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8. Criminografie   
 

BESLOTEN ZITTING 
 
9. Pensionering HINP NOBELS Martin 
 
10. Pensionering hulpkracht BAISIPONT Emilienne 
 

 

 

 

1. Goedkeuring verslag voorgaande zitting 03/03/2020 
 

De politieraad besluit de notulen van de zitting van de politieraad van 3 maart 2020 goed te 

keuren. 

 

 
Raadslid Willy Stroobants vervoegt de zitting.  

 

2. -  Voorstelling Sweco en GD&A: toelichting procedure  
 
De politieraad neemt kennis van de toelichting van de procedure van het nieuwbouwproject en de 
stand van zaken gegeven door SWECO en GD&A. De presentatie wordt gevoegd als bijlage aan 
het proces-verbaal.  
 
Raadslid Bert François vraagt of de mogelijkheid bestaat dat de kandidaten allen dezelfde grond 
aanbieden. Deze mogelijkheid is op zich theoretisch niet uitgesloten maar indien dit zo is, zullen 
de mogelijkheden op dat moment bekeken worden.  
 
Raadslid Steven Van Loock vraagt het voorstel tot uitsluiting van de kandidaat Stadsbader nader 
toe te lichten. Meester Gitte Laenen, GD&A, geeft een korte toelichting inzake de 2 gronden tot 
uitsluiting van deze kandidaat. Raadslid Steven Van Loock vraagt of deze gronden volstaan om uit 
te sluiten. Moest het enkel gaan om het ontbreken van de volwacht is er nog stof tot discussie, 
maar aangezien tevens de gevraagde referentie ontbreekt, bestaat er voldoende rechtspraak 
welke de uitsluiting rechtvaardigt.  
 
Raadslid Wouter Boncquet stelt de vraag in welke fase er een vergelijking van de aangeboden 
gronden zal plaatsvinden. Dit gunningscriterium wordt nog niet toegepast in de maand juli 2020 
wanneer er een feedbackmoment voorzien wordt. Dit feedbackmoment is een optionele clausule 
welke voorzien is om te vermijden dat men een gans ontwerp zou opstellen op basis van een 
locatie welke niet voldoet aan de gestelde eisen. Kan de uitgesloten kandidaat een schadeclaim 
indienen? Dit is niet uitgesloten maar dan moeten ze echt kunnen aantonen dat hun uitsluiting niet 
gerechtvaardigd was.  
 
Raadslid Ann Schevenels vraagt of het risico om Stadsbader uit te sluiten wel genomen kan 
worden aangezien er geen constante rechtspraak terzake bestaat. Meester Laenen stelt dat 
GD&A geadviseerd heeft om deze kandidaat uit te sluiten omdat er voldoende precedenten zijn 
waarin de uitsluiting zonder gevolg bleef.  
 
Raadslid Steven Van Loock vraagt of we in deze procedure niet verplicht zijn een minimum aantal 
deelnemers mee te nemen. In de wetgeving is dit effectief voorzien, maar enkel als de 
deelnemers voldoen aan alle criteria, wat in casu niet het geval is, en als de markt kan verkend 
worden. Hij vraagt tevens of er toch beslist kan worden om Stadsbader niet uit te sluiten. Dit is 
echter niet aan te raden volgens het advies van GD&A. Raadsleden Ann Schevenels en Jelle 
Allaerts steunen het standpunt van GD&A.  
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Raadslid Regina Wolfs vraagt of Stadsbader protest kan aantekenen tegen de beslissing om hen 
ui te sluiten. Ze kunnen dit zeker, vandaar dat er in een wachttermijn van 15 dagen voorzien is. 
Moest er dan protest aangetekend worden, berokkent dit een minimum aan schade aan de 
procedure aangezien deze niet verdergezet werd gedurende 15 dagen.  
 
 

 

3. Goedkeuring selectieverslag nieuwbouwproject – selectiebeslissing 
 

Voorgeschiedenis  

 

De Politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen heeft een Overheidsopdracht voor werken in de 

markt geplaatst met als voorwerp Design Build (BD) project “Realisatie van een politiegebouw”. 

(hierna “de opdracht”) 

 

De Politieraad keurde op 17 december 2019 de  Selectieleidraad (referentie PZ 5395-67690001-

F02_0) met inbegrip van bijlagen goed. Middels eenzelfde besluit werd goedkeuring verleend aan de 

raming en plaatsingswijze van de opdracht.  

 

Context en argumentatie 

 

De opdracht werd vervolgens gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Europees 

Publicatieblad. 

 

Geïnteresseerde ondernemingen konden een Aanvraag tot Deelneming indienen tot 14 februari 2020 

– 14u via het E-tendering platform.  

 

Uit het proces-verbaal van de opening van de Aanvragen tot Deelneming d.d. 18 februari 2020 blijkt 

dat de Aanbestedende Overheid drie Aanvragen tot Deelneming mocht ontvangen: 

 

-  Consortium Cordeel – Architeam – Lava Architecten 

-  Maatschap Trans architectuur | stedenbouw – Achiles architecten – Groep Van Roey 

-  Niet geïntegreerde tijdelijke maatschap in oprichting Stadsbader - Goedefroo 

 

De Aanvragen tot Deelneming werden geanalyseerd en getoetst aan de vereisten uit de 

Selectieleidraad. Hiervan werd een verslag van nazicht opgesteld waaruit blijkt dat volgende 

Kandidaten kunnen worden geselecteerd: 

- Consortium Cordeel – Architeam – Lava Architecten; 

- Maatschap Trans architectuur | stedenbouw – Achiles architecten – Groep Van Roey 

 

Aangezien er slechts twee kandidaten voor selectie in aanmerking komen en worden geselecteerd, 

dient er niet te worden overgegaan tot doorselectie. 

 

De motivering en het besluit van het verslag van nazicht van de aanvragen tot deelneming van 11 

mei 2020 voor de opdracht Design Build (BD) project “Realisatie van een politiegebouw” wordt in zijn 

geheel onderschreven. 

 

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen; 

 

Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies; 
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Gelet op de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

 

Gelet op het Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren; 

 

Gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten; 

 

Besluit, met 15 Ja-stemmen en 2 onthoudingen 

 

Artikel 1 

 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de aanvragen tot deelneming van 11 

mei  2020 voor de opdracht Design Build (BD) project “Realisatie van een politiegebouw”. Dit verslag 

maakt (als bijlage) integraal deel uit van onderhavige beslissing.  

 

Artikel 2 

De geselecteerde kandidaten (Consortium Cordeel – Architeam – Lava Architecten en Maatschap 

Trans architectuur | stedenbouw – Achiles architecten – Groep Van Roey) worden op de hoogte 

gebracht van hun selectie middels een aangetekend schrijven en per e-mail. De kandidaat niet 

geïntegreerde tijdelijke maatschap in oprichting Stadsbader – Goedefroo wordt gelijktijdig in kennis 

gesteld van zijn niet-selectie middels een aangetekend schrijven en per e-mail. 

 

 

4. Goedkeuring gunningsleidraad 

 
De politieraad neemt kennis van de gunningsleidraad met bijlagen en keurt deze unaniem 
integraal goed. 
 

 

5. Aankoop VW Combi T6 – Goedkeuring 

 
Gelet op het besluit van de politieraad van 17 december 2019 betreffende de politiebegroting 

2020 waarin de aankoop van 1 nieuwe VW Combi voorzien is; 

 

Overwegende dat er momenteel slechts 2 combi’s operationeel zijn, aangezien er 1 in de 

garage staat met motorproblemen;  

 

Overwegende dat het noodzakelijk is te investeren in een nieuwe combi; 

 

Overwegende dat de aankoop via de centrale aankoopdienst van de federale politie 

(FORCMS) enerzijds de zekerheid geeft een voldoende uitgerust voertuig geleverd te krijgen 

en anderzijds de administratieve verplichtingen vereenvoudigt; 

 

Overwegende dat er voorgesteld wordt om via de meerjarige raamovereenkomst 2016 R3 010 

één Volkswagen combi aan te kopen voor de dienst interventie; 

 

Overwegende dat de enige Volkswagen Transporter Combi diesel voorzien is in perceel 33; 

 

Overwegende dat de uitgave voor dit voertuig geraamd wordt op 72.458,42 EUR BTWI, 

inclusief ombouw (zie bijlagen); 
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Gelet op het positief advies van de bijzonder rekenplichtige van 20 mei 2020; 

 

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

georganiseerd op twee niveaus en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT unaniem 

 

Artikel 1: de aankoop van één Volkswagen Transporter Combi Diesel inclusief ombouw te  

organiseren via het raamcontract 2016 R3 010 via de centrale aankoopdienst van de    

federale politie (FORCMS); 

 

Artikel 2: de betaling van de aankoop van deze Volkswagen Transporter Combi diesel, indicatief  

geraamd op 72.500,00 EUR BTWI zal gebeuren op artikel 330 01/743-98 van de 

buitengewone begroting 2020.  

 

 

6. Aankoop VW Tiguan – Goedkeuring 

 
Gelet op het besluit van de politieraad van 17 december 2019 betreffende de politiebegroting 
2020 waarin de aankoop van 1 nieuw voertuig voor de dienst verkeer voorzien is; 
 
Overwegende dat de dienst verkeer enkel verouderde voertuigen heeft (Ford Fusion 2005 – 
VW Jetta 2008 – VW Combi 2011); 
 
Overwegende dat de gemiddelde afschrijvingstermijn van 2de-lijnsvoertuigen, zoals de Ford 
Fusion en de Jetta gehanteerd in andere politiezones 10 jaar is, maar dat onze politiezone 
uitgaat van een afschrijvingstermijn van 12 jaar voor deze voertuigen; 
 
Overwegende dat er voor operationele voertuigen zoals de VW Combi een afschrijvingstermijn 
van 5 jaar gehanteerd wordt; 
 
Overwegende dat de dienst verkeer reeds bereid is om de oude combi van de dienst 
interventie over te nemen; 
 
Overwegende dat ze, gezien de leeftijd van hun voertuigen, een nieuw voertuig kunnen 
gebruiken;  
 
Overwegende dat het dus noodzakelijk is te investeren in een nieuw voertuig voor de dienst 
verkeer; 
 
Overwegende dat de aankoop via de centrale aankoopdienst van de federale politie 
(FORCMS) enerzijds de zekerheid geeft een voldoende uitgerust voertuig geleverd te krijgen 
en anderzijds de administratieve verplichtingen vereenvoudigt; 
 
Overwegende dat er voorgesteld wordt om via de meerjarige raamovereenkomst 2016 R3 002 
1 nieuw voertuig aan te kopen; 
 
Overwegende dat er voorgesteld wordt over te gaan tot de aankoop van het voertuig “VW 
Tiguan Comfortline DSG 4Motion L32E - benzine 190Pk” voorzien in perceel 32 met ombouw; 
 
Overwegende dat de uitgave voor dit voertuig geraamd wordt op 52.375,50 EUR BTWI (zie 
bijlage); 
 
Gelet op het positief advies van de bijzonder rekenplichtige van 20 mei 2020; 
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Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
georganiseerd op twee niveaus en latere wijzigingen; 
 

BESLUIT unaniem 
 
Artikel 1: de aankoop van een voertuig “VW Tiguan Comfortline DSG 4Motion L32E - benzine  

190Pk” voorzien in perceel 32 met ombouw met te organiseren via het raamcontract  
2016 R3 002 via de centrale aankoopdienst van de federale politie (FORCMS); 

 
Artikel 2: de betaling van de aankoop van dit voertuig type “VW Tiguan Comfortline DSG  

4Motion L32E - benzine 190Pk” voorzien in perceel 32 met ombouw, indicatief 
geraamd op 52.375,50 EUR BTWI zal gebeuren op artikel 330 01/743-98 van de 
buitengewone begroting 2020. 

 

7. Overzicht personeelsbeleid  

 

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

gestructureerd op 2 niveaus;  

 

Overwegende dat de politieraad moet worden gerapporteerd over de vacantverklaringen en 

benoemingen beslist door het politiecollege; 

  

BESLUIT unaniem 

 

Kennis te nemen van de volgende besluiten het politiecollege:  

 

• 16 maart 2020: aanwerving van 2 AINP welke van rechtswege benoemd zijn in categorie 
C1 van de GPI73 (aspirantenmobiliteit – in dienst op 1/12/2020 – er werden 4 plaatsen 
opengesteld in AMOB 2020-A1) ; 
 

• 30 maart 2020: vacantverklaring * 3 INP Eerstelijnszorg dienst interventie  

     * 1 INP Team Wijk 

     * 1 HINP Team Interventie 

• 27 april 2020: * aanwerving van 1 ICT-CNT Team ITO (in dienst op 1/07/2020) en 1 

INP Interventie (in dienst op 1/10/2020); 

  * Vacantverklaring 1 HINP – Teamchef Lokale Recherche 

 

Raadslid Ann Schevenels stelt de vraag waar de aspiranten en de nieuwe INP welke dit jaar het 

korps nog zullen vervoegen, woonachtig zijn. Indien ze in de zone of op korte afstand ervan 

woonachtig zijn, is de kans immers veel groter dat ze zich voor langere tijd zullen verbinden aan de 

politiezone. De korpschef geeft mee dat de 3 “nieuwkomers” effectief niet ver van onze politiezone 

wonen, wat inderdaad in het voordeel van de politiezone kan zijn.  

 

Raadslid Jelle Allaerts geeft aan dat hij het zeer goed vindt dat de vacature ICT-CNT eindelijk 

ingevuld is geraakt aangezien dit toch een belangrijke functie is. Raadslid Ann Schevenels geeft nog 

mee dat, moest de politiezone in de toekomst nog problemen ondervinden qua rekrutering van ICT-

personeel of we een leemte ondervinden, er veel kandidaten zijn die zich aanbieden bij VERA. De 

politiezone kan steeds op hen beroep doen indien nodig.  
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8. Criminografie 

 

De politieraad neemt kennis van de toelichting door de korpschef bij de criminaliteitscijfers en de 

actieplannen. 

 

Raadslid Ann Schevenels stelt dat er enige onduidelijkheid is inzake “onnodige verplaatsingen”. 

Recent vernam ze van een burger dat deze werd tegengehouden door de politie en, ondanks het 

tonen van het stavingsstuk ter motivatie van de verplaatsing, een boete heeft ontvangen. De 

korpschef vraagt dat specifieke dossier over te maken aan hem zodat hij het kan bekijken.  

 

Daarnaast haalt raadslid Ann Schevenels aan dat er in Keerbergen enorme overlast is aan de 

nachtwinkel. De burger voelt zich niet meer veilig. Vandaar haar vraag hoe ver de politiezone 

staat met het aankopen en plaatsen van camera’s. De korpschef komt hierop terug bij een ander 

punt in zijn bespreking.  

 

Raadslid Steven van Loock stelt vast dat er zeer veel meldingen zijn van fietsers die zich op de 

rijbaan verplaatsen in plaats van op het fietspad. Hij stelt zich de vraag wat de politie hieraan doet. 

De korpschef antwoordt hierop dat sinds Covid 19 het verkeersteam volledig werd ingezet als 

corona-ploeg en inspringen bij de dienst interventie dat zij wanneer zij deze overtredingen 

vaststelden, deze ook geverbaliseerd werden.  

 

Raadslid Willy Stroobants vraagt om nogmaals te verbaliseren op fietsers, en dan voornamelijk 

deze die het éénrichtingsverkeer negeren. In een bepaalde straat stelde hij zelf op 20 minuten 11 

overtredingen vast. Hij vraagt om in de toekomst nogmaals de nodige aandacht te besteden aan 

deze problematiek in Boortmeerbeek.  

 

In het kader van de problematiek rond overlast, hangjongeren… vraagt raadslid Steven Van 

Loock of het in de toekomst de bedoeling is dat er vaste camera’s geplaatst worden. Zijns inziens 

zal het probleem zich verplaatsen eens de jongeren weten waar de camera’s hangen. De 

korpschef licht toe dat het plaatsen van bewakingscamera’s deel uitmaakt van een groter project, 

dit in samenwerking met de politiezone KASTZE. Dit impliceert bijvoorbeeld het installeren van 

een straalverbinding. Daarnaast dient men zich de vraag te stellen wie al deze camerabeelden zal 

verwerken, gelet op het grote personeelstekort in de politiezone.  

Raadslid Steven Van Loock vraagt of deze verwerking niet mag uitgevoerd worden door CALog-

medewerkers? Dit kan volgens de korpschef, maar momenteel zit er daar het grootste tekort en is 

het nu reeds niet evident om het ganse logistieke proces rond te krijgen. Daarenboven is er 

momenteel geen budget beschikbaar om deze mensen aan te werven. De PZ Leuven berekende 

dat zij 3 FTE extra nodig hebben voor de verwerking van de camerabeelden en aanverwante 

taken.  

 

Raadslid Dominick Vansevenant stelt dat in het verleden ook reeds een extra dotatie werd 

toegekend om te kunnen investeren in ANPR-camera’s. Hij vraagt om te berekenen wat de 

financiële implicaties zouden zijn, zowel qua materiaal als qua personeel, zodat de 

politieraadsleden met kennis van zaken kunnen beslissen over een eventuele extra dotatie om te 

investeren in het cameraproject. Eens de berekening gemaakt is, kan deze overgemaakt worden 

aan de raadsleden. Zij zullen dan als beleid beslissen of er extra gefinancierd kan worden. 

Raadslid Dominick Vansevenant vraagt of het een mogelijkheid is om deze taken te laten 

uitvoeren door beveiligingsfirma’s. Hij vraagt om deze mogelijkheid ook te onderzoeken.  

 

Raadslid Brigitte Mouligneau vraagt om, indien er beslist wordt dat er CALog-personeel zal 

ingezet worden voor deze taken, goed onderzocht moet worden of deze alle taken daadwerkelijk 
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mogen uitvoeren. De korpschef antwoordt dat dit een mogelijkheid is, maar dat de taken idealiter 

uitgevoerd worden door én CALog-personeel, én operationeel personeel.  

 

Raadslid Steven Van Loock vraagt of het niet mogelijk is om een revisie te doen van alle taken 

binnen het korps. Zo kan er eventueel gekomen worden tot een meer efficiënte inzet van 

bepaalde personeelsleden.   

 

Wnd. burgemeester Erik Moons stelt dat het voorzien van financiële middelen voor de installatie 

van een cameranetwerk op zich geen probleem is. Echter is er geen budget voorzien voor het 

aanwerven van extra personeelsleden buiten het voorzien kader.  

 

Burgemeester-Voorzitter Steven Swiggers geeft aan dat de 3 gemeentes elk diverse doelen voor 

ogen hebben met de camera’s. De ene gemeente wil enkel voorzien in bewaking, de andere wil 

dat bijvoorbeeld koppelen aan ANPR om sluipverkeer tegen te gaan. Daarenboven komen er 

zoveel extra taken op de schouders van het politiepersoneel dat er niet veel extra meer bij kan. 

De federale overheid geeft wel een exploitatietoelage maar geen investeringstoelage, terwijl het 

juist deze is die de lokale zones broodnodig hebben. De korpschef treedt dit bij.  

 

Raadslid Ann Schevenels stelt dat de politiezone meer moet aangeven wat er nodig is. Het kan 

niet dat de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen de enige politiezone is die dergelijke 

problematiek kent. Er dient samengezeten te worden met collega’s zodat er misschien tot 

gemeenschappelijke oplossingen gekomen kan worden. Daarenboven is er dringend nood aan 

extra toezicht in het centrum van Keerbergen. Een situatie zoals in Tildonk dient vermeden te 

worden. Raadslid Jelle Allaerts treedt dit standpunt bij en zegt dat de bevolking ongerust is en 

angst ervaart. Daarenboven leeft het bij de bevolking wat er zal gebeuren eens de lockdown 

volledig voorbij is. Er zijn zelfs mensen die verhuizen omdat ze bang zijn.  

Er wordt benadrukt dat er een berekening dient te komen van wat camerabewaking kost. De 

burger dient een vooruitzicht te hebben op een veilige dorpskern.  

 

Raadslid Dominick Vansevenant vraagt of men reeds op de vorige politieraad wist dat de 

doelstellingen qua camerabewaking verschillend waren voor de 3 gemeentebesturen. Dit wordt 

bevestigd. Hij vraagt of het project bijgevolg niet kan opgedeeld worden in deelprojecten. De 

gemeenten dienen ook meer op elkaar af te stemmen.  

 

Raadslid Ann Schevenels vraagt dat in de kostenberekening ook de extra personeelskost mee 

berekend wordt. Daarnaast vraagt ze ook of het mogelijk is een overleg te organiseren met de 

bevolking met aanwezigheid van politiemensen. De wijkinspecteur is daarvoor de ideale persoon. 

Zodoende kan de bevolking gerustgesteld worden en kan er geprobeerd worden de angst te doen 

afnemen.  

 

Dit punt zal geagendeerd worden op de eerstvolgende politieraad.  

 

 

 

VARIA: 

 

Raadslid Ann Schevenels wenst nogmaals uitdrukkelijk te vragen om de goedgekeurde notulen 

van de politiecolleges tijdig te ontvangen. In de toekomst zal erover gewaakt worden dat dit 

effectief gebeurt. De politieraad heeft het recht om tijdig geïnformeerd te worden over beslissingen 

genomen door het politiecollege.  
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BESLOTEN ZITTING 

 

9. Pensionering HINP NOBELS Martin  

 

Gelet op de wet van 15 mei 1984 tot harmonisering van de pensioenregeling; 

 

Gelet op de wet op het politieambt van 5 augustus 1992; 

 

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

gestructureerd op twee niveaus en latere wijzigingen; 

 

Gelet op de wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de 

politiediensten;  

 

Gelet op de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen en latere wijzigingen; 

 

Gelet op de pensioenaanvraag van HINP NOBELS Martin bij de FPD van 8 april 2020 waarvan 

kennisgeving aan het politiecollege op 27/04/2020; 

 

Overwegende dat HINP NOBELS Martin in zijn schrijven verzoekt om vanaf 1 oktober 2020 van 

een rustpensioen te kunnen genieten; 

 

Overwegende dat na onderzoek door de FPD blijkt dat HINP NOBELS Martin aan de 

voorwaarden voldoet om op de voorziene datum een rustpensioen in de overheidssector te 

bekomen; 

 

Overwegende dat de rechten op een rustpensioen vastgelegd zijn in het ambtenarenstatuut, wordt 

de politieraad verzocht kennis te nemen van het ontslagbesluit van HINP NOBELS Martin en het 

betreffende besluit op te stellen; 

 

BESLUIT    

 

Artikel 1: Kennis te nemen van de pensioenaanvraag van HINP NOBELS Martin bij FPD op 8  

april 2020 waarvan kennisgeving aan het politiecollege op 27 april 2020 en hem eervol 

ontslag uit het korps te verlenen per 1 oktober 2020.  

 

Artikel 2: de bevoegde diensten in kennis te stellen van dit besluit. 

 

De politieraad wenst HINP Nobels Martin uitdrukkelijk te feliciteren voor de voorbije jaren binnen 

het korps.  

 

10. Pensionering hulpkracht BAISIPONT Emilienne 

 

Gelet op de wet van 15 mei 1984 tot harmonisering van de pensioenregeling; 

 

Gelet op de wet op het politieambt van 5 augustus 1992; 

 

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

 

Gelet op de wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de 

politiediensten;  

 

Gelet op de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen en latere wijzigingen; 

 

Gelet op de aanvraag tot werknemerspensioen van hulpkracht BAISIPONT Emilienne bij de FPD van 

27/11/2019 waarvan kennisgeving aan het politiecollege op 27/04/2020; 

 

Overwegende dat hulpkracht BAISIPONT Emilienne op 3/01/2020 de kennisgeving heeft ontvangen 
dat zij op 1/12/2020 met werknemerspensioen kan; 
 
Overwegende dat aangezien de afdeling werknemerspensioenen van de FDP geen 
kennisgevingsbericht aan de werkgever overmaakt, bezorgde Emilienne Baisipont op 23/04/2020 zelf 
het document aan de politiezone en vraagt ze om per 1/12/2020 te kunnen genieten van haar 
pensioen; 
 

BESLUIT    

 

Artikel 1: kennis te nemen van de aanvraag tot werknemerspensioen van hulpkracht BAISIPONT  

Emilienne bij FPD op 27 november 2019 waarvan kennisgeving aan het politiecollege op 27 

april 2020 en haar toe te staan om vanaf 1 december 2020 te kunnen genieten van een 

werknemerspensioen. 

 

Artikel 2: de bevoegde diensten in kennis te stellen van dit besluit.  

De politieraad wenst mevrouw Baisipont Emilienne te bedanken voor de voorbije jaren binnen het 
korps.  

Gedaan in zitting als hierboven, 

Namens de Politieraad, 

 

De politiesecretaris,  De voorzitter van het 

politiecollege, 

 

 

  

 

 


