
 POLITIEZONE DENDERLEEUW-HAALTERT 
Provincie Oost-Vlaanderen  Arrondissement Aalst 

 
 
 

 

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD 

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2018 

IN HET GEMEENTEHUIS VAN HAALTERT 
 

 

Aanwezig: 
 

Jo FONCK, Burgemeester- Voorzitter, 
Veerle BAEYENS, Burgemeester  
 

Jan DE NUL (vanaf punt 4), Simonne DE LEEUW, Sofie RENDERS, Betty DE 
SCHAMPHELEER, Jan DE DIER, Kristof SLAGMULDER, Geert VAN 
SCHELVERGEM, Sofie COPPENS (vanaf punt 4), Guido DE BRAEKELEER, 
Cyriel DE SCHUTTER, Silke BEERENS, Nathalie MEGANCK, Geert VAN 
CAUTER, Jeannine SCHOTTE, Phaedra VAN KEYMOLEN (vanaf punt 4), 
Astrid DE WINNE en Marnick VAEYENS 
 

HCP Koenraad TACK, korpschef, 
Michelle BOSMAN, secretaris 
 

 

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. Vervolgens gaat men over tot het afhandelen van de 
agenda. 

Openbare vergadering 

 
1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering van 19 december 2017 
 
De raad keurt de notulen van de vergadering van 19 december 2017 goed zodat deze kunnen 
overgeschreven worden in het register. 

 
2. Open verklaren van een betrekking van inspecteur van politie - dienst recherche/ecofin. 

 
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 28 januari 2018 met betrekking tot de vacant verklaring van 
één betrekking van inspecteur van politie voor de dienst recherche  - ecofin; 
 
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 de goede werking van de dienst vereist dat deze betrekking zo spoedig mogelijk wordt 
ingevuld; 
 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: Eén betrekking van inspecteur van politie, dienst recherche/ecofin, wordt 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. 

 
3. Vacant verklaren van een betrekking 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 één vacature van inspecteur operaties via de gewone mobiliteitsronde, niet kon 
worden ingevuld; 
 
Na beraadslaging; 

 
BESLUIT met eenparigheid der stemmen: 
 

Artikel 1: Eén betrekking van inspecteur van politie, dienst operaties, wordt vacant verklaard via 
aspirantenmobiliteit. 



Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Federale Politie, Directie van het 
personeel, Dienst Collectief. 

 
Raadsleden De Nul, Coppens en Van Keymolen treden de zittingszaal binnen en nemen verder deel aan 
de vergadering. 

 
4. Beslissen tot aankoop van een motorfiets via het raamcontract 2016 R3 010 van de 

Federale Politie en vaststellen van de bijzondere kenmerken 
 
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 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 aankoopdossier 2016 R3 010 van de federale politie; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt een beroep te doen op het marktonderzoek van de federale politie 
voor de aankoop van politievoertuigen; 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 1 motorfiets, ter vervanging van een afgeschreven 
motorfiets van bouwjaar 2007, nummerplaat WEG 309; 
 
Overwegende dat de motor voldoende krachtig dient te zijn; 
 
Overwegende dat de totale kostprijs geraamd wordt, inclusief ombouw, op 22.000,00 euro, BTW 
inbegrepen; 
 
Overwegende dat er in de begroting 2018 op de buitengewone dienst, krediet voorzien is op artikel 
330/743-52 om deze aankopen te financieren; 
 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: Er worden 1 motorfiets aangekocht. Deze dient te voldoen aan volgende kenmerken: 

- een witte kleur hebben, 
- een motorvolume hebben van minimum 1.100cc, 
- een vermogen hebben van minimum 92 kW. 

 
Artikel 2: De motorfiets wordt aangekocht via het aankoopdossier 2016 R3 100 van de federale politie. 
 
Artikel 3: De kostprijs voor de motorfiets wordt, inclusief ombouw, geraamd op 22.000,00 euro, BTW 
inbegrepen. 
 
Artikel  4: De financiering gebeurt met eigen middelen. 

 
5. Beslissen tot aankoop van 17 kogelwerende vesten met bijhorende bicolore hoezen via 

het raamcontract DGS/DSA 2010 R3 360 van de Federale Politie 
 
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 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 aankoopdossier DGS/DSA 2010 R3 360 van de federale politie; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt een beroep te doen op het marktonderzoek van de federale politie 
voor de aankoop van politievoertuigen; 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 17 kogelwerende vesten met bijhorende bicolore 
hoezen, ter vervanging 17 afgeschreven kogelwerende vesten, aankoopjaar 2018; 
 
Overwegende dat de totale kostprijs geraamd wordt op 13.000,00 euro, BTW inbegrepen; 
 
Overwegende dat er in de begroting 2018 op de buitengewone dienst, krediet voorzien is op artikel 
330/774-51 om deze aankopen te financieren; 
 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: Er worden 17 kogelwerende vesten met bijhorende bicolore hoezen aangekocht.  
 
Artikel 2: De kogelwerende vesten worden aangekocht via het aankoopdossier DGS/DSA 2010 R3 360 
van de federale politie. 
 
Artikel 3: De kostprijs 17 kogelwerende vesten wordt geraamd op 13.000,00 euro, BTW inbegrepen. 
 
Artikel 4: De financiering gebeurt met eigen middelen. 

 
6. Beslissen tot aankoop van een telefooncentrale via het raamcontract van de Stad Brugge 

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 van de Stad Brugge, Lot 5a netwerkcomponenten; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt een beroep te doen op het marktonderzoek van de Stad Brugge; 
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 een nieuwe telefooncentrale ter vervanging van 
een telefooncentrale die end of life is, waarbij geen uitbreidingen meer mogelijk is, die niet meer up-to-
date en duur in onderhoud is; 
 
Overwegende dat de totale kostprijs geraamd wordt op  20.000,00 euro, BTW inbegrepen; 
 
Overwegende dat er in  de begroting 2018 op de buitengewone dienst,  krediet voorzien is op artikel 
330/742-53 om deze aankopen te financieren; 
 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: Er worden een telefooncentrale aangekocht. Deze dient te voldoen aan volgende kenmerken: 

- Werken met SIP lijnen (60 sip kanalen) 
- 20 x ISDN2 lijnen (fax) 
- VOIP telefooncentrale 
- 39 basistoestellen 
- 1 telefoontoestel voor het onthaal met meer functies en headset 
- aparte gateway. 

 
Artikel 2: De telefooncentrale wordt aangekocht via het raamcontract van de Stad Brugge. 
 
Artikel 3: De kostprijs van de telefooncentrale wordt geraamd op 20.000,00 euro, BTW inbegrepen. 
 
Artikel 4: De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
7. Beslissen tot het schenken van een afgeschreven politievoertuigen aan scholen 

 
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 33; 
 
Overwegende dat de politiezone beschikt over 7 afgeschreven voertuigen en 2 scooters, bouwjaar 2005 
en 2007; 1 Volkswagen Caddy XWI839; 3 Peugeots 307 berline XWI834, XWI845 en XWI847; 2 
Peugeots 307 SW SYW922 en TTB642; 2 scooters van het merk Yamaha met chassisnummers 
VG5sA144000114959 en VG5sA144000114977; 
 
Overwegende dat deze voertuigen, bouwjaar 2005 en 2007, afgeschreven zijn en recent vervangen 
werden door nieuwe voertuigen; 
 
Overwegende dat de 2 scooters afgeschreven zijn en niet vervangen worden; 
 
Overwegende dat de politiezone de afgeschreven politievoertuigen wil schenken aan een school, 
alternerend VTI Aalst en PTI Ninove; 
 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Enig artikel: De politieraad gaat akkoord dat de afgeschreven politievoertuigen geschonken worden 
aan het VTI Aalst en PTI Ninove. 
 

8. Beslissen tot het vernietigen van 17 kogelwerende vesten via de Federale Politie 

 
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 33; 
 
Gelet op de omzendbrief GPI 51 van 13 september 2006 betreffende de behandeling van afgedankt 
politiematerieel – richtlijnen en aanbevelingen; 
 
Gelet op het verslag van de dienst logistiek van 9 februari 2018; 
 
Overwegende dat de politiezone 17 afgeschreven kogelwerende vesten wil laten vernietigen;  
 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Enig artikel: De politieraad gaat akkoord dat volgend materiaal wordt afgevoerd en vernietigd via de 
diensten van de Federale Politie: 

- 17 kogelwerende vesten met fabricagenummer 16280, 19794, 19784, 19793, 19779, 19795, 
7243, 19796, 19789, 9006, 19780, 19782, 19792, W047557, 19788, 16281/2 en 19787. 

 
Raadslid Slagmulder verzoekt om een overlegmoment te organiseren rond de BinZ te organiseren, hij 
heeft de indruk dat iedereen een beetje naar elkaar zit te kijken waardoor dit netwerk weinig bijbrengt. 
Burgemeester Fonck geeft raadslid Slagmulder gelijk. De goede werking van een Bin staat of valt bij de 
coördinatoren. Zij moeten hierin de trekkersrol op zich nemen. Momenteel is er echter nog geen 
kandidaat gevonden om deze rol op zich te nemen. De burgemeester engageert zich voor een 
overlegmoment. 
Raadslid van Schelvergem vraagt naar de actuele personeelstoestand. Deze wordt hem via mail 
overgemaakt. 

Besloten vergadering 

 
9. Benoemen van een vier inspecteurs via aspirantenmobiliteit. 

 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 19:25 uur. 
 
 
Aldus gedaan in zitting datum als ten hoofde gemeld. 
 
 

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


