
Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - 

POLITIERAAD dd. 21/10/2019 – Voorlopige notulen 
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Jason, De Leener Pascal, Vankersschaever Christine, Debock Paulette, Eeckhoudt Eric, Van Hende 

Vanessa, Duerinckx Isabelle, Massaer Jo, O Erik, O Christel, Roobaert Gunther, Vanbellinghen 
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Korpschef a.i.: Annys Philippe, bijzonder rekenplichtige: Bombaert Patrick, secretaris: Reygaerts 

Kristien 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 

 

OPENBARE ZITTING  
 

De heer Voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 14u00 

 

 Personeel – Dienst Interventie – INP Thomas Ketels  - Eedaflegging en voorstelling 

 

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. 13/09/2019 waarbij INP Thomas Ketels 

werd aangeworven en benoemd als lid operationeel kader - basiskader - van de dienst interventie 

op datum van 1 oktober 2019 (onder voorbehoud van slagen in de opleiding). 

 

Gelet het attest van slagen in de opleiding; 

 

Gelet de effectieve indiensttreding van INP Ketels Thomas in de politiezone Pajottenland dd. 1 

oktober 2019; 

 

wordt INP Thomas Ketels, in het kader van zijn aanwerving als inspecteur, 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. 

 

 

1.  Notulen en zittingsverslag politieraad dd.  24/06/2019 – Goedkeuring 

 

De notulen en zittingsverslag dd. 24/06/2019 worden goedgekeurd.  



2. Financiën - Begroting 2019 - Begrotingswijzigingen nr. 1 en 2 - Besluit goedkeuring dd. 

22/07/2019 van de heer Gouverneur - Kennisname 

 

De Politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring 

van de begrotingswijzigingen 1 en 2 van het dienstjaar 2019 van de politiezone meegedeeld 

heeft. 

 

 

3. Begroting 2019 – 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 de Ministeriële omzendbrief PLP 57 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van 

de politiebegroting voor 2019 ten behoeve van de politiezones (B.S., 29/11/2018); 

 

Gelet het besluit van de Politieraad dd. 22/10/2018 houdende de goedkeuring van de begroting 

2019 en het schrijven van de toezichthoudende overheid dd. 07/12/2018 onder kenmerk 

DAZ/wvdvelpe/BW 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 2019 

(zoals vermeld in de PLP 57). 

 

Gelet het besluit van de Politieraad dd. 24/06/2019 houdende de goedkeuring van de 

begrotingswijziging 1 en 2 en de goedkeuring van de heer Gouverneur dd. 22/07/2019;  

 

Gelet het advies van de begrotingscommissie dd. 04/10/2019; 

 

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 2019 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    2017 

  
2.035.951,55 

   
2.035.951,55 

 
(1) 

       
Resultaat begrotingsrekening 2018 -182.590,16 0,00 0,00 -182.590,16 (2) 

(geraamd/definitief) (*)       

       

       
Alg. resultaat begrotingsrekening 2018 1.853.361,39 0,00 0,00 1.853.361,39 (3) 

(geraamd/definitief) (*)       

       

       
Begrotingswijziging 2019      

       



Ontvangsten van het eigen dienstjaar  6.870.300,50 3.356,57 6.378,32 6.867.278,75  

Uitgaven van het eigen dienstjaar  7.806.556,26 103.031,21 138.176,49 7.771.410,98  

       
Ontvangsten vorige jaren  213.292,85 3.807,68 0,00 217.100,53  

Uitgaven vorige jaren  69.657,12 2.067,67 0,00 71.724,79  

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

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

       

       
Geraamd resultaat van de begroting 2019 -792.620,03 -97.934,63 -131.798,17 -758.756,49 (4) 

       

  Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019 1.094.604,90 (5) 

 

Op voordracht van het Politiecollege in zitting dd. 04/10/2019  

 

Besluit: met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen (Burgemeester Decat 

was niet aanwezig tijdens de stemming) 

 

Art. 1: De begrotingswijziging nr. 3 - gewone dienst van de begroting 2019 goed te keuren. 

 

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

de bijzonder rekenplichtige 

 

 

4. Begroting 2019 – 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 de Ministeriële omzendbrief PLP 57 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van 

de politiebegroting voor 2019 ten behoeve van de politiezones (B.S., 29/11/2018); 

 

Gelet het besluit van de Politieraad dd. 22/10/2018 houdende de goedkeuring van de begroting 

2019 en het schrijven van de toezichthoudende overheid dd. 07/12/2018 onder kenmerk 

DAZ/wvdvelpe/BW 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 2019 

(zoals vermeld in de PLP 57). 

 

Gelet het besluit van de Politieraad dd. 24/06/2019 houdende de goedkeuring van de 

begrotingswijziging 1 en 2 en de goedkeuring van de heer Gouverneur dd. 22/07/2019;  

 

Gelet het advies van de begrotingscommissie dd. 04/10/2019; 

 

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 2019 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    2017 

  
-127.641,62 

   
-127.641,62 

 
(1) 

       
Resultaat begrotingsrekening 2018 -242.908,06 0,00 0,00 -242.908,06 (2) 

(geraamd/definitief) (*)       

       

       
Alg. resultaat begrotingsrekening 2018 -370.549,68 0,00 0,00 -370.549,68 (3) 

(geraamd/definitief) (*)       

       

       
Begrotingswijziging 2019      

       
Ontvangsten van het eigen dienstjaar  648.049,68 5.051,10 0,00 653.100,78  

Uitgaven van het eigen dienstjaar  277.500,00 7.003,31 7.003,31 277.500,00  

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

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

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

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

       

       
Geraamd resultaat van de begroting 2019 370.549,68 -1.952,21 -7.003,31 375.600,78 (4) 

       

  Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019 5.051,10 (5) 

 

 

Op voordracht van het Politiecollege in zitting dd. 04/10/2019  

 

Besluit: met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen (Burgemeester Decat 

was niet aanwezig tijdens de stemming) 

 

Art. 1: De begrotingswijziging nr. 4 - buitengewone dienst van de begroting 2019 goed te keuren. 

 

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

de bijzonder rekenplichtige 

 

 

Burgemeester Decat vervoegt de zitting. 

 

5. Begroting 2020 – Goedkeuring  

 

Gelet de artikelen 71 tot en met 76 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 

geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP) (B.S., 05.01.1999); 

 

Gelet het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de 

boekhouding van de lokale Politie (ARPC); 

 

Gelet de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988; 



 

Overwegende dat de specifieke richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2019 van de 

politiezone tot op heden nog niet bekend gemaakt werden; 

 

Gelet de Ministeriële omzendbrief PLP 57 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van 

de politiebegroting voor 2019 ten behoeve van de politiezones (B.S., 29/11/2018); 

 

Overwegende dat de begroting 2020 dientengevolge werd opgesteld rekening houdende met de 

richtlijnen van de ministeriële omzendbrief PLP 57 betreffende de onderrichtingen voor het 

opstellen van de politiebegroting voor 2019 ten behoeve van de politiezones (B.S., 29/11/2018). 

 

Gelet de goedgekeurde meerjarenplanning 2020-2025 van de PZ Pajottenland, voorgesteld aan de 

leden van het Politiecollege in zitting dd. 27/05/2019 en aan de Politieraad van 24/06/2019. De 

verschillende gemeenten hebben de meerjarenplanning van politie opgenomen in het kader van 

hun BBC. 

 

Gelet het verslag bevattende de synthese van de begroting; 

 

Gelet het advies van de begrotingscommissie dd. 04/10/2019;  

 

Gelet de tabel van de personeelsgegevens en de tabel van de raming van de personeelsuitgaven; 

 

Gelet de tabel van de leningen en de evolutie van de schuld; 

 

Gelet het overzicht van de gebudgetteerde buitengewone uitgaven en de voorziene financiering; 

 

Overwegende dat de begroting 2020 minimaal de begrotingskredieten dient te voorzien 

noodzakelijk voor de correcte bezoldiging van het personeel en voor de goede werking van de 

zone; 

 

Overwegende dat volgende cijfers in aanmerking dienen genomen : 

 

- in het algemeen (gewone dienst) 
 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019 1.094.604,90 

  

Begroting 2020  Saldo  

    

Ontvangsten eigen dienstjaar 7.130.573,89   

Uitgaven eigen dienstjaar 7.769.320,30 -638.746,41  

    

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2020) 0,00   

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2020) 64.006,18 -64.006,18  

    

Ontvangsten overboekingen 0,00   

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00  

    

Geraamd resultaat van de begroting 2020 (+ of ) -702.752,59 

 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020 391.852,31 

 



- in het algemeen (buitengewone dienst) 

 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019 5.051,10 

  

Begroting 2020  Saldo  

    

Ontvangsten eigen dienstjaar 272.180,00   

Uitgaven eigen dienstjaar 272.180,00 0,00  

    

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2020) 0,00   

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2020) 0,00 0,00  

    

Ontvangsten overboekingen 0,00   

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00  

    

Geraamd resultaat van de begroting 2020 (+ of ) 0,00 

 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020 5.051,10 

 

- in het bijzonder: 

 Gemeentelijke toelage BEVER : 193.731,62 € 

 Gemeentelijke toelage GALMAARDEN : 874.513,97 € 

 Gemeentelijke toelage GOOIK : 963.070,25 € 

 Gemeentelijke toelage HERNE : 776.205,22 € 

 Gemeentelijke toelage LENNIK : 1.075.957,38 € 

 Gemeentelijke toelage PEPINGEN : 495.725,93 € 

 

Op voordracht van het Politiecollege in zitting dd. 04/10/2019  

 

Besluit: met 23 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 

 

Art. 1: De begroting 2020 goed te keuren. 

 

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

de bijzonder rekenplichtige 

 

 

6. Personeelsformatie – Besluit goedkeuring dd. 26/07/2019 van de heer Gouverneur - 

Kennisname 

 

De Politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring 

van de wijziging van de personeelsformatie van de politiezone meegedeeld heeft. 

 

 

7. Personeel – Verlenen van delegatie aan het Politiecollege over de vacant verklaarde 

betrekkingen voor de lopende legislatuur van de politieraad – Intrekking besluit 

politieraad dd. 28/02/2019 - Goedkeuring 

 

In de politieraad van 28/02/2019 werd onder bepaalde voorwaarden delegatie verleend aan het 

politiecollege voor de vacant verklaarde betrekkingen: 

 



“De vacantverklaring van functies van het administratief en logistiek kader (CALog), het kader 

van agenten van politie, het basiskader en het middenkader te delegeren aan het politiecollege 

op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met het goedgekeurde personeelskader van de PZ 

PAJOTTENLAND.” 

 

De vacantverklaring van contractuele functies (dus buiten kader, maar wel voorzien in het 

organogram) dienen te gebeuren door de politieraad. 

 

De korpschef a.i. stelt voor om het besluit van de politieraad van 28/02/2019 in te trekken en aan 

te passen zodat de vacantverklaringen van contractuele functies, die voorzien werden in het 

organogram, kunnen gedelegeerd worden naar het politiecollege.  

 

Op voordracht van het Politiecollege in zitting dd. 13/09/2019  

 

Besluit: met 23 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 

 

Art. 1: Het besluit van 28/02/2019 in te trekken houdende “de vacantverklaring van functies van 

het administratief en logistiek kader (CALog), het kader van agenten van politie, het basiskader 

en het middenkader te delegeren aan het politiecollege op voorwaarde dat rekening wordt 

gehouden met het goedgekeurde personeelskader van de PZ PAJOTTENLAND.” 

 

Art. 2: Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt in het kader van artikel 

86,3° WGP, in het kader van het algemeen administratief toezicht aan de gouverneur bezorgd. 

 

 

8. Personeel – Verlenen van delegatie aan het Politiecollege over de vacant verklaarde 

betrekkingen voor de lopende legislatuur van de politieraad – Nieuwe beslissing - 

Goedkeuring 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 (B.S., 05/01/1999), tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst gestructureerd op twee niveaus; 

 

Gelet het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten (“RPPOL/Mammoet”); 

 

Overwegende dat volgens artikel VI.II.15 §1 van de RPPOL de politieraad beslist of een 

betrekking vacant wordt verklaard; over de wijze van selectie en over de samenstelling van de 

bevoegde selectiecommissie; 

 

Gelet het politieraadsbesluit dd. 28/02/2019 houdende de vacantverklaring van functies van het 

administratief en logistiek kader (CALog), het kader van agenten van politie, het basiskader en 

het middenkader te delegeren aan het politiecollege op voorwaarde dat rekening wordt gehouden 

met het goedgekeurde personeelskader van de PZ PAJOTTENLAND; 

 

Gelet het politieraadsbesluit dd. 21/10/2019 tot intrekking van het politieraadsbesluit dd. 

28/02/2019. 

 

Overwegende dat dergelijke delegatie tot gevolg heeft dat er sneller na de selectie tot effectieve 

benoeming of aanwerving kan overgegaan worden, hetgeen inhoudt dat eventuele kandidaten 



sneller aangeworven of benoemd kunnen worden in de eigen zone; 

 

Overwegende dat het vanuit het oogpunt van personeelsbeleid opportuun zou zijn om deze 

bevoegdheid te delegeren naar het politiecollege; 

 

Overwegende dat het nuttig zou zijn om de vacantverklaring van functies van het administratief 

en logistiek kader (CALog), het kader van agenten van politie, het basiskader en het middenkader 

te delegeren aan het politiecollege met het oog op het versnellen van de administratieve 

procedure; 

 

Overwegende dat het ook nuttig zou zijn om vacantverklaringen van contractuele functies, die 

voorzien werden in het organogram, te delegeren naar het politiecollege. 

 

Op voordracht van het Politiecollege in zitting dd. 13/09/2019  

 

Besluit: met 23 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 

 

Art. 1: De vacantverklaring van functies van het administratief en logistiek kader (CALog), het 

kader van agenten van politie, het basiskader en het middenkader te delegeren aan het 

politiecollege. 

 

Art. 2: De besluiten van het Politiecollege mbt deze vacantverklaringen zullen ter kennis 

gebracht worden aan de Politieraad. 

 

Art. 3:  Deze beslissing heeft uitwerking op de periode van de lopende legislatuur, zijnde tot en 

met 31 december 2024. 

 

Art. 4: Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt in het kader van artikel 

86,3° WGP, in het kader van het algemeen administratief toezicht aan de gouverneur bezorgd. 

 

 

9. Personeel – Verlenen van delegatie aan het Politiecollege van de aanwerving en 

benoeming van operationeel personeel en burgerpersoneel in de politiezone voor de lopende 

legislatuur van de politieraad – Intrekking besluit politieraad dd. 28/02/2019 - Goedkeuring 

 

In de politieraad van 28/02/2019 werd in afwijking van artikel 56 van de Wet op de geïntegreerde 

politie, onder bepaalde voorwaarden delegatie verleend aan het politiecollege voor de 

aanwerving en benoeming van personeelsleden: 

"De aanwerving en benoeming van personeelsleden van het administratief en logistiek kader 

(CALog), het kader van agenten van politie, het basiskader en het middenkader te delegeren aan 

het politiecollege op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met het goedgekeurde 

personeelskader van de PZ PAJOTTENLAND." 

 

De aanwervingen van contractuele functies (dus buiten kader, maar wel voorzien in het 

organogram) dienen te gebeuren door de politieraad. 

 

De korpschef a.i. stelt voor om het besluit van de politieraad van 28/02/2019 in te trekken en aan 

te passen zodat de aanwervingen van contractuele functies, die voorzien werden in het 

organogram, kunnen gedelegeerd worden naar het politiecollege.  

 



Op voordracht van het Politiecollege in zitting dd. 13/09/2019  

 

Besluit: met 23 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 

 

Art. 1: Het besluit van 28/02/2019 in te trekken houdende de aanwerving en benoeming van 

personeelsleden van het administratief en logistiek kader (CALog), het kader van agenten van 

politie, het basiskader en het middenkader te delegeren aan het politiecollege op voorwaarde dat 

rekening wordt gehouden met het goedgekeurde personeelskader van de PZ PAJOTTENLAND. 

 

Art. 2: Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt in het kader van artikel 

86,3° WGP, in het kader van het algemeen administratief toezicht aan de gouverneur bezorgd. 

 

 

10. Personeel – Verlenen van delegatie aan het Politiecollege van de aanwerving en 

benoeming van operationeel personeel en burgerpersoneel in de politiezone voor de 

lopende legislatuur van de politieraad – Nieuwe beslissing - Goedkeuring 

 

Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 56, inzake de bevoegdheid van de 

politieraad om, per lopende legislatuur, de bevoegdheid voor de benoeming of aanwerving van de 

leden van het personeel van de politiezone te delegeren naar het politiecollege, behoudens 

wanneer het politiecollege de bedoeling heeft om af te wijken van de rangorde na de 

selectieprocedure; 

 

Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 48 en artikel 54, inzake de bevoegdheid van 

de politieraad om de korpschef van de politiezone aan te wijzen en de officieren van de 

politiezone te benoemen; 

 

Gelet het politieraadsbesluit dd. 28/02/2019 houdende de aanwerving en benoeming van functies 

van het administratief en logistiek kader (CALog), het kader van agenten van politie, het 

basiskader en het middenkader te delegeren aan het politiecollege op voorwaarde dat rekening 

wordt gehouden met het goedgekeurde personeelskader van de PZ PAJOTTENLAND; 

 

Gelet het politieraadsbesluit dd. 21/10/2019 tot intrekking van het politieraadsbesluit dd. 

28/02/2019. 

 

Gelet op het politieraadsbesluit dd. 24 juni 2019 houdende de goedkeuring van de wijziging van 

het personeelskader en het effectief van het lokale politiekorps Pajottenland en de goedkeuring 

van de toezichthoudende overheid dd. 26/07/2019; 

 

Overwegende dat het voor een soepele en efficiënte werking van de politiezone vereist is dat er 

sneller na de selectie tot effectieve benoeming of aanwerving kan overgegaan worden, hetgeen 

inhoudt dat eventuele kandidaten sneller aangeworven of benoemd kunnen worden in de eigen 

zone; 

 

Overwegende dat het vanuit het oogpunt van een soepel en efficiënt personeelsbeleid opportuun 

zou zijn om bepaalde bevoegdheden van de politieraad te delegeren naar het politiecollege voor 

de lopende legislatuur; 



 

Overwegende dat het Politiecollege de betrokken personeelsleden evenwel slechts kan benoemen 

of aanwerven als dit een louter formele bevestiging van het resultaat van de selectieprocedure 

inhoudt. Indien men wenst af te wijken van de na de selectieprocedure opgestelde rangorde, moet 

de benoeming of de aanwerving nog steeds door de politieraad gebeuren.  

 

Overwegende het voorstel van de korpschef ai. van de lokale politiezone Pajottenland om 

gebruik te maken van de delegatiemogelijkheid van de benoemings- of aanwervingsbevoegdheid 

voor personeelsleden van de lokale politie (uitgezonderd voor korpschef, hogere officieren en 

officieren) aan het Politiecollege; 

 

Overwegende dat het ook nuttig zou zijn om vacantverklaringen van contractuele functies, die 

voorzien werden in het organogram, te delegeren naar het politiecollege. 

 

Op voordracht van het Politiecollege in zitting dd. 13/09/2019  

 

Besluit: met 23 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 

 

Art. 1: Voor de lopende legislatuur de mogelijkheid tot delegatie in het kader van artikel 56 

WGP tot aanwerving of benoeming van het personeel in de politiezone te delegeren van de 

politieraad naar het politiecollege.  

Art. 2: Deze delegatie toe te staan als dit een louter formele bevestiging van het resultaat van de 

selectieprocedure inhoudt. Indien men wenst af te wijken van de na de selectieprocedure 

opgestelde rangorde, moet de benoeming of de aanwerving nog steeds door de politieraad 

gebeuren. 

 

Art. 3: De benoemingsbesluiten van het Politiecollege zullen ter kennis gebracht worden aan de 

Politieraad. 

 

Art. 4:  Deze beslissing heeft uitwerking op de periode van de lopende legislatuur, zijnde tot en 

met 31 december 2024. 

 

Art. 5: Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt in het kader van artikel 

86,3° WGP, in het kader van het algemeen administratief toezicht aan de gouverneur bezorgd. 

 

 

11. Personeel – Aanwervingen en benoemingen / Aanwijzingen / Opruststellingen - 

Overzicht 

 

Aanwerving van: 

• één INP als lid operationeel kader – basiskader – van de dienst interventie op datum 

van 1 oktober 2019 (aspirantenmobiliteit) 

• één halftijdse calog niveau D (onderhoudspersoneel) vanaf 1 november 2019 

• één calog niveau C (calltaker) vanaf 1 januari 2020 

 

Intrekking van de opruststelling van: 

• één INP (wijk Lennik) 

 

NAVAP 



• één INP (wijk Bever) vanaf 01/10/2019 

 

Mobiliteit uit van: 

• één INP (interventie) met ingang op 01/11/2019 - mobiliteit naar de PZ Gent 

 

 

12. 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 2019-03 

• 1 bediening van HINP, dagcoördinator => geen kandidaten 

• 1 bediening van 1 calog niveau C calltaker -> voorziene aanwerving op 1 januari 

2020 

 

Mobiliteitscyclus 2019-04 

• 1 bediening van HINP, dagcoördinator 

• 1 bediening van INP recherche, specialisatie Ecofin & Cybercrime 

• 1 bediening van 1 agent van politie 

 

 

13. Infrastructuur – Stand van zaken 

 

Gelet op de gevoeligheid in dit dossier, wordt gevraagd om dit punt verder te behandelen in 

besloten zitting.  

 

Besluit: met 23 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 

 

Art. 1: De politieraad gaat akkoord om dit punt verder te behandelen in besloten zitting.  

 

 

14. Bever – Beëindiging huurovereenkomst voor de garage van het politievoertuig vanaf 

30/09/2019 – Kennisname 

 

Gelet de huurovereenkomst dd. 02/11/2009 afgesloten tussen de politiezone Pajottenland en Dhr. 

Van Dorsselaer-Deschuyteneer Jozef, wonende te Poreel 13, 1547 Bever voor de huur van een 

garage te Bever voor het politievoertuig van de politiepost Bever.  

 

Gelet het besluit van de Politieraad dd. 14/12/2009 om in het kader van een optimale politionele 

veiligheid een garage te huren te 1547 Bever, gelegen te Poreel 13 (eigendom van Dhr. Van 

Dorsselaer-Deschuyteneer Jozef, Poreel 13, 1547 Bever) aan de prijs van 30,00 €/maand te 

betalen per drie maand met bestendige opdracht vanaf 01/11/2009 voor het politievoertuig van de 

politiepost Bever 

 

Gelet het schrijven van de Heer Van Dorsselaer dd. 23/04/2019 waarbij de huurovereenkomst 

voor de garage van het politievoertuig van de wijk Bever wordt stop gezet vanaf 30 september 

2019; 

 



Overwegende dat geen opzegtermijn werd voorzien in de huurovereenkomst; 

 

Besluit:  

 

Art. 1: Kennis te nemen van de beëindiging van het huurcontract afgesloten tussen de politiezone 

Pajottenland en Dhr. Van Dorsselaer-Deschuyteneer Jozef, wonende te Poreel 13, 1547 Bever 

voor de huur van een garage te Bever voor het politievoertuig van de politiepost Bever.  

 

 

15. Materiaal – Buitendienststellingen radiocommunicatieapparatuur – Kennisname 

 

Het Politiecollege, in zitting dd. 13/09/2019 heeft de buitendienststelling goedgekeurd van de 

radiocommunicatieapparatuur in onderstaande lijst. Deze werden kosteloos vernietigd door de 

firma Securitas nv, Sint Lendriksborre 3, 1120 Brussel, inclusief certificaat van vernietiging. 

 

Toestel Merk Omschrijving 
Datum in 

gebruik 
Site Dienst 

2 vaste 

radioposten 

Motorola 

Cleartone 

CM9000PS 

Tafelmodel, uitgerust met 

Gateway DMO-TMO en Gateway 

Repeater, magneetantenne, 

luidspreker en tafelmicrofoon 

18/10/2004 Gooik 
PZ 

Pajottenland 

11 mobiele 

radioposten 

Motorola 

Cleartone 

CM9000PS 

Uitgerust met Gateway DMO-

TMO en Gateway Repeater, met 

winstantenne 4dB en uitwendige 

luidspreker 

18/10/2004 Gooik 
PZ 

Pajottenland 

42 draagbare 

radioposten 

Motorola 

MTH800 

GSM-alike, met zware batterij 

1500 mAh, draagtassen, remote 

micro en lader 

18/10/2004 Gooik 
PZ 

Pajottenland 

6 carkits Motorola 

Met automatische koppeling naar 

een externe antenne, externe PTT, 

micro en luidspreker, winstantenne 

4dB 

18/10/2004 Gooik 
PZ 

Pajottenland 

Toebehoren: 

37 bureelladers 2-

posities 

2 batterijladers 

12-posities 

Motorola   18/10/2004 Gooik 
PZ 

Pajottenland 

 

 

16. Materiaal - Buitendienststelling informaticamaterieel - Kennisname 

 

Het Politiecollege, in zitting dd. 04/10/2019, heeft volgend materieel lijst buiten dienst gesteld, 

de data verwijderd en vernietigd via het containerpark. 

 

Toestel Merk Type Serienummer Datum  aankoop Site Dienst 

Fototoestel - draagtas DELSEY GOPIX 15 B * 23-05-2008 Bever Wijk 



Fototoestel - draagtas DELSEY GOPIX 15 B * 23-05-2008 Herne Wijk 

Fototoestel - draagtas DELSEY GOPIX 15 B * 23-05-2008 Kester 101 Wijk 

Fototoestel CANON PowerShot SX160 IS 503020304537 22-03-2013 Kester 101 Interventie 

Fototoestel CANON PowerShot SX160 IS 503020304538 22-03-2013 Kester 101 Interventie 

Fototoestel CANON PowerShot SX160 IS 503020304539 22-03-2013 Kester 101 Interventie 

 

 

17. Materiaal - Buitendienststelling verkeersmaterieel - Kennisname 

 

Het Politiecollege, in zitting dd. 04/10/2019, heeft volgend materieel lijst buiten dienst gesteld en 

vernietigd via het containerpark. 

 

Toestel Merk Type Serienummer 
Datum  

aankoop 
Site Dienst 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200306669 17-11-2008 Lennik 75 Verkeer 

Verlichtingsblok /  box HAZLIGHT Box 200003221 26-03-2008 Kester 101 Interventie 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200306733 16-03-2012 Kester 101 Interventie 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200306734 16-03-2012 Kester 101 Interventie 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200306736 16-03-2012 Kester 101 Interventie 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200306737 16-03-2012 Kester 101 Interventie 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200379068 16-03-2012 Kester 101 Interventie 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200379069 16-03-2012 Kester 101 Interventie 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200379343 16-03-2012 Kester 101 Interventie 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200379344 16-03-2012 Kester 101 Interventie 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200379345 16-03-2012 Kester 101 Interventie 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200379346 16-03-2012 Kester 101 Interventie 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200379347 16-03-2012 Kester 101 Interventie 

Verlichtingsblok /  box HAZLIGHT Box 200306738 16-03-2012 Kester 101 Interventie 

Verlichtingsblok /  box HAZLIGHT Box 200379072 16-03-2012 Kester 101 Interventie 

Verlichtingsblok /  box HAZLIGHT Box 200379348 16-03-2012 Kester 101 Interventie 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  7807 * Kester 101 Interventie 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  7808 * Kester 101 Interventie 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  7809 * Kester 101 Interventie 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  7810 * Kester 101 Interventie 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  7811 * Kester 101 Interventie 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200196326 06-11-2006 Lennik 75 Verkeer 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200196327 06-11-2006 Lennik 75 Verkeer 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200196330 06-11-2006 Lennik 75 Verkeer 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200265189 06-11-2006 Lennik 75 Verkeer 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200265190 06-11-2006 Lennik 75 Verkeer 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200350064 22-03-2013 Bever Wijk 

Verlichtingsblok /  box HAZLIGHT Box 200196331 04-09-2009 Kester 101 Wijk 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200196328 06-11-2006 Lennik 75 Verkeer 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200196329 06-11-2006 Lennik 75 Verkeer 

Verlichtingsblok /  box HAZLIGHT Box 200216182 * Lennik 75 Verkeer 



Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200265192 06-11-2006 Lennik 75 Verkeer 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200265193 06-11-2006 Lennik 75 Verkeer 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200274077 * Lennik 75 Verkeer 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200306201 * Lennik 75 Verkeer 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200306203 * Lennik 75 Verkeer 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200306319 * Lennik 75 Verkeer 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200306638 04-09-2009 Herne Wijk 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200306655 17-11-2008 Lennik 75 Verkeer 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200306656 17-11-2008 Lennik 75 Verkeer 

Verlichtingsblok /  box HAZLIGHT Box 200306672 17-11-2008 Lennik 75 Verkeer 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200309379 * Lennik 75 Verkeer 

Verlichtingsblok HAZLIGHT  Led (3)  200379067 16-03-2012 Kester 101 Interventie 

 

 

18. Haviland Intercommunale - Algemene vergadering dd 23 oktober 2019  - Verlenen van 

een mandaat aan de vertegenwoordiger van de PZ Pajottenland voor het goedkeuren van 

de agendapunten – Goedkeuring 

 

Overwegend dat de politiezone aangesloten is bij Haviland Intercommunale die werd opgericht 

op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 

april 1965 onder het nummer 8226; 

 

Overwegende dat Haviland Intercommunale als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor 

de ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-

Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging is die wordt beheerst door het Decreet Lokaal 

Bestuur. 

 

Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 10 november 2003 om de duurtijd van 

Haviland Intercommunale te beperken tot achttien jaar, ingaand op de datum van 

inwerkingtreding van het Decreet, zijnde 10 november 2001, om te eindigen op 10 november 

2019; 

 

Gelet op artikel 423, 1ste lid van het Decreet Lokaal Bestuur, volgens welk de statutair bepaalde 

duur van een dienstverlenende vereniging kan verlengd worden voor een termijn die niet langer 

mag zijn dan 18 jaar; 

 

Gelet op artikel 423, 2de lid van het Decreet Lokaal Bestuur, volgens welke beslissingen moeten 

genomen worden met het oog op de verlenging van Haviland: 

 

• Een verzoek tot verlening van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers, 

op voorwaarde dat dit verzoek gedragen wordt door een drievierdemeerderheid van het 

aantal deelnemende gemeenten; 

• Een beslissing over de verlenging van Haviland als vereniging van een 

drievierdemeerderheid van het aantal stemmen van de laatste algemene vergadering voor 

het verstrijken van de duur van Haviland; 

• Een beslissing over de verlenging van de deelneming in Haviland van een meerderheid 

binnen het bevoegd orgaan van elke deelnemer van Haviland. 

 

Gelet inzonderheid op de bepalingen van artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur; 

 



Gelet op de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Haviland Intercommunale die 

zal gehouden worden op 23 oktober 2019 en volgende agendapunten omvat: 

1. notulen van de algemene vergadering van 12 juni 2019: goedkeuring; (een exemplaar 

van deze notulen werd per brief op 21 juni 2019 aan de deelnemers   bezorgd.); 

2. verlenging bestaansduur Haviland: goedkeuring; 

3. voorstel statutenwijzigingen: goedkeuring; 

4. verlenen volmacht aan notaris Frederika Lens om over te gaan tot de coördinatie van de 

statuten: goedkeuring; 

5. toetreding politiezone (art. 8): goedkeuring; 

6. benoeming leden algemeen comité (art. 39): goedkeuring; 

7. Varia. 

 

Na beraadslaging en stemming. 

 

Op voordracht van het Politiecollege dd. 13/09/2019 

 

Besluit: met 23 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 

 

Art. 1: De agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van Haviland Intercommunale 

dd. 23 oktober 2019 goed te keuren; 

 

Art. 2: De politieraad verzoekt Haviland om haar statutaire bestaansduur te verlengen. 

 

Art. 3: Akkoord te gaan met de verlenging van Haviland als vereniging, voor een duur van 16 

jaar ingaand vanaf 10 november 2019. 

 

Art. 4: De deelneming aan Haviland te verlengen voor voormelde periode van 16 jaar vanaf 10 

november 2019. 

 

Art. 5: Akkoord te gaan met het voorstel van statutenwijzigingen. 

 

Art. 6: De vertegenwoordiger van de politiezone te mandateren om de agendapunten op de 

bijzondere algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 23 oktober 2019 goed te 

keuren; 

 

Art. 7: Het politiecollege te gelasten met de uitvoering van dit besluit. 

 

Art. 8: Afschrift van dit besluit over te maken aan Haviland.  

 

 

19. Haviland Intercommunale - Buitengewone algemene vergadering dd 18 december 2019  

- Verlenen van een mandaat aan de vertegenwoordiger van de PZ Pajottenland voor het 

goedkeuren van de agendapunten – Voordracht politieraad 

 

Overwegend dat de politiezone aangesloten is bij Haviland Intercommunale die werd opgericht 

op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 

april 1965 onder het nummer 8226; 

 

Overwegende dat Haviland Intercommunale als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor 

de ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-



Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging is die wordt beheerst door het Decreet Lokaal 

Bestuur. 

 

Gelet op artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat de vaststelling van het 

mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke vergadering; 

 

Gelet op de oproepingsbrief van 1 oktober 2019 tot de buitengewone algemene vergadering van 

Haviland Intercommunale van 18 december 2019 met volgende agendapunten: 

 

• Notulen van de algemene vergadering van 12 juni 2019: goedkeuring 

• De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2020 (art. 34): 

goedkeuring 

• Varia 

 

Op voordracht van het Politiecollege dd. 04/10/2019 

 

Besluit: met 23 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 

 

Art. 1: De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Haviland 

Intercommunale dd. 18 december 2019 goed te keuren; 

 

Art. 2: De vertegenwoordiger van de politiezone te mandateren om de agendapunten op de 

buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 18 december 2019 goed 

te keuren; 

 

Art. 3: Het politiecollege te gelasten met de uitvoering van dit besluit. 

 

Art. 4: Afschrift van dit besluit over te maken aan Haviland.  

 

 

20. Mededelingen 

 

Nihil 

 

 

21. Varia 

 

Nihil 

 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

 

De zitting wordt gesloten om 15u05. 

 

De Secretaris i.o.       De Voorzitter  

 

Kristien Reygaerts       Michel Doomst 

 


