Edenred Belgium NV gratis worden verleend; 
 
Overwegende dat het een noodzaak is om beroep te doen op een firma die gespecialiseerd is in het verdelen 

van maaltijdcheques, gezien de genomen maatregelen van het sectoraal akkoord van 2017-2018 waarin is 
vermeld dat vanaf 01 november 2022 aan alle personeelsleden van de Geïntegreerde Politie maaltijdcheques 
worden toegekend.  De nominale waarde van een maaltijdcheque zal € 6,00 (€ 1,09 ten laste van het 
personeelslid en € 4,91 ten laste van de werkgever) bedragen;  
 
Overwegende dat de politiezone Pajottenland enkel het maandelijks bedrag aan maaltijdcheques zal dienen te 
betalen en dit is voorzien in het budget via de personeelsbegroting op art. 330/115-41 (Aankoop  van auto’s 

en bestelwagens), dienstjaar 2022 en de daaropvolgende dienstjaren; 
 
Overwegende dat het bedrag ten laste van de personeelsleden als ontvangst zal worden geboekt op art. 
330/161-14 (Terugvordering van voordelen in natura van het personeel) 

 
Overwegende de hoogdringendheid; 
 

Overwegende de onmogelijkheid de Politieraad alsnog tijdig te vatten; 
 
Op voordracht van het politiecollege in zitting dd. 16/09/2022; 
 
Besluit: met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 
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Art. 1 : Na kennis genomen te hebben van het dossier dat inhoudelijk en contextueel werd toegelicht, gaat de 

Politieraad akkoord om het besluit, genomen bij hoogdringendheid, door het politiecollege van 16 september 
2022 te bekrachtigen. 
 
Art. 2: Akkoord te gaan met de meerjarige raamovereenkomst van de Federale Politie onder het nummer 
Procurement 2022 R3082 (aanvangsdatum 23/06/2022 en eindigt op 31/03/2025 (verlengbaar tot 
31/12/2025)), tevens toegankelijk voor de lokale politiezones, volgens de openbare procedure met bestek nr. 
Procurement 2022 R3 082 voor de levering van diensten voor het aanmaken, verdelen en beheren van 

elektronische maaltijdcheques die maandelijks worden toegekend aan de personeelsleden van de 
Geïntegreerde Politie, gestructureerd op twee niveaus, gegund aan de firma EDENRED BELGIUM NV, Vorstlaan 
165 bus 9 te 1160 Brussel. 
 
Art. 3: Akkoord te gaan beroep te doen op de diensten voor het aanmaken, verdelen en beheren van 

elektronische maaltijdcheques die maandelijks worden toegekend aan de personeelsleden van de 

Geïntegreerde Politie, gestructureerd op twee niveaus, toegekend aan de firma EDENRED BELGIUM NV,  
Vorstlaan 165 bus 9 te 1160 Brussel; 
 
Art. 4 : De uitgave zal geboekt worden op het artikel, 330/115-41 (Andere geldelijke tegemoetkomingen aan 
het politiepersoneel-Maaltijdcheques) van de gewone dienst. 
 

Art. 5: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de Bijzonder Rekenplichtige en de VCLP. 
 

 
10. Infrastructuur – Nieuwbouw – Stand van zaken  
 
De Voorzitter geeft een stand van zaken in het dossier nieuwbouw.  
 
 
11. Mededelingen 

 
De Voorzitter geeft een stand van zaken van het dossier van de korpschef.  
 
 
12. Varia 
 

 
 

Besloten zitting 
 
 
 
 
De zitting wordt gesloten om 14u40 

 
De Secretaris i.o.       De Voorzitter  

 
 
Kristien Reygaerts       Kris Poelaert 


