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TOELICHTING POLITIERAAD POLITIEZONE 5389 HAGELAND 

 

Zitting van 23 oktober 2019 

 

Openbare zitting 

 

1. Jaarrekening 2018 : goedkeuring 

 

Gelet op het verslag van de begrotingscommissie van 9 september 2019; 

 

Voorstel van beslissing  

 

Artikel 1 

De begrotingsrekening 2018, de balans op 31 december 2018 en de resultatenrekening over het 

dienstjaar 2018, worden goedgekeurd. 

Artikel 2 

De jaarrekening 2018 wordt als volgt vastgesteld (bedragen in €) :  

 

BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2018  

  

Netto-vastgelegde rechten (gewone dienst) 6.451.538,35 

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 6.304.105,85 

Begrotingsresultaat (gewone dienst) 147.432,50 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst – formulier T) 49.350,68 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst) 196.783,18 

  

Netto-vastgelegde rechten (buitengewone dienst) 307.800,34 

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 307.800,34 

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst) 0,00 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst – formulier T) 74.128,54 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst) 74.128,54 

  

BALANS PER 31 DECEMBER 2018  

  

Vaste activa 3.764.271,00 

Vlottende activa 2.590.305,00 

Totaal van de activa 6.354.576,00 

  

Eigen vermogen 3.343.029,00 

Voorzieningen 0,00 

Schulden  3.011.547,00 

Totaal van de passiva 6.354,576,00 

  

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2018  

  

Exploitatieresultaat  42.479,00 

Uitzonderlijk resultaat - 448.708,00 

Resultaat van het dienstjaar - 406.229,00 

  

 

2. Interleuven : aanduiden vertegenwoordiger bijzondere algemene vergadering : bekrachtiging 

politiecollegebeslissing 
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Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven; 

Gelet op het schrijven van 23 mei 2019 van Interleuven inhoudende de dagorde van de bijzondere 

algemene vergadering van 11 september 2019 zoals deze ter goedkeuring werd voorgelegd aan de raad 

van bestuur op 22 mei 2019 met de volgende agenda :  

1. Samenstelling van het bureau 

2. Statutenwijziging – verlenging bestaansduur intercommunale 

3. Geen verlenging deelnemer Social 

4. Vervanging leden raad van bestuur 

5. Varia; 

De termijn waarvoor Interleuven werd opgericht en zoals verlengd neemt een einde op 10 november 

2019.  Op de bijzondere algemene vergadering van 11 september 2019 zal worden voorgesteld om de 

bestaansduur van de dienstverlenende vereniging te verlengen voor een nieuwe periode van 18 jaar 

vanaf 10 november 2019; 

Overwegend dat het evaluatierapport met ondernemingsplan en de nota van te ontwikkelen activiteiten 

en strategie volgend boekjaar deel uit maakte van het verlengingsdossier bestaande uit :  

Verlenging - IL beleidsnota; 

Interleuven : Uw partner in efficiënt lokaal bestuur. (Portfolio voorjaar 2019 - verlengstuk van uw 

lokaal bestuur); 

Verlenging - financieel beleidsplan cijfers; 

Verlenging - beleidsplan verlenging financiën; 

IL statutenwijziging en aangepaste tabel exclusiviteitsovereenkomsten; 

Overwegende dat het politiecollege van de politiezone 5389 deze agendapunten heeft besproken en om 

hiernavolgende redenen ter zake het volgende standpunt inneemt; 

Gelet op de bespreking  

Het politiecollege verzoekt de politieraad om de beslissing van het politiecollege van 19 juni 2019 te 

bekrachtigen; 

 

Voorstel van beslissing  

 

De politieraad bekrachtigt de politiecollegebeslissing van 19 juni 2019 betreffende de aanduiding van 

een vertegenwoordiger voor de bijzondere algemene vergadering van 11 september 2019 :  

Artikel 1 

Hans Vandenberg, voorzitter politiecollege aan te duiden als vertegenwoordiger op de bijzondere 

algemene vergadering van Interleuven van 11 september 2019. 

Artikel 2 

Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 

11 september  2019 Interleuven als volgt vast te stellen : 

- Goedkeuring van alle agendapunten van de bijzondere algemene vergadering. 

 

3. Notulen vorige vergadering : goedkeuring 

 

Het verslag van de vergadering van 19 juni 2019 werd aan de raadsleden toegestuurd. 

 

Voorstel van beslissing 
 

Het verslag van de vergadering 19 juni 2019 wordt goedgekeurd. 

 

Besloten zitting 

 

4. Pensioenaanvraag : kennisgeving 

 



 

Toelichting politieraad – 23 oktober 2019 – PZ 5389 Hageland - Pagina 3 van 5 

Brief van Federale Pensioendienst (FPD) – Ambtenarenpensioenen – Rustpensioenen geïntegreerde 

politie – Brussel van 25 juni 2019. 

Met dit schrijven van de Federale Pensioendienst (FPD) – Ambtenarenpensioenen werd de politiezone 

in kennis gesteld van de pensioenaanvraag. 

De ingangsdatum van het pensioen : 1 januari 2020. 

Uit het onderzoek van het dossier blijkt dat de wettelijke voorwaarden vervuld zijn om aanspraak te 

kunnen maken op een rustpensioen in het stelsel van de ambtenaren vanaf de hierboven vermelde 

ingangsdatum. 

 

Voorstel van beslissing  

 

De politieraad  neemt kennis van de pensioenaanvraag van de inspecteur. 

 

5. Aanvraag tot non-activiteit voorafgaand aan de pensionering : kennisgeving 

 

Gelet op het verzoek van 2 september 2019 van de inspecteur om met non-activiteit voorafgaand aan 

de pensionering gesteld te worden met ingang van 1 maart 2020;  

Overwegende dat uit een controle van de personeelsdienst blijkt dat betrokkene voldoet aan de 

voorwaarden om op 1 maart 2020 te kunnen genieten van een non-activiteit voorafgaand aan de 

pensionering tot de datum van zijn vervroegd pensioen, in dit geval tot 30 april 2022; 

Overwegende dat betrokkene voldoet aan de volgende voorwaarden :  

- hij genoot voor 10 juli 2014 van een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 

jaar, 

- hij heeft de leeftijd van 58 jaar (60 voor officieren die genieten van een preferentiële leeftijd 

van 58 jaar) bereikt op het ogenblik van het aanvatten van de NAVAP, 

- hij voldoet, binnen de vier jaar na het aanvatten van de NAVAP, aan de voorwaarden inzake 

leeftijd en anciënniteit om met vervroegd pensioen te kunnen gaan; 

Gelet op de beslissing van de korpschef, Luc Liboton, van 3 september 2019 betreffende het toestaan 

van de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering van 1 maart 2020 tot 30 april 2022; 

 

Voorstel van beslissing  

 

Artikel 1 

De politieraad neemt kennis van het verzoek om te genieten van het stelsel van non-activiteit 

voorafgaand aan de pensionering van 1 maart 2020 tot en met 30 april 2022. 

Artikel 2 

De politieraad neemt kennis van de beslissing van hoofdcommissaris Luc Liboton betreffende het 

toestaan van de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering van 1 maart 2020 tot 30 april 2022 

 

6. Aanstelling hoofdinspecteur interventiedienst : kennisgeving 

 

Gelet op de politiecollegebeslissing van 8 januari 2018 houdende de vacantverklaring van een 

betrekking van hoofdinspecteur; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 28 februari 2018 houdende de vacantverklaring van een 

betrekking van hoofdinspecteur; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 februari 2019 houdende delegatie van de 

aanwervingsbevoegdheid en benoemingsbevoegdheid voor personeelsleden van de lokale politie 

(uitgezonderd voor korpschef, hogere officieren en officieren) aan het politiecollege voor de lopende 

legislatuur; 

Overwegende dat kandidaten zich hebben ingeschreven voor de vacature vermeld in de 

mobiliteit 2019-02 met reeksnummer 1785; 

Na kennisname van het advies van 14 juni 2019 van de selectiecommissie houdende de aanwerving bij 

wijze van mobiliteit van een hoofdinspecteur; 

 



 

Toelichting politieraad – 23 oktober 2019 – PZ 5389 Hageland - Pagina 4 van 5 

Voorstel van beslissing  

 

Artikel 1  

De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 19 juni 2019 betreffende de 

aanstelling van de aspirant hoofdinspecteur als hoofdinspecteur interventiedienst in de zone 5389 

Hageland. 

 

7. Aanstelling inspecteur wijkdienst : kennisgeving 

 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 februari 2019 houdende delegatie van de 

aanwervingsbevoegdheid en benoemingsbevoegdheid voor personeelsleden van de lokale politie 

(uitgezonderd voor korpschef, hogere officieren en officieren) aan het politiecollege voor de lopende 

legislatuur; 

Gelet op de politiecollegebeslissing van 11 maart 2019 houdende een vacantverklaring betrekking 

inspecteur; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 19 juni 2019 houdende een vacantverklaring betrekking 

inspecteur; 

Overwegende dat kandidaten zich hebben ingeschreven voor de vacature vermeld in de 

mobiliteit 2019-03 erratum met reeksnummer 2604; 

Na kennisname van het advies van 5 september 2019 van de selectiecommissie houdende de 

aanwerving bij wijze van mobiliteit van een inspecteur wijkdienst; 

 

Voorstel van beslissing  

 

Artikel 1  

De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 9 september 2019 betreffende de 

aanstelling van de inspecteur als inspecteur wijkdienst in de zone 5389 Hageland. 

 

8. Aanstelling inspecteur recherchedienst : kennisgeving 

 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 februari 2019 houdende delegatie van de 

aanwervingsbevoegdheid en benoemingsbevoegdheid voor personeelsleden van de lokale politie 

(uitgezonderd voor korpschef, hogere officieren en officieren) aan het politiecollege voor de lopende 

legislatuur; 

Gelet op de politiecollegebeslissing van 9 juli 2018 houdende vacantverklaring betrekking inspecteur; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 3 oktober 2018 houdende vacantverklaring betrekking 

inspecteur; 

Overwegende dat kandidaten zich hebben ingeschreven voor de vacature vermeld in de 

mobiliteit 2019-03 met reeksnummer 29234; 

Na kennisname van het advies van 5 september 2019 van de selectiecommissie houdende de 

aanwerving bij wijze van mobiliteit van een inspecteur wijkdienst; 

 

Voorstel van beslissing  

 

Artikel 1  

De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 9 september 2019 betreffende de 

aanstelling van de inspecteur als inspecteur recherchedienst in de zone 5389 Hageland. 

 

9. Aanstelling inspecteur recherchedienst – werfreserve : kennisgeving 

 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 februari 2019 houdende delegatie van de 

aanwervingsbevoegdheid en benoemingsbevoegdheid voor personeelsleden van de lokale politie 

(uitgezonderd voor korpschef, hogere officieren en officieren) aan het politiecollege voor de lopende 

legislatuur; 
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Gelet op de politiecollegebeslissing van 9 juli 2018 houdende vacantverklaring betrekking inspecteur; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 3 oktober 2018 houdende vacantverklaring betrekking 

inspecteur; 

Overwegende dat kandidaten zich hebben ingeschreven voor de vacature vermeld in de 

mobiliteit 2019-03 met reeksnummer 29234; 

Na kennisname van het advies van 5 september 2019 van de selectiecommissie houdende de 

aanwerving bij wijze van mobiliteit van een inspecteur recherchedienst; 

 

Voorstel van beslissing  

 

Artikel 1  

Voor de aanstelling van deze kandidaat wordt geput uit de wervingsreserve aangelegd voor een 

gelijkwaardige functionaliteit. 

Artikel 2 

De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 9 september 2019 betreffende de 

aanstelling van de inspecteur als inspecteur recherchedienst in de zone 5389 Hageland. 

 

10. Verlenging contract administratief medewerker onthaal en financiën : goedkeuring 

 

Overwegende dat na een gunstige evaluatie van de bepaalde periode van 6 maanden het contract kan 

worden omgezet naar onbepaalde duur; 

 

Voorstel van beslissing  

 

Artikel 1 

Na een gunstige evaluatie van de bepaalde periode van zes maanden kan het contract worden omgezet 

naar een contract voor onbepaalde duur, beginnende op 1 oktober 2019 :  

- Functietitel : administratief medewerker onthaal en financiën   

- Graad : assistent  

- Niveau : C 

- Generieke functie : assistent medewerker 

- Loonschaal : CC1. 


