
 
 

PZ 5423 - ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 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 2017 – goedkeuring  

3. Bekrachtigen beslissing van het politiecollege van 20 april 2018 – ‘Aankoop ademanalysetoestellen’ 

4. Huur gebouw Stationsstraat 164 te 9880 Aalter 

5. Kennisname beslissing van de gemeenteraad van 9 juli 2018 – ‘Politiezone. Vrijwillige samensmelting. uit-
stel. Goedkeuring 

6. Huren van een politievoertuig – combi met striping 

7. Vacant verklaren van het mandaat van korpschef van de lokale politie Aalter-Knesselare: 

-het mandaatdossier 

-de samenstelling van de selectiecommissie 

-de oproep tot kandidaatstelling 

 

GEHEIME ZITTING 

1. Toekennen rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval 

DE POLITIERAAD - Punt 01 

Goedkeuren van de notulen 

 Gelet op de ontwerpnotulen van de politieraad van 27 juni 2018; 

 Gehoord de raadsleden; 

BESLUIT unaniem       

Art. 1 De notulen van de politieraad van 27 juni 2018 worden goedgekeurd. 
 

DE POLITIERAAD - Punt 02 

Raadslid M. Schauvliege verduidelijkt de niet-goedkeuring van de rekening 2017 –de huur van het gebouw, de 
huisvestiging van de politie is niet in orde. Zij stelt de vraag wanneer de verbouwingswerken aan het politiegebouw 
zullen starten, zij vraagt zich eveneens af  welke de stand van zaken is betreffende de tijdelijke huisvestiging van 
de politie in de brandweerkazerne. 

De voorzitter P. Hoste verwijst naar agendapunt 4, verwijst eveneens naar de studie van professor Janssens, de 
hertekening van het politielandschap.  

De brandweerkazerne is zeker niet optimaal voor de huisvestiging van de politie. 

Rekening 2017 – goedkeuring  

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

gestructureerd op twee niveaus zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op 



de boekhouding van de lokale politie, inzonderheid op de artikelen 66 tot 72;  

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP33 van 27 oktober 2003 betreffende de jaarreke-

ning 2002 van de politiezones; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP38 van 17 maart 2005 betreffende het afsluiten 

van de jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP38bis van 5 oktober 2005 betreffende het afslui-

ten van de jaarrekening 2002, 2003 en 2004 van de politiezones; 

Gelet op het ontwerp van de rekening 2017, bevattende de begrotingsrekening, de resulta-

tenrekening en de balans; 

Gehoord de toelichting gegeven door mevr. Vicky Bonte, bijzonder rekenplichtige van de 

politiezone; 

Op voorstel van de politieraad; 

BESLUIT 12 stemmen voor – 2 tegen    

Art. 1 De begrotingsrekening over het dienstjaar 2017  

a. Gewone dienst 

- Begrotingsresultaat van de gewone dienst 

Netto-vastgestelde rechten eigen dj  5.364.497,01 

Vastgelegde uitgaven eigen dj 5.536.362,10 

Begrotingsresultaat eigen dj 171.865,09 

Netto-vastgestelde rechten vorige dj 648.170,93 

Vastgelegde uitgaven vorige dj 130.557,02 

Saldo vorige dienstjaren 517.613,91 

Begrotingsresultaat voor overboekingen 345.748,82 

Overboekingen 297.392,30 

Begrotingsresultaat 48.356,52 

Algemeen begrotingsresultaat vorige dienstjaren 548.918,81 

Algemeen begrotingsresultaat 

 

597.275,33 

 

b. Buitengewone dienst 

Begrotingsresultaat van de buitengewone dienst 

Netto-vastgestelde rechten eigen dj  3.400,00 

Vastgelegde uitgaven eigen dj 297.392,30 

Begrotingsresultaat eigen dj -293.992,30 

Netto-vastgestelde rechten vorige dj 0,00 

Vastgelegde uitgaven vorige dj 0,00 

Saldo vorige dienstjaren 0,00 

Begrotingsresultaat voor overboekingen -293.992,30 

Overboekingen 297.392,30 

Begrotingsresultaat 3.400,00 

Algemeen begrotingsresultaat vorige dienstjaren 164.997,34 

 

Algemeen begrotingsresultaat 

 

168.397,34 

 

Balans per 31 december 2017 

 

Vaste activa 582.964,33 

Vlottende Activa 1.190.601,28 

Totaal van de activa 1.773.565,61 



Eigen vermogen 1.194.934,63 

Voorzieningen 0,00 

Schulden 578.630,98 

Totaal van de passiva 1.773.565,61 

Resultatenrekening over het dienstjaar 2017  

Exploitatieboni 343.657,64 

Uitzonderlijk boni 35.853,33 

Resultaat van het dienstjaar 379.510,97 
 

Art. 2 Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de bijzonder rekenplich-

tige en de bevoegde diensten. 

 
DE POLITIERAAD - Punt 03 

Bekrachtigen beslissing van het politiecollege van 20 april 2018 – ‘Aankoop van ademanalyse-

toestellen 

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

reerd op twee niveaus, zoals tot heden gewijzigd; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 20 april 2018 houdende de aankoop van ademana-

lysetoestellen; 

Op voorstel van de politieraad; 

BESLUIT unaniem 

Art. 1 

Art. 2 

Beslist de beslissing van het politiecollege van 20 april 2018 te bekrachtigen. 

Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de bevoegde diensten. 
 

DE POLITIERAAD - Punt 04 

Huur gebouw Stationsstraat 164 te 9880 Aalter 

 Kennis wordt genomen van de collegebeslissing van het gemeentebestuur van Aalter van 25 juni 

2018 betreffende de verdere verhuring van het politiegebouw in de Stationsstraat. 
 

DE POLITIERAAD - Punt 5 

Raadslid M. Schauvliege stelt zich de vraag waarom het niet lukt om twee politiezones te laten fusioneren. 

De voorzitter P. Hoste verwijst opnieuw naar de studie van professor Janssens. 

Kennisname beslissing van de gemeenteraad van 9 juli 2018 – ‘Politiezone. Vrijwillige samen-

smelting. Uitstel. Goedkeuring 

 Kennis wordt genomen van de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Aalter van 9 juli 

2018. 
 

DE POLITIERAAD - Punt 06 

Huren van een politievoertuig – combi met striping  

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

structureerd 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 

motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrach-

ten voor werken, leveringen en diensten en concessies; 

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

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


april 2017; 

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

januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van 

de concessies voor openbare werken; 

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

Overwegende dat het huurcontract van het politievoertuig VW combi met striping met nummer-

plaat 1 EFQ470 eindigt in oktober 2018; 

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

opnieuw 1 politievoertuig VW combi met striping te huren; 

Overwegende dat in het kader van de huur van het voertuig het bestek 2018/10 ‘Huren van een 

politievoertuig: 1 combi met striping - contract over 60 maanden’ werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht geraamd wordt op 2.500 euro (incl. BTW)/mnd.; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsproce-

dure met 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 

 

Art. 2 

 

Art. 3 

Art. 4 

Art. 5 

Art. 6 

 

Verleent de goedkeuring aan het bestek 2018/10 ‘Huren van een politievoertuig: 1 combi met striping - 

contract over 60 maanden’ en de raming 2.500 euro (incl. BTW)/mnd. 

Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure met voorafgaande be-

kendmaking. 

De uitgave hieraan verbonden zal betaald worden het krediet voorzien in de begroting 2018 op het 

artikelnummer 330/127-12. 

Het politiecollege wordt gemachtigd de opdracht te gunnen. 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de bevoegde diensten. 

 

DE POLITIERAAD - Punt 07 

Vacant verklaren van het mandaat van korpschef van de lokale politie Aalter-Knesselare: 

-het mandaatdossier 

-de samenstelling selectiecommissie 

-de oproep tot kandidaatstelling 

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

tureerd op twee niveau (WGP); 

Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de per-

soneelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de 

politiediensten (Exodus); 

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

neel van de politiediensten (RPPol); 

Gelet op het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen 

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

van de politiediensten (UBPol); 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de functiebeschrijving en 

de daaruit vloeiende profielvereisten van een korpschef; 

Gelet dat krachtens artikel VII.III.58 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling 

van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol) en artikel 48 van de wet 

van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 

niveau (WGP), dient een selectiecommissie te worden samengesteld als volgt: 

1. de voorzitter van het politiecollege; 

De voorzitter van het politiecollege is van rechtswege tevens voorzitter van de selectie-

commissie; 

2. een korpschef die een mandaat uitoefent van ten minste dezelfde categorie als het te bege-

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


ven mandaat; 

3. een bestuurlijk directeur-coördinator of eventueel een gerechtelijk directeur, uit een ander 

ambtsgebied dan datgene waarin de gemeente of de meergemeentezone waarin het ambt 

van korpschef te begeven is, is gelegen of, in voorkomend geval, een gewezen bestuurlijke 

directeur-coördinator; 

4. een deskundige die niet behoort tot het betrokken lokaal politiekorps en die doet blijken 

van een voor de opdracht van de plaatselijke selectiecommissie voor het ambt van korps-

chef relevante beroepservaring; 

5. de Gouverneur of de door hem aangewezen vicegouverneur of arrondissementscommissa-

ris; 

6. de Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waarin de gemeente of de 

meergemeentezone waarin het ambt van korpschef te begeven is, is gelegen; 

7. de Inspecteur-generaal of de door hem aangewezen adjunct-inspecteur-generaal; 

Gelet op de beslissing van de politieraad van 28 maart 2018 houdende de vacant verklaring van 

het mandaat van korpschef van de lokale politie Aalter-Knesselare; 

Overwegende dat men een oproep tot kandidaatstelling dient te lanceren met het oog op de aan-

wijzing “en regime” tot korpschef van de politiezone Aalter-Knesselare; 

Overwegende dat overeenkomstig artikel VII.III.20 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 

tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol), de politieraad: 

- de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het ambt van korpschef dient 

te bepalen; 

- de termijn moet bepalen waarbinnen de kandidaatstelling ontvankelijk kan worden inge-

diend, zonder dat deze termijn minder dan twintig dagen mag bedragen, te rekenen vanaf 

de dag van de mededeling van de in artikel VII.III.23 bedoelde oproep aan de voor de 

aanwijzing voor het mandaat in aanmerking komende personeelsleden; 

Op voorstel van de politieraad; 

BESLUIT unaniem    

Art. 1 

 

 

Art. 2 

 

 

Art. 3 

Art. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5 

De burgemeester-voorzitter te machtigen alle nodige stappen te ondernemen m.b.t. de publicatie van 

de vacant verklaring alsook m.b.t. de organisatie van de selectieprocedure en het samenroepen van de 

selectiecommissie. 

Dat de kandidatuur binnen de 21 dagen, te rekenen vanaf de publicatie door de Federale Politie Alge-

mene directie van het middelenbeheer en de informatie, Directie van het personeel, Kroonlaan 145 A 

1050 Brussel, moet worden ingediend om ontvankelijk te zijn. 

Als selectiecommissie wordt gekozen voor een plaatselijke selectiecommissie. 

Dat de plaatselijke selectiecommissie als volgt zal worden samengesteld: 
 

Samenstelling Lid Plaatsvervanger 

Voorzitter   

De burgemeester  De heer Patrick Hoste,  

Burgemeester wnd. gemeente Aalter 

De heer Erné De Blaere, 

Burgemeester gemeente Knesselare 

Bijzitter   

Een korpschef die een mandaat uitoe-

fent van minstens dezelfde categorie 

De heer Johan Geeraert 

Hoofdcommissaris van politie 

De heer Eddy Van Daele 

Hoofdcommissaris van politie 

Een bestuurlijk directeur-coördinator of 

een gerechtelijke directeur van een 

ander ambtsgebied 

De heer Jean-Claude Gunst 

Hoofdcommissaris van politie 

Bestuurlijk Directeur-Coördinator 

arrondissement Antwerpen 

Mevr. Karolien De Smet 

Hoofdcommissaris van politie 

Bestuurlijk Directeur-Coördinator 

arrondissement Leuven 

Een deskundige die niet tot het politie-

korps behoort 

Mevr. Maria De Sterck 

Hoofdcommissaris van politie 

De heer Gerritjan Maes 

Hoofdcommissaris van politie 

De gouverneur of de arrondissements-

commissaris 

De heer Jan Briers 

Gouverneur 

De door de Gouverneur aangewe-

zen arrondissementscommissaris 

De Procureur des Konings van het 

gerechtelijke arrondissement 

De heer Johan Sabbe 

Procureur des Konings 

De door de Procureur des Konings 

aangewezen substituut 

De inspecteur-generaal of de adjunct-

inspecteur generaal 

De heer Thierry Gillis 

Inspecteur-Generaal 

De door Inspecteur-generaal aan-

gewezen plaatsvervanger 

De secretaris staat de commissie bij Mevr. Martine Meirhaeghe Mevr. Evelien Saelens 

 



 

 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan: 

- de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, 

Directie Politiebeheer 

- de heer Gouverneur van de provincie  

- de Federale Politie, Algemene Directie van het Middelenbeheer en de Informatie, Directie per-

soneel 

- de dienst personeels-, logistiek en financieel beheer. 

 
DE POLITIERAAD - Punt 01 – in geheime zitting 

Toekennen rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval 
 Gelet op het koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het perso-

neel van de politiedienst, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op de wet van 3 juli 1967, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het voorstel tot toekenning van een vergoeding aan de mevr. Petra De Muynck voor de 

gevolgen van het arbeidsongeval van 1 april 2015; 
 Overwegende dat dit voorstel betekend werd aan mevr. Petra De Muynck door de verzekerings-

maatschappij Axa Belgium N.V, Vorstlaan 25 te 1170 Brussel; 

Overwegende dat mevr. Petra De Muynck zich akkoord verklaart met de voorgestelde berekening; 

 

BESLUIT unaniem    

Art. 1 Ingevolge het arbeidsongeval van 1 april 2015 wordt aan mevr. Petra De Muynck, geboren op 4 au-

gustus 1973 en wonende te 9880 Aalter, Teerlingstraat 24 een blijvende arbeidsongeschiktheid toege-

kend. 
Art. 2 Voor de berekening worden volgende gegevens in aanmerking genomen: 

Basisloon (beperkt tot het wettelijk maximum 

voor 2015) 

24.332,80 euro 

% Blijvende ongeschiktheid 4% 

Berekening rente 

Overeenkomstig KB 419 – rente verminderd 

met 50% 

24.332,08 x4% =973,28 euro 

973,28 x 50% = 486,60 euro 

 

Art. 3 

Art. 4 

Mevr. Petra De Muynck heeft recht op een jaarrente.  

Axa Belgium N.V., Vorstlaan 25 te 1170 Brussel, verbindt zich, in het kader van het verzekeringscon-

tract onderschreven door de politiezone Aalter-Knesselare tot de volledige uitvoering van de regeling 

zoals voorzien in de beraadslaging. 
 

 

Vragen en antwoorden 
 
/ 
 
Aldus vastgesteld in hoger vermeld 

NAMENS DE POLITIERAAD 

In opdracht 

 

Martine Meirhaeghe  Patrick Hoste 

Secretaris   Voorzitter 


