
 
 

PZ 5423 - ZITTING VAN 27 JUNI 2018 - 20.00 UUR 

 
AANWEZIG P. Hoste, voorzitter 
 E. De Blaere. burgemeester, lid van het politiecollege 

P. Ponnet, T. D’haene 

M. Bergez, M. Boone, B. De Neve, H. Herbrant, S. Santens, M. Schauvliege, B. Van 
Caenegem, R. Van Lierde, S. Van Wonterghem, P. Verleyen, S. Vermeersch, P. Verwilst, 
P. Van Wonterghem, A. De Neve, K. Ally, D. De Smul, raadsleden en M. Meirhaeghe,  
secretaris. 
Raadslid K. Ally woont de zitting bij vanaf agendapunt 4. 
 

DE POLITIERAAD 

Gaat over tot behandeling van de volgende dagorde: 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuren van de notulen. 

2. Rekening 2016 – goedkeuring toezichthoudende overheid 

3. Schrijven van de Federale dienst gouverneur 

4. Huren van een anoniem voertuig 

5. Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie, via mobiliteit met wervingsreserve 

6. Samenstellen van de selectiecommissie 

 

GEHEIME ZITTING 

1. Aanvraag pensioen 

DE POLITIERAAD - Punt 01 

Goedkeuren van de notulen 

 Gelet op de ontwerpnotulen van de politieraad van 28 maart 2018; 

 Gehoord de raadsleden; 

BESLUIT unaniem       

Art. 1 De notulen van de politieraad van 28 maart 2018 worden goedgekeurd. 
 

DE POLITIERAAD - Punt 02 

Rekening 2016 – goedkeuring toezichthoudende overheid 

 Kennis wordt genomen van het schrijven van de Federale dienst gouverneur, Federale directie poli-

tiezaken en wapens, Kalandeberg 1 te 9000 Gent van 4 mei 2018 houdende de goedkeuring van de 

rekening 2016 het kader van het federaal toezicht. 
 

DE POLITIERAAD - Punt 03 

Schrijven van de Federale dienst gouverneur 

 Gelet op de beslissing van de politieraad van 21 februari 2018 houdende het vacant verklaren van 1 

betrekking van commissaris van politie, via mobiliteit met wervingsreserve; 
 Gelet op het besluit van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen, de heer Jan Briers, van 

22 maart 2018 houdende de schorsing van het vacant verklaren van de betrekking van 1 commissa-

ris van politie, zoals vastgesteld bij besluit van de politieraad van 21 februari 2018; 
 Op voorstel van de politieraad; 



BESLUIT unaniem    

Art. 1 Kennis te nemen van het schorsingsbesluit van 22 maart 2018 van de heer Gouverneur.  

Art. 2 Het besluit van de politieraad van 21 februari 2018 houdende het vacant verklaren van 1 betrekking 

van commissaris van politie wordt ingetrokken. 
Art. 3 Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de bevoegde diensten. 

 

DE POLITIERAAD - Punt 04 

Huren van een anoniem voertuig 

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

reerd op twee niveaus, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016; 

Gelet op de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de moti-

vering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten en concessies; 

Gelet op het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 

2017; 

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 janua-

ri 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de con-

cessies voor openbare werken; 

Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB - CODEX); 

Overwegende dat het huurcontract van het voertuig VW Touran met nummerplaat 1 EAT 421 eindigt 

in oktober 2018; 

Overwegende dat het noodzakelijk is voor de goede werking van de politiezone wordt voorgesteld 

opnieuw 1 anoniem voertuig te huren; 

Overwegende dat in het kader van de huur van een anoniem voertuig een bestek 2018/08 ‘Huren van 

een anoniem voertuig - contract over 60 maanden’ werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht geraamd wordt op 1.200 euro (incl. BTW)/mnd.; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking; 

Overwegende dat het krediet voorzien is in de begroting 2018 op het artikelnummer 330/127-12; 

Op voorstel van de politieraad; 

BESLUIT unaniem    

Art. 1 Verleent de goedkeuring aan het bestek 2018/08 ‘Huren van een anoniem voertuig - contract over 60 

maanden en de raming 1.200 euro (incl. BTW)/mnd. 
Art. 2 Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking. 
Art. 3 De uitgave hieraan verbonden zal betaald worden het krediet voorzien in de begroting 2017 op het 

artikelnummer 330/127-12. 
Art. 4 Het politiecollege wordt gemachtigd de opdracht te gunnen. 

Art. 3 Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de bevoegde diensten. 
 

DE POLITIERAAD - Punt 05 

Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie, via mobiliteit met wervingsre-

serve 

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

reerd op twee niveaus, zoals tot op heden gewijzigd; 
 Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 

van de politiedienst, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake 

mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/regelgeving/20160617_wet_overheidsopdrachten.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/regelgeving/20130617_wet_rechtsbescherming_versie_2017.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/regelgeving/20130617_wet_rechtsbescherming_versie_2017.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/regelgeving/20130617_wet_rechtsbescherming_versie_2017.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/regelgeving/20170418_kb_plaatsing_klassieke_sectoren.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/regelgeving/20170418_kb_plaatsing_klassieke_sectoren.pdf


Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteits-

regeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale ver-

antwoordelijke overheden in de politiezones; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsre-

geling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale ver-

antwoordelijke overheden in de politiezones; 
 Overwegende dat de heer Roland Chaves-Daguilar, inspecteur van politie, per 1 mei 2019 met pen-

sioen gaat; 

Op voorstel van de politieraad; 

BESLUIT unaniem    

Art. 1 Het voorstel tot vacant verklaren van één betrekking van inspecteur van politie, met wervingsreserve, 

via mobiliteit, wordt goedgekeurd. 
Art. 2 Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de bevoegde diensten. 
 

DE POLITIERAAD - Punt 06 

Samenstellen van de selectiecommissie 

 Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 

van de politiedienst, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel VI.II.61 en 62 dat stelt dat de 

politieraad de selectiecommissie kan samenstellen voor het midden- en basiskader van de lokale 

politie en de politieraad wijst de voorzitter en de leden van de plaatselijke selectiecommissie aan 

voor het midden- en basiskader; 
 Gelet op de beslissing van de politieraad van 27 juni 2018 betreffende het vacant verklaren van één 

betrekking van inspecteur van politie, polyvalente cel, met wervingsreserve, via mobiliteit; 
 Gelet op de beslissing van de politieraad van 27 juni 2018 betreffende het vacant verklaren van één 

betrekking van inspecteur van politie, polyvalente cel, met wervingsreserve, via mobiliteit; 
 Op voorstel van de politieraad; 

BESLUIT unaniem    

Art. 1 Beslist de selectiecommissie als volgt samen te stellen: 

- de heer Peter Ponnet, commissaris van politie of zijn vervanger, voorzitter 

- een commissaris van politie, operationele cel 

- personeelslid van het operationeel kader van een korps van de lokale politie dat ten minste be-

kleed is met de graad die overeenstemt met de bij mobiliteit te begeven betrekking en die over de 

bekwaamheden beschikt die voor de bij mobiliteit te begeven betrekking vereist zijn 

- mevr. Martine Meirhaeghe, secretaris. 
 

DE POLITIERAAD - Punt 01 – in geheime zitting 

Aanvraag pensioen 

 Gelet op de Algemene Wet van 21 juli 1844, deze wet is van toepassing op de burgerlijke en kerke-

lijke rustpensioenen; 
 Gelet op de wet van 15 mei 1984 en zijn wijzigen/aanvullingen houdende de maatregelen tot harmo-

nisering in de pensioenregelingen; 
 Gelet op de wet van 7 december 1998 en zijn wijzigingen, tot organisatie van een geïntegreerde po-

litiedienst; 
 Gelet op de wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de politiedien-

sten en hun rechthebbenden; 
 Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2002; 
 Gelet op het mailbericht van 30 april 2018 van de heer Roland Chaves-Daguilar; 

BESLUIT unaniem    

Art. 1 De aanvraag van de heer Roland Chaves-Daguilar betreffende het rustpensioen op datum van 1 mei 



2019 wordt goedgekeurd. 
Art. 2 Als gevolg van artikel IX.I.11 van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechts-

positie van het personeel van de politiediensten is de heer Roland Chaves-Daguilar gerechtigd de 

laatste graad te dragen waarmee hij bij het politiekorps bekleed was, gevolgd door de woorden “op 

rust”. 

Art. 3 Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan  

 de heer Roland Chaves-Daguilar 

 het Sociaal Secretariaat van de Federale Politie 

 de Pensioendienst voor de overheidssector, Brussel 

 

Vragen en antwoorden 
 
Raadslid S. Vermeersch heeft vastgesteld dat de voetpaden/fietspaden in de gemeente Aalter niet altijd 
vrij zijn, door het plaatsen van materialen op het voetpad/fietspad, ze vraagt dat de politie in dergelijke 
gevallen optreedt.  
 
Aldus vastgesteld in hoger vermeld 

NAMENS DE POLITIERAAD 

In opdracht 

 

Martine Meirhaeghe  Patrick Hoste 

Secretaris   Voorzitter 


