
 POLITIEZONE DENDERLEEUW-HAALTERT 
Provincie Oost-Vlaanderen  Arrondissement Aalst 

 
 
 

 

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD 

ZITTING VAN 25 APRIL 2018 

IN HET GEMEENTEHUIS VAN HAALTERT 
 

 

Aanwezig: 
 

Jo FONCK, Burgemeester- Voorzitter, 
Veerle BAEYENS, Burgemeester  
 

Jan DE NUL, Simonne DE LEEUW, Sofie RENDERS, Betty DE 
SCHAMPHELEER, Jan DE DIER, Kristof SLAGMULDER, Geert VAN 
SCHELVERGEM, Sofie COPPENS, Guido DE BRAEKELEER, Cyriel DE 
SCHUTTER, Silke BEERENS, Nathalie MEGANCK, Geert VAN CAUTER, 
Jeannine SCHOTTE, Phaedra VAN KEYMOLEN, Astrid DE WINNE en Marnick 
VAEYENS 
 

HCP Koenraad TACK, korpschef, 
Michelle BOSMAN, secretaris 
 

 

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. Hij verontschuldigt raadslid De Braekeleer voor diens 
afwezigheid. Vervolgens gaat men over tot het afhandelen van de agenda. 

Openbare vergadering 

 
1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering van 27 februari 2018 
 
De raad keurt de notulen van de vergadering van 27 februari 2018 goed zodat deze kunnen overgeschreven worden 
in het register. 
 
2. Beslissen tot aankoop van 6 mobiele snelheidsinformatieborden via het raamcontract fietstellers 

en verkeersonderzoek van de provincie Antwerpen en vaststellen van de bijzondere kenmerken 
 
De politieraad, in openbare vergadering, 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 236, 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, inzonderheid artikel 33; 
 
Gelet op 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 de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van klassieke overheidsopdrachten; 
 
Gelet op het raamcontract fietstellers en verkeersonderzoek van de provincie Antwerpen; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt een beroep te doen op het marktonderzoek van de provincie Antwerpen; dat 
op deze wijze de administratieve last van de aankoop voor de zone beperkt is en dat de aankoopprijzen lager 
liggen; 
 
Overwegende dat de politiezone behoefte heeft aan 6 snelheidsinformatieborden; dat deze ingezet worden om het 
verkeer te registreren; dat deze moeten beschikken over een smiley functie; 
 
Overwegende dat de totale kostprijs geraamd wordt op 22.000,00 euro, BTW inbegrepen; 
 
Overwegende dat er in  de begroting 2018 op de buitengewone dienst,  voldoende krediet voorzien is op artikel 
330/744-51 om deze aankopen te financieren; 
 
Na beraadslaging; 



 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: Er worden 6 snelheidsinformatieborden aangekocht. Deze dient te voldoen aan volgende kenmerken: 
- werken op, naast batterijen, zonnepanelen 
- beschikken over een smiley functie 
- 2 matrix-lijnen hebben 
- registreren verkeer 2 rijrichtingen 
- automatische aanpassing helderheid leds 
- datatransfer mogelijk. 
 
Artikel 2: De 6 snelheidsinformatieborden worden aangekocht via het raamcontract fietstellers en 
verkeersonderzoek van de provincie Antwerpen. 
 
Artikel 3: De kostprijs van 6 snelheidsinformatieborden wordt geraamd op 22.000,00 euro, BTW inbegrepen. 
 
Artikel 4: De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
3.       Vaststellen balans en resultatenrekening  per 31 december 2017 
 
De politieraad, in openbare vergadering, 
 
Gelet op art. 92-2° van het nieuw algemeen reglement op de comptabiliteit in uitvoering van het KB dd 2/8/1990; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief PLP 38 betreffende de jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de 
politiezones (B.S. 24/03/2005) 
 
Overwegende dat de politieraad de balans, de resultatenrekening per 31/12/2017 dient vast te stellen; 
 
Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het algemeen reglement op de politiecomptabiliteit 
comptabiliteit; 
 
Gehoord de toelichting door de heer Jo Waterloos, bijzonder rekenplichtige;  
 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT is aangenomen met 79,5 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 15,5 onthoudingen 
 
Artikel 1: De balans per 31/12/2017, de resultatenrekening per 31/12/2017 en de bijgevoegde toelichting wordt 
vastgesteld en aangenomen als volgt: 
 

1.1. BALANS PER 31/12/2017 

 

ACTIEF   PASSIEF 

    
VASTE ACTIVA 481.761 EIGEN VERMOGEN 501.190 

I.  IMMATERIELE VASTE ACTIVA  I'  KAPITAAL 1.181.019 

    

II.MATERIELE VASTE ACTIVA 385.740 II.' GEKAPITALISEERDE RESULTATEN -291.836 

    

A. Niet bebouwde gronden en terreinen      III' OVERGEDRAGEN RESULTATEN -542.976 

B. Gebouwen en hun gronden 8.150   

C. Wegen  A’. Van vorige dienstjaren  

D. Kunst(bouw)werken  B.’ Van voorgaand dienstjaar  

E.  Waterlopen en waterbekkens  C’. Eigen dienstjaar  -542.976 

F. Meubilair en materiaal 377.590   

G.  Artistiek en divers patrimonium  IV' RESEVES  

H. Vaste activa in uitvoering    

I. Zakelijke rechten op onroerende goederen  A’. Gewoon reservefonds  

J. Vaste activa in leasing  B’. Buitengewoon reservefonds  

    

III. TOEGESTANE INVESTERINGSSUBSIDIES  V'  VERKREGEN INVESTERINGSSUBSIDIES, 154.983 

          GIFTEN EN LEGATEN  

A. Aan privé-ondernemingen    

B. Aangezinnen & VZW's    

C. Aan de hogere overheden  A’.  Van privé-ondernemeingen  

D. Aan andere overheidsinstellingen   B’.   Van gezinnen,v.z.w.'s, andere organismen  

  C’.   Van hogere overheden  

IV. TOEGESTANE LENINGEN EN SUBSIDIEBELOFTEN 35.801 D’.   Van andere overheidsinstellingen 154.983 

    

  VOORZIENINGEN  

A. Te ontvangen beloofde subsidies  VI' VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN  

B. Toegestane leningen 35.801   



  SCHULDEN 919.845 

  VII'. SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR  

V.  FINANCIELE VASTE ACTIVA  60.220   

  A’. Leningen ten laste  van de politiezone  

A. Deelnemingen  & vastrentende effecten 60.220 B’. Leningen ten laste van hogere overheden  

b; Gestorte waarborgen op meer dan één jaar  C’. Leningen ten laste van derden  

  D’. Leasingschulden  

VLOTTENDE  ACTIVA              939.274 E.’. Openbare leningen  

VI. VOORRADEN  F’. Diverse schulden op meer dan één jaar  

  G’. Ontvangen borgtochten op meer dan één jaar  

VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 287.890   

    

A. Debiteuren 1.236 VIII' SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 919.845 

B. Overige vorderingen 276.425   

  A’. Financiële schulden   

1. BTW en aanvullende belasting                                                 

2. subsidies,giften,legaten en leningen                           275.205      1° Aflossingen van leningen  

3. Intresten,dividenden en ristorno's            1.220      2° Financiële kosten van leningen  

4. diverse vorderingen                                                                            3° Schulden in rekening-courant  

    

C. Terugvorderingen van aflossingen van leningen  B’. Handelsschulden 4.434 

D. Terugvordering van leningen 10.229 C’. Schulden m.b.t. belastingen,bezoldigingen,soc.. lasten 251.719 

  D’. Overige schulden  663.692 

VIII BEWERKINGEN VOOR REKENING VAN DERDEN    

    

IX FINANCIELE REKENINGEN 651.384 IX' BEWERKINGEN VOOR DERDEN  

    

A. Geldbeleggingen op ten hoogste één jaar     

B. Liquide middelen 704.736   

C. Betalingen in uitvoering -53.352   

    

X. OVERLOPENDE REKENINGEN & WACHTREKENINGEN   X'OVERLOPENDE REKENINGEN  

    

    

TOTAAL DER ACTIVA  1.421.035 TOTAAL DER PASSIVA:  1.421.035 

 
1.2. RESULTATENREKENING 2017 

 

KOSTEN  OPBRENGSTEN  
I.    COURANTE KOSTEN 5.993.492 I'.    COURANTE OPBRENGSTEN 5.394.019 

    

A Aankopen van goederen . 63.492 A'. Opbrengsten van de fiscaliteit  

B. Exploitatiediensten en –goederen 640.693 B'. Exploitatieopbrengsten 6.906 

C. Personeelkosten 5.287.755 C'. Bijdragen in de weddelasten en verkregen werkingssubsidies 5.380.826 

D. Toegestane werkingssubsidies 1.536 D'. Terugvordering van aflossingen van leningen 5.115 

E. Aflossingen van leningen   E'. Financiële opbrengsten 1.172 

F. Financiële kosten 16   

    

a. Fianciele kosten van leningen  a'. Terugvorderingen van financiële kosten van 1.172 

b. Andere financiele kosten        leningen  en intresten op toegestane leningen  

c. Kosten van het financieel beheer 16 b'. Andere financiële opbrengsten  

    

II.    SUBTOTAAL A (courante kosten) : 5.993.492 II'. SUBTOTAAL A' (courante opbrengsten) : 5.394.019 

III.  BATIG COURANT RESULTAAT (II'-II)  III'. NADELIG COURANT RESULTAAT ( II-II') 599.473 

 

IV.   KOSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE NORMALE 

         SCHOMMELINGEN VAN DE BALANSWAARDEN, 

         RECHTZETTINGEN EN VOORZIENINGEN 

 

162.308 

 

IV’.   OPBRENGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE NORMALE 

         SCHOMMELINGEN VAN DE BALANSWAARDEN, 

         RECHTZETTINGEN EN VOORZIENINGEN 

 

77.491 

A. Toevoegingen aan afschrijvingen 157.193 A'. Meerwaarden door jaarlijkse herwaardering  

B. Minwaarden door jaarlijkse herwaardering  B'. Voorraadwijziging  

C. Waardeverminderingen van voorraden en  

voorraadwijzigingen 

 C'. Rechtzetting van de rekeningen inzake aflossingen van leningen   

D. Rechtzetting van de rekeningen inzake de  

      terugvorderingen van aflossingen van leningen  

5.115 D'.Verrekening van ontvangen investeringssubsidies,  

      giften en legaten 

77.491 

E. Voorzieningen voor risiko's en kosten  E'. Interne werken aan vaste activa  

F. Toevoegingen aan afschrijvingen op  

     toegestane investeringssubsidies 

   

V.     SUBTOTAAL B (niet-kaskosten) 162.308 V'.     SUBTOTAAL B (niet-kasopbrengsten) 77.491 

VI.   TOTAAL VAN DE EXPLOITATIEKOSTEN (II+V) 6.155.800 VI'.    TOTAAL VAN DE EXPLOITATIEOPBRENGSTEN (II'+V') 5.471.510 

VII.  BATIG EXPLOITATIERESULTAAT (VI' - VI)  VII'.  NADELIG EXPLOITATIERESULTAAT (VI' - VI') 684.290 

VIII. UITZONDERLIJKE KOSTEN 28.739 VIII’. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 170.053 

A. Van de gewone dienst 28.739 A'. Van de gewone dienst 170.053 

B. Van de buitengewone dienst  B.' Van de buitengewone dienst  

C. Niet begrote uitzonderlijke kosten  C.' Niet begrote uitzonderlijke opbrengsten  

    

Subtotaal (uitzonderlijke kosten) 28.739 Subtotaal (uitzonderlijke opbrengsten) 170.053 

    

IX. TOEVOEGING AAN DE RESERVES  IX’. AFNAME VAN DE RESERVES  



A. Van de gewone dienst  A.’ Ten voordele van de gewone dienst  

B. Van de buitengewone dienst  B’. Ten voordele van de buitengewone dienst  

    

Subtotaal (toevoeging aan de reserves)  Subtotaal (afname van de reserves)  

X.      TOTAAL VAN DE UITZONDERLIJKE KOSTEN EN  

          TOEVOEGING  AAN DE RESERVES  (VIII + IX) 

28.739 X’.      TOTAAL VAN DE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN  

          EN AFNAME  VAN DE RESERVES  (VIII' + IX') 

170.053 

XI.    BATIG UITZONDERLIJK RESULTAAT (x' -x) 141.314 XI’.    NADELIG UITZONDERLIJK RESULTAAT (x -x')  

XII.   TOTAAL VAN DE KOSTEN (VI + X) 6.184.539 XII’.   TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN (VI' + X') 5.641.563 

XIII.  BATIG RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (XII' - XII)  XIII’.  NADELIG RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (XII- XII') 542.976 

 

XIV.  BESTEMMING VAN HET BATIG RESULTAAT (XIII) 

 

141.314 

 

XIV’.  BESTEMMING VAN HET NADELIG RESULTAAT (XIII') 

 

684.290 

A. Over te dragen batig exploitatieresultaat  A.’ Over te dragen nadelig exploitatieresultaat 684.290 

B. Over te dragen batig uitzonderlijk resultaat  

 

141.314 B’. Over te dragen nadelig uitzonderlijk resultaat  

 

 

Subtotaal (bestemming van het resultaat) 141.314 Subtotaal (bestemming van het resultaat) 684.290 

XV. EVENWICHTSCONTROLE (XII + XIV = XV') 6.325.853 XV'. EVENWICHTSCONTROLE (XII' + XIV' = XV) 6.325.853 

 
Artikel 2:  Afschrift van dit besluit zal, samen met de voorgeschreven documenten overgemaakt worden aan de 
toezichthoudende overheid. 

 
4. Goedkeuren begrotingsrekening - dienstjaar 2017 
 
De politieraad, in openbare vergadering, 
 
Gelet op de rekening van de politiezone - dienstjaar 2017 zoals opgemaakt door de heer Jo Waterloos,  bijzonder 
rekenplichtige; 
 
Gelet op de synthesetabel begrotingsrekening : 
 

Algemeen begrotingsresultaat van het dienstjaar  

Gewone dienst 0,00 € 

Buitengewone dienst 2.453,21 € 

Totaal 2.453,21 € 

 

Boekhoudkundig resultaat van het dienstjaar  

Gewone dienst 11.861,22 € 

Buitengewone dienst 2.453,21 € 

Totaal 14.314,43 € 

 
Overwegende dat de rekening sluit met een algemeen begrotingsresultaat van het dienstjaar van 0,00 € in de 
gewone dienst en een batig algemeen begrotingsresultaat van het dienstjaar van 2.453,21 € in de buitengewone 
dienst; 
 
Overwegende dat de rekening sluit met een batig algemeen boekhoudkundig resultaat van het dienstjaar van 
11.861,22 € in de gewone dienst en een batig algemeen boekhoudkundig resultaat van het dienstjaar van 2.453,21 
€ in de buitengewone dienst; 
 
Gelet op art. 96, 240 en 242 van de gemeentewet; 
 
Gelet op het KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement 
op de boekhouding van de politiezone (B.S. 06/02/2006); 
 
Gehoord de toelichtingen van Jo Waterloos, bijzonder rekenplichtige; 
 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT is aangenomen met 79,5 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 15,5 onthoudingen 
 
Artikel 1: De begrotingsrekening van de politiezone Denderleeuw-Haaltert dienstjaar 2017 goed te keuren. 
 
Artikel 2: Het rekeningbundel ter goedkeuring over te maken aan de heer Gouverneur . 
 

Artikel 3:  Afschrift van dit besluit zal, samen met de voorgeschreven documenten overgemaakt worden aan de 
toezichthoudende overheid. 

 
5. Goedkeuring van de wijziging in de personeelsformatie en het organogram van de PZ 

Denderleeuw-Haaltert. 
 



De politieraad, in openbare zitting vergaderd; 
 
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 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen en het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten; 
 
Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van 
de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden 
van de lokale politie; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en de werkingsnormen 
van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van 
het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 
de politiediensten, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de omzendbrief van 01 december 2006 houdende de richtlijnen tot het verlichten en vereenvoudigen van 
sommige administratieve taken van de lokale politie; 
 
Gelet op  meest recente formatie zoals vastgelegd in het politieraadsbesluit van 28 maart 2013 houdende 
goedkeuring van de personeelskaderuitbreiding - formatiewijziging van de PZ Denderleeuw-Haaltert; dat het huidig 
kader samengesteld is uit 71 FTE voor het operationeel kader en 13 FTE voor het administratief en logistiek kader; 
 
Gelet op de vergadering van het Basisoverlegcomité Pol 112 van 26 maart 2018, waarbij er unaniem werd akkoord 
gegaan met de voorgestelde wijzigingen in de formatie en het organogram van de politiezone Denderleeuw-
Haaltert; 
 
Gelet op de verantwoordingsnota houdende wijziging van de personeelsformatie van de lokale politiezone 
Denderleeuw/Haaltert inclusief de wijzigingen binnen de dienstorganisatie, de financiële verantwoording en het 
nieuwe organigram; 
 
Overwegende dat de korpschef vanuit de uitvoering van zijn opdrachtbrief een aantal wijzigingen in de 
dienstorganisatie wil doorvoeren; dat hij de wijkwerking wil versterken; dat hij een sociale cel binnen de wijkdienst 
opricht; dat hij de recherchedienst wil professionaliseren door de invulling ervan met volwaardig opgeleide 
rechercheurs; dat hij bijzonder aandacht wil schenken aan de organisatie van een kwalitatief onthaal;  
 
Overwegende dat binnen het huidig kader er in een gespecialiseerde HINP politieassistent is voorzien; dat de dienst 
Jeugd en Gezin herplaatst wordt naar de sociale cel binnen de wijkdienst; dat deze functie van sociale 
hoofdinspecteur perfect wordt ingevuld door een gewone hoofdinspecteur; dat de zone daarom wenst af te stappen 
van de gespecialiseerde functie; 
 
Overwegende dat de loketfunctie van het zonale onthaal wordt verzekerd door CALog bedienden; dat vanuit het 
verleden er twee onthaalbedienden niveau D in een Gesco-contract tewerkgesteld werden; dat het Gesco statuut 
werd afgeschaft; dat deze bedienden in 2015 een contract onbepaalde duur kregen; 
 
Overwegende dat de CALog betrekkingen in principe statutaire betrekkingen zijn, onderworpen aan de 
wervingsprocedure voor de betrekkingen voorzien binnen de personeelsformatie; dat dit impliceert dat in eerste 
instantie moet worden getracht om deze betrekkingen via mobiliteit in te vullen; dat indien de betrekking niet via 
mobiliteit kan worden toegekend kan de organiserende politiedienst enkel nog overgaan tot een externe statutaire 
werving; dat het aldus niet meer mogelijk is om de betrekking via een contractuele werving van onbepaalde duur in 
te vullen; dat dit enkel via een kaderwijziging kan geregulariseerd worden; 
 
Overwegende dat er extra zorg zal worden besteed aan het organiseren van een kwalitatief onthaal; dat ervoor 
geopteerd wordt de 2 contractuele D-functies te laten uitdoven; dat er naar de toekomstige invulling wordt voorzien 
in 2 statutaire C-functies; 
 
Overwegende dat de wijzigingen maar een beperkte financiële impact hebben op het personeelsbudget van de 
politiezone;  
 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:  
 



Artikel 1: De formatie van het operationeel personeel van het lokale politiekorps uitgedrukt in voltijdse equivalenten 
wordt als volgt vastgesteld: 
  

Kader Aantal personeelsleden per graad 

Officierenkader 1 HCP (korpschef) 
4 CP 

Middenkader 14 HINP 

Basiskader 52 INP 

  

Artikel 2: de formatie van het statutair administratief en logistiek personeel van het lokale politiekorps uitgedrukt in 
voltijdse equivalenten als volgt vast te stellen: 
 

Functie Niveau Statutair 

Adviseur, gemene graad A, klasse 2 1 FTE 

Consulent, gemene graad B 2 FTE 

Consulent, bijzondere graad ICT B 1 FTE 

Assistent C 5 FTE 

Bediende D 2 FTE 

 
 
Artikel 3: de formatie van de contractuele personeelsleden als volgt vast te stellen: 
  

Functie Niveau Contractueel-onbepaalde 
duur 

Hulpkracht D 2 FTE 

Contractueel bediende (uitdovend) D 2 FTE 

  

Artikel 4: afschrift van dit besluit zal aan de toezichthoudende overheid worden overgemaakt. 
 
6.      Open verklaren van twee betrekkingen van inspecteur van politie - dienst recherche. 
 
De politieraad, in openbare vergadering; 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, inzonderheid artikel 27; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 31 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten, inzonderheid de artikelen VI.II.15, 21, 22, 61 en 62; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de 
rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid artikel 6;  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in het raam 
van de mobiliteit; 
 
Gelet op het politieraadsbesluit van 28 maart 2013 houdende de goedkeuring van de personeelskaderuitbreiding 
van de lokale politie Denderleeuw/Haaltert, goedgekeurd door de heer gouverneur; 
 
Gelet op het advies van de korpschef van 16 april 2018 met betrekking tot de vacant verklaring van twee betrekkingen 
van inspecteur van politie voor de dienst recherche; 
 
Overwegende dat één betrekking van inspecteur van politie, dienst  recherche,  open verklaard kan worden ingevolge 
de mobiliteit van de titularis van deze betrekking; 
 



Overwegende dat één betrekking van inspecteur van politie, dienst recherche,  open verklaard kan worden ingevolge 
de pensionering van de titularis van deze betrekking; 
 
Overwegende dat deze functies in het verleden niet werden ingevuld; dat er vanuit andere diensten werd 
ingesprongen; dat de dienst recherche echter nood heeft aan de knowhow van volwaardig opgeleide rechercheurs;  
 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: Twee betrekkingen van inspecteur van politie, dienst recherche, worden open verklaard. 
 
Artikel 2: Voor de selectie wordt het advies in aanmerking genomen van een selectiecommissie. 
 
Artikel 3: Er wordt geen specifieke evaluatie gevraagd in de zin van artikel VII.I.21, tweede lid, 1° RPPol. 
 
Artikel 4: De uiterste datum voor indiening van de kandidaturen wordt bepaald door DGS/DSP. 
 
Artikel 5: De bevoegde selectiecommissie wordt als volgt samengesteld: 
 
- voorzitter: de korpschef of de door hem aangeduide vervanger; 
- leden: 1 officier en 1 hoofdinspecteur van een korps van de lokale politie; 
- secretaris: een administratief personeelslid. 
 
7.    Vacant verklaren van twee betrekkingen van inspecteur van politie via aspirantenmobiliteit 

 
De politieraad, in openbare vergadering, 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, inzonderheid titel II, hoofdstuk III; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten (RPPol) en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 07 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 
personeelsleden van de lokale politie; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van 
het administratief en logistiek personeel van de lokale politie; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 
houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale 
politie; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van 
het personeel van de politiediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de 
personeelsleden van het basiskader van de politiediensten; 
 
Gelet op het politieraadsbesluit van 28 maart 2013 houdende de goedkeuring van de personeelskaderuitbreiding 
van de lokale politie Denderleeuw-Haaltert, goedgekeurd door de heer gouverneur; 
 
Overwegende dat via aspirantenmobiliteit het een aanwijzing betreft van aspirant-inspecteurs in het begin van hun 
basisopleiding via een aan hen voorbehouden mobiliteit en, in tweede instantie via een ambtshalve aanwijzing; 
 
Overwegende dat vier vacatures van inspecteur operaties via de gewone mobiliteitsronde, niet kon worden 
ingevuld; dat ervoor geopteerd wordt twee vacatures via aspirantenmobiliteit in te vullen en twee vacatures open 
te verklaren als INP recherche;  
 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT met eenparigheid der stemmen: 
 

Artikel 1: Twee betrekkingen van inspecteur van politie, dienst operaties, worden vacant verklaard via 
aspirantenmobiliteit. 
 
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Federale Politie, Directie van het personeel, 
Dienst Collectief. 
 



Besloten vergadering 

 
8. Benoemen van drie inspecteurs van politie, dienst recherche. 

 
9. Benoemen van een hoofdinspecteur van politie. 

 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 19:20 uur. 
 
Aldus gedaan in zitting datum als ten hoofde gemeld. 
 

Namens de politieraad: 
De secretaris,  De voorzitter, 
 
Michelle BOSMAN  Jo FONCK 


