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Aanwezig: 
 

Veerle BAEYENS, Burgemeester - Voorzitter, 
Jo FONCK, Burgemeester - Lid, 
 

Jan DE NUL, Simonne DE LEEUW, Sofie RENDERS, Betty DE 
SCHAMPHELEER, Jan DE DIER, Kristof SLAGMULDER, Geert VAN 
SCHELVERGEM, Roger COPPENS, Guido DE BRAEKELEER, Cyriel DE 
SCHUTTER, Silke BEERENS, Nathalie MEGANCK, Geert VAN CAUTER, 
Jeannine SCHOTTE, Phaedra VAN KEYMOLEN, 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 16 november 2016 
 
De raad keurt de notulen van de vergadering van 16 november 2016 unaniem goed zodat deze 
kunnen overgeschreven worden in het register. 

 
2. Kennisname van het ontslag van politieraadslid Paulette Looze 
 
Politieraadslid Paulette Looze heeft op 01 december 2016 haar ontslag aangeboden als 
politieraadslid. De raad neemt kennis van haar ontslag. 
 
3. Eedaflegging en installatie van een opvolgend politieraadslid 

 
De politieraad, in openbare vergadering; 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie, gestructureerd op 
twee niveaus, inzonderheid de artikelen 12, 14, 15, 19, eerste lid, 20 en 20bis, §1; 
 
Gelet op het besluit van 07 maart 2013 van de gemeenteraad van de gemeente Haaltert houdende 
verkiezing van de leden en opvolgers van de politieraadsleden na ongeldig verklaring van de 
verkiezing van 2 januari 2013; 
   
Gelet op de brief van 01 december 2016 waarbij raadslid Paulette Looze haar ontslag aanbiedt als lid 
van de politieraad; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is, om de goede werking van de politieraad te garanderen, in 
zitting van heden een opvolger aan te stellen; 
 
Overwegende dat mevrouw Silke Beerens bij beraadslaging van de gemeenteraad van Haaltert 
gekozen werd tot plaatsvervanger van Paulette Looze en zij nog steeds voldoet aan de vereisten van 
verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid; 
 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 



 

Artikel 1: De politieraad neemt akte van navolgende eedaflegging: 
 

Op verzoek van de voorzitter treedt mevrouw Beerens naar voor en legt in zijn handen navolgende 
eed af: “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten 
van het Belgische volk”. Betreffende het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijke akte 
opgesteld. 
 

Artikel 2: Mevrouw Silke Beerens is hierbij aangesteld als politieraadslid en neemt verder deel aan de 
beraadslagingen van de politieraad om het mandaat van mevrouw Paulette Looze te voleindigen. 

 
4. Stemmen van voorlopige twaalfden voor de maanden april, mei en juni 2017 
 
De politieraad, in openbare vergadering; 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie, inzonderheid op het artikel 13 § 2, 2°; 
 
Overwegende dat de dotaties van de gemeenten Denderleeuw en Haaltert dienen gestemd te worden 
op de gemeenteraad; dat dit voor dienstjaar 2017 binnen de gemeente Haaltert niet gelukt is;  
 
Overwegende dat de begroting pas uitvoerbaar is na vaststelling door de raad én goedkeuring door 
de hogere overheid; dat er voorlopige twaalfden nodig zijn om de goede werking van de dienst niet in 
het gedrang te brengen; 
 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Enig artikel: Voor de aanwending en de vereffening van de verplichte uitgaven van de gewone dienst 
kan het politiecollege en de bijzonder rekenplichtige in de maanden april, mei en juni 2017 beschikken 
over voorlopige twaalfden. 

 
5. Vaststellen van de opdrachtbrief van de korpschef 
 
De politieraad, in openbare vergadering; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 31 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten, inzonderheid artikel VII.III.53; 
 
Overwegende dat de politieraad de doelstellingen van het mandaat van de korpschef dient vast te 
leggen in een opdrachtbrief; 
 
Overwegende dat het politiecollege de verwezenlijking van de opdrachtbrief draagt; 
 
Gehoord de vraag van raadslid Slagmulder in verband met haat en racismemisdrijven en de 
toelichting door de korpschef; 
 
Op voorstel van de korpschef; 
 

BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 

Enig artikel: De opdrachtbrief van de korpschef wordt vastgesteld als bijlage. 
 
6. Open verklaren van twee betrekkingen van inspecteur van politie - dienst operaties. 
 
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 07 maart 2017 met betrekking tot de vacant verklaring van 
twee betrekkingen van inspecteur van politie voor de dienst operaties; 
 
Overwegende dat twee betrekkingen van inspecteur van politie, dienst operaties, open verklaard 
kunnen worden ingevolge de mobiliteit en de NAVAP van de titularissen van deze betrekking; 
 
Overwegende dat de goede werking van de dienst vereist dat deze betrekkingen zo spoedig mogelijk 
wordt ingevuld; 
 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: Twee betrekkingen van inspecteur van politie, dienst operaties, 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 van het eigen korps en 1 hoofdinspecteur van een korps van de lokale politie; 
- secretaris: een administratief personeelslid. 

 

Raadslid De Dier vraagt welke maatregelen er zullen getroffen worden om de verdere leegloop te 
stoppen. Hij vreest dat de veiligheid in het gedrang zal komen. De sfeer binnen het korps moet 
verbeteren want nu heerst er chaos binnen de zone. 
 
Raadslid Van Schelvergem oppert dat detacheringen misschien een oplossing kunnen bieden. Tevens 
uit hij zijn bezorgdheid dat de jonge pas afgestuurde inspecteurs niet aan hun lot mogen overgelaten 
worden, maar moeten begeleid worden door meer ervaren collega’s.  
 
Raadslid Slagmulder vraagt hoe de sfeer binnen het korps nu is, in de krant las hij dat deze goed zou 
zijn, doch op de vorige raad werd juist gezegd dat er een probleem was. 
 
De voorzitter begrijpt de bezorgdheid en deelt mee dat er binnen alle omliggende zones ook een 
leegloop naar de Federale politie is. Zij zal samen met de andere burgemeesters overleggen om aldus 
met een gezamenlijk standpunt naar de minister te kunnen gaan. Zij is het niet eens met de 
opmerking dat er chaos zou heersen binnen het korps, de nieuwe wind is al goed merkbaar. 
 
De korpschef geeft duiding over de oprichting van de DAS en het kanaalplan. Hierdoor gaat er heel 
veel capaciteit naar de Federale politie en komen de pas afgestudeerde inspecteurs niet meer in de 
lokale zones terecht. Een oplossing hiervoor is de zone deficitair verklaren en de plaatsen vacant 
verklaren via aspirantenmobiliteit. Detacheringen zijn niet meer mogelijk, alles gaat naar het 
kanaalplan. 
De korpschef wil verder werken aan de sfeer, door de werking verder te optimaliseren en goede 
mensen aan te trekken zal de sfeer zeker verbeteren. 
 
 



7. Open verklaren van een betrekking 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 07 maart 2017 met betrekking tot de vacant verklaring van 
een betrekking van rechercheur; 
 
Overwegende dat een betrekking van rechercheur/inspecteur, 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: Een betrekking van rechercheur/inspecteur, 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 van het eigen korps en 1 hoofdinspecteur van een korps van de lokale politie; 
- secretaris: een administratief personeelslid. 

 

8. Open verklaren van een betrekking van hoofdinspecteur van politie, dienst operaties  
 

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 07 maart 2017 met betrekking tot de vacant verklaring van 
een betrekking van hoofdinspecteur;; 
 
Overwegende dat een betrekking van hoofdinspecteur, open verklaard kan worden ingevolge de 
NAVAP 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: Een betrekking van hoofdinspecteur-rechercheur, 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 van het eigen korps en 1 officier van een korps van de lokale politie; 
- secretaris: een administratief personeelslid. 

 
9. Open verklaren van een betrekking van hoofdinspecteur 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 07 maart 2017 met betrekking tot de vacant verklaring van 
een betrekking van hoofdinspecteur-rechercheur; 
 
Overwegende dat een betrekking van hoofdinspecteur/rechercheur, open verklaard kan worden 
ingevolge de pensionering 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: Een betrekking van hoofdinspecteur-rechercheur, 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 van het eigen korps en 1 officier van een korps van de lokale politie; 
- secretaris: een administratief personeelslid. 

 
10. Open verklaren van een betrekking van commissaris van politie, dienst operaties  

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 07 maart 2017 met betrekking tot de vacant verklaring van 
een betrekking van commissaris dienst operaties; 
 
Overwegende dat een betrekking van commissaris, open verklaard kan worden ingevolge de mobiliteit 
van de titularis van deze betrekking; dat deze voorheen niet werd ingevuld daar er een commissaris 
rode loper in bovental zat; dat deze commissaris rode loper op 01 juli 2017 op pensioen gaat; 
 
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: Een betrekking van commissaris van politie, dienst operaties, 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 van het eigen korps en 1 officier van een korps van de lokale politie; 
- secretaris: een administratief personeelslid. 

 
11. Deficitair verklaren van de politiezone 

 
De politieraad, in openbare vergadering, 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 11; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten (RPPol) en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen IV.I.33, V.II.15; 
 
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 politieraadsbesluit van 28 maart 2013 houdende de goedkeuring van de 
personeelskaderuitbreiding van de lokale politie Denderleeuw-Haaltert, goedgekeurd door de heer 
gouverneur; 
 
Overwegende dat van de organieke personeelsformatie op datum van heden, slechts 58 van de 71 
operationele betrekkingen zijn ingevuld; dat het minimum effectief werd vastgelegd op 65 operationele 
personeelsleden; 
 
Overwegende dat de uitstroom uit de opleidingen beperkt is en onvoldoende blijkt om de openstaande 
betrekkingen in de operationele personeelsformatie in te vullen via gewone mobiliteit; 
 
Overwegende dat voor deficitaire zones een aantal maatregelen werden voorzien; dat de mobiliteit 
van personeelsleden die de zone wensen te verlaten kan worden uitgesteld zolang de zone deficitair 
blijft met een maximum van zes maanden; dat aan de aspiranten de mogelijkheid wordt geboden om 
reeds tijdens de opleiding hun voorkeur te laten uiten voor de politiezone zodat zij na het slagen in de 
opleiding onmiddellijk aan de zone worden toegewezen; dat ambtshalve aanwijzing van aspiranten 
mogelijk is; dat de zone voorrang kan krijgen voor de toewijzing van gedetacheerde personeelsleden; 
 
Na beraadslaging; 

 
BESLUIT met eenparigheid der stemmen: 
 
Artikel 1: De politieraad verklaart de politiezone Denderleeuw/Haaltert deficitair. 
 

Artikel 2: De politieraad stelt vast dat er 7 betrekkingen van het operationele minimum effectief niet 
zijn ingevuld. 
 

12. Vacant verklaren van zes 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; 
 
Gelet op het advies van de korpschef van 10 maart 2017 met betrekking tot de vacant verklaring van 
zes betrekkingen van inspecteur van politie voor de dienst operaties via aspirantenmobiliteit; 
 
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 zes vacatures van inspecteur operaties via de gewone mobiliteitsronde, niet konden 
worden ingevuld; dat de politiezone in zitting van heden deficitair wordt verklaard; 
 
Na beraadslaging; 

 
BESLUIT met eenparigheid der stemmen: 
 
Artikel 1: Zes 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. 
 

13. Goedkeuring convenant Paulo  
 

De politieraad, in openbare vergadering; 
 
Gelet op de nota van de provincie Oost-Vlaanderen aan de Deputatie van 8 september 2016 
betreffende het voorstel voor het afnameconvenant voor de hulpverleningszones en politiezones in 
2017; 
 
Gelet op de mail van 18 oktober 2016 van Pascal Vandenhole, opleidingsdirecteur bij Paulo, 
houdende het Paulo-tariefplan en de simulatie per politiezone, incl. bijlagen; 
 
Gelet op de bespreking van het tariefplan op het politiecollege van 25 oktober 2016 waar voorgesteld 
wordt om akkoord te gaan met het voorgestelde afnameconvenant met de provincie, waarbij de 
politiezone een basistrekkingsrecht ten bedrage van 75% van het gecorrigeerd inschrijvingsgeld dat 
voor 2016 werd vastgelegd, zijnde 13.507 euro zal betalen en waarbij de politiezone 
Denderleeuw/Haaltert bijkomende trekkingsrechten kan aankopen waardoor zij het recht op korting 
van 15% krijgt; 
 
Gelet op het politiecollegebesluit van 21 december 2016 houdende tarifering Paulo; 
 
Overwegende dat de Oost-Vlaamse politiezones meer transparantie wensten over de prijs van de 
opleidingen en het huren van infrastructuur en materiaal; 
 
Overwegende dat er met ingang van 2017 geen algemene bijdrage meer wordt gevraagd; dat voor 
alle diensten die PAULO-Politieopleiding verstrekt, een aparte vergoeding wordt aangerekend; 
 
Overwegende dat politiezones die dit convenant met de provincie ondertekenen recht hebben op 
korting; 



 
Overwegende dat de politiezones een basistrekkingsrecht betalen, gelijk aan 75 % van het 
gecorrigeerde inschrijvingsgeld dat voor 2016 vastgelegd werd; 
 
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien worden in de begroting 2017, gewone dienst, onder 
artikelnummer 330/123-17; 
 
Na beraadslaging; 
   
BESLUIT met eenparigheid der stemmen: 
 
Artikel 1: De politieraad gaat akkoord met het voorgestelde afnameconvenant met de provincie Oost-
Vlaanderen voor het jaar 2017, waarbij de politiezone een basistrekkingsrecht zal betalen van 75% 
van het gecorrigeerde inschrijvingsgeld dat voor 2016 werd vastgelegd, zijnde €13.507 en waarbij 
men bijkomende trekkingsrechten kan aankopen waardoor zij het recht op korting krijgt van 15%. 
 
Artikel 2: Deze uitgave te verrekenen op artikel 330/123-17 van de begroting dienstjaar 2017. 
 
14. Balans en resultatenrekening per 31 december 2016 

 
De Raad in openbare zitting vergaderd, 
 
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 31/12/2016 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; 
 
Gehoord de motivering van raadslid Slagmulder, waarbij hij zich wenst te onthouden voor dit punt, niet 
omdat hij de correctheid van de rekeningen betwist, maar omdat hij niet kan instemmen met het beleid 
van de meerderheid; 
 
Overwegende dat alle raadsleden aanwezig zijn; 
 
Overwegende de onthouding van raadsleden Slagmulder, De Dier, Van Schelvergem, Meganck, 
Coppens, Van Keymolen en De Braeckeleer; 
 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT  met 63,5 stemmen voor, 0 stemmen tegen bij 36,5 onthoudingen: 
 
Artikel 1: De balans per 31/12/2016, de resultatenrekening per 31/12/2016 en de bijgevoegde 
toelichting wordt vastgesteld en aangenomen als volgt: 
 
 
1.1. BALANS PER 31/12/2016 
 

ACTIEF   PASSIEF 

    

VASTE ACTIVA 383.737 EIGEN VERMOGEN 1.121.657 

I.  IMMATERIELE VASTE ACTIVA  I'  KAPITAAL 1.181.019 

    

II.MATERIELE VASTE ACTIVA 342.821 II.' GEKAPITALISEERDE RESULTATEN -255.595 

    

A. Niet bebouwde gronden en terreinen      III' OVERGEDRAGEN RESULTATEN -36.241 

B. Gebouwen en hun gronden 9.265   

C. Wegen  A’. Van vorige dienstjaren  

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

E.  Waterlopen en waterbekkens  C’. Eigen dienstjaar  -36.241 

F. Meubilair en materiaal 333.556   

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, 232.474 

          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 40.916 D’.   Van andere overheidsinstellingen 232.474 

    

  VOORZIENINGEN  

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

B. Toegestane leningen 40.916   

  SCHULDEN 462.055 

  VII'. SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR  

V.  FINANCIELE VASTE ACTIVA     

  A’. Leningen ten laste  van de politiezone  

A. Deelnemingen  & vastrentende effecten  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              

1.199.975 

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 655.227   

    

A. Debiteuren 3.439 VIII' SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 462.055 

B. Overige vorderingen 646.674   

  A’. Financiële schulden  2.225 

1. BTW en aanvullende belasting                                                 

2. subsidies,giften,legaten en leningen                           646.626      1° Aflossingen van leningen 2.218 

3. Intresten,dividenden en ristorno's            48      2° Financiële kosten van leningen 7 

4. diverse vorderingen                                                                            3° Schulden in rekening-courant  

    

C. Terugvorderingen van aflossingen van leningen  B’. Handelsschulden 27.886 

D. Terugvordering van leningen 5.114 C’. Schulden m.b.t. belastingen,bezoldigingen,soc.. lasten 427.966 

  D’. Overige schulden  3.978 

VIII BEWERKINGEN VOOR REKENING VAN DERDEN    

    

IX FINANCIELE REKENINGEN 544.748 IX' BEWERKINGEN VOOR DERDEN  

    

A. Geldbeleggingen op ten hoogste één jaar     

B. Liquide middelen 555.273   

C. Betalingen in uitvoering -10.525   

    

X. OVERLOPENDE REKENINGEN & WACHTREKENINGEN   X'OVERLOPENDE REKENINGEN  

    

    

TOTAAL DER ACTIVA  1.583.712 TOTAAL DER PASSIVA:  1.583.712 

 

1.2. RESULTATENREKENING 2016 

 

KOSTEN  OPBRENGSTEN  
I.    COURANTE KOSTEN 6.291.742 I'.    COURANTE OPBRENGSTEN 6.271.661 

    

A Aankopen van goederen . 87.228 A'. Opbrengsten van de fiscaliteit  

B. Exploitatiediensten en –goederen 649.738 B'. Exploitatieopbrengsten 10.375 

C. Personeelkosten 5.543.672 C'. Bijdragen in de weddelasten en verkregen werkingssubsidies 6.255.108 

D. Toegestane werkingssubsidies 1.510 D'. Terugvordering van aflossingen van leningen 5.114 

E. Aflossingen van leningen  9.419 E'. Financiële opbrengsten 1.064 

F. Financiële kosten 175   

    

a. Fianciele kosten van leningen 92 a'. Terugvorderingen van financiële kosten van 1.038 

b. Andere financiele kosten 66       leningen  en intresten op toegestane leningen  

c. Kosten van het financieel beheer 17 b'. Andere financiële opbrengsten 26 

    

II.    SUBTOTAAL A (courante kosten) : 6.291.742 II'. SUBTOTAAL A' (courante opbrengsten) : 6.271.661 

III.  BATIG COURANT RESULTAAT (II'-II)  III'. NADELIG COURANT RESULTAAT ( II-II') 20.081 

 

IV.   KOSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE NORMALE 

         SCHOMMELINGEN VAN DE BALANSWAARDEN, 

         RECHTZETTINGEN EN VOORZIENINGEN 

 

163.661 

 

IV’.   OPBRENGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE NORMALE 

         SCHOMMELINGEN VAN DE BALANSWAARDEN, 

         RECHTZETTINGEN EN VOORZIENINGEN 

 

86.911 

A. Toevoegingen aan afschrijvingen 158.547 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  9.419 

D. Rechtzetting van de rekeningen inzake de  

      terugvorderingen van aflossingen van leningen  

5.114 D'.Verrekening van ontvangen investeringssubsidies,  

      giften en legaten 

77.492 

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) 163.661 V'.     SUBTOTAAL B (niet-kasopbrengsten) 86.911 

VI.   TOTAAL VAN DE EXPLOITATIEKOSTEN (II+V) 6.455.403 VI'.    TOTAAL VAN DE EXPLOITATIEOPBRENGSTEN (II'+V') 6.358.572 

VII.  BATIG EXPLOITATIERESULTAAT (VI' - VI)  VII'.  NADELIG EXPLOITATIERESULTAAT (VI' - VI') 96.831 

VIII. UITZONDERLIJKE KOSTEN 21.912 VIII’. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 82.503 

A. Van de gewone dienst 11.991 A'. Van de gewone dienst 82.503 

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

C. Niet begrote uitzonderlijke kosten 9.921 C.' Niet begrote uitzonderlijke opbrengsten  

    

Subtotaal (uitzonderlijke kosten) 21.912 Subtotaal (uitzonderlijke opbrengsten) 82.503 

    

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) 

21.912 X’.      TOTAAL VAN DE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN  

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

82.503 

XI.    BATIG UITZONDERLIJK RESULTAAT (x' -x) 60.591 XI’.    NADELIG UITZONDERLIJK RESULTAAT (x -x')  

XII.   TOTAAL VAN DE KOSTEN (VI + X) 6.477.315 XII’.   TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN (VI' + X') 6.441.075 

XIII.  BATIG RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (XII' - XII)  XIII’.  NADELIG RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (XII- XII') 36.240 

 

XIV.  BESTEMMING VAN HET BATIG RESULTAAT (XIII) 

 

60.591 

 

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

 

96.831 

A. Over te dragen batig exploitatieresultaat  A.’ Over te dragen nadelig exploitatieresultaat 96.831 

B. Over te dragen batig uitzonderlijk resultaat  

 

60.591 B’. Over te dragen nadelig uitzonderlijk resultaat  

 

 

Subtotaal (bestemming van het resultaat) 60.591 Subtotaal (bestemming van het resultaat) 96.831 

XV. EVENWICHTSCONTROLE (XII + XIV = XV') 6.537.906 XV'. EVENWICHTSCONTROLE (XII' + XIV' = XV) 6.537.906 

 

Artikel 2:  Afschrift van deze beslissing zal, samen met de voorgeschreven documenten, 
overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid 
 
15. Goedkeuring begrotingsrekening dienstjaar 2016 
 

De Raad in openbare zitting vergaderd, 
 
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); 
 
Gelet op de rekening van de politiezone - dienstjaar 2016 zoals opgemaakt door de heer Jo 
Waterloos,  bijzonder rekenplichtige ; 
 
Gelet op de synthesetabel begrotingsrekening : 
 

Algemeen begrotingsresultaat van het dienstjaar  

Gewone dienst 522.161,33 € 

Buitengewone dienst 50.110,15 € 

Totaal   572.271,48 € 

 

Boekhoudkundig resultaat van het dienstjaar  

Gewone dienst 530.240,63 € 

Buitengewone dienst 202.564,98 € 

Totaal 732.805,61 € 

 
Overwegende dat de rekening sluit met een batig algemeen begrotingsresultaat van het dienstjaar van 
522.161,33 € in de gewone dienst en een batig algemeen begrotingsresultaat van het dienstjaar van 
50.110,15 € in de buitengewone dienst; 
 
Overwegende dat de rekening sluit met een batig algemeen boekhoudkundig resultaat van het 
dienstjaar van 530.240,63 € in de gewone dienst en een batig algemeen boekhoudkundig resultaat 
van het dienstjaar van 202.564,98 € in de buitengewone dienst; 
 
Gehoord de toelichtingen van Jo Waterloos, bijzonder rekenplichtige; 
 
Gehoord de motivering van raadslid Slagmulder, waarbij hij zich wenst te onthouden voor dit punt, niet 
omdat hij de correctheid van de rekeningen betwist, maar omdat hij niet kan instemmen met het beleid 
van de meerderheid; 



 
Overwegende dat alle raadsleden aanwezig zijn; 
 
Overwegende de onthouding van raadsleden Slagmulder, De Dier, Van Schelvergem, Meganck, 
Coppens, Van Keymolen en De Braeckeleer; 
 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT  met 63,5 stemmen voor, 0 stemmen tegen bij 36,5 onthoudingen: 
 
Artikel 1: De begrotingsrekening van de politiezone Denderleeuw-Haaltert dienstjaar 2016 goed te 
keuren. 
 

Artikel 2: Afschrift van deze beslissing zal, samen met de voorgeschreven documenten, overgemaakt 
worden aan de toezichthoudende overheid 
 
16. Agendapunten raadslid Jan De Dier 
 

1/  Is de burgemeester van Denderleeuw bevoegd om rechtstreeks aan politie-inspecteurs opdrachten 
van interventionele aard te geven; mijns inziens is een burgemeester enkel hoofd van de bestuurlijke 
politie!  
 
Raadlid De Dier licht zijn agendapunt toe, er zijn verschillende inspecteurs die hem hierover 
aangesproken hebben. Hij wil dat dit onmiddellijk stopt, zo niet, zal hij verdere stappen richting 
gouverneur zetten 
 
De voorzitter deelt mee dat het politiecollege geen weet heeft van dergelijke opdrachten. Indien een 
personeelslid meent dat er hem onterechte opdrachten gegeven worden, moet de betrokken 
inspecteur contact opnemen met de korpschef. Tot op heden is er hiervan nog geen melding 
gekomen. 
Burgemeester Fonck merkt op dat er nergens in de wet staat dat een burgemeester geen vragen aan 
een inspecteur mag stellen. Dit geldt trouwens voor iedere burger, wanneer men iets opmerkt mag 
men dit toch melden aan de politie. De inspecteur kan dan nog beslissen welk gevolg eraan te geven. 
Indien hij echt niet akkoord kan gaan en/of hij zich onterecht behandeld voelt, dient hij zijn overste of 
de korpschef hiervan in te lichten.  
  
2/Aangaande de aankoop van een dienstvoertuig Audi A5 voor de voorgaande korpschef.  
 

Op 3 jan.2012 ondertekende de vorige Korpschef een bestelbon voor de aankoop van deze wagen en 
de bestelbon werd eveneens op 4 jan.2012 ondertekend door de heer Fonck als toenmalig voorzitter 
van het politiecollege. Was het politiecollege en de politieraad op de hoogte van deze bestelling dd 3 
jan.2012.Zo ja, wanneer werd de goedkeuring hiertoe gegeven. Werd er een openbare aanbesteding 
gedaan?  
Zo neen, hebben betrokken personen op eigen hand gehandeld zonder voorafgaande goedkeuring 
door de politieraad? En hebben betrokken personen één en ander geprobeerd post factum te 
regulariseren in een politiecollege van 18 jan.2012 en politieraad van 13 febr.2012?  
 
Raadslid De Dier licht zijn agendapunt verder toe. Hij geeft de historiek weer van de aankoop/verkoop 
van het voertuig. Hij heeft ondertussen het schriftelijke antwoord van het politiecollege op zijn eerder 
gestelde vragen ontvangen, en daaruit blijkt volgens raadslid De Dier duidelijk dat het politiecollege en 
de politieraad geen kennis hadden van de aankoop van het voertuig A5. Alle beslissingen zijn achteraf 
genomen om de situatie recht te trekken. Het politiecollege besliste pas 2 weken na de ondertekening 
van de bestelbon bij garage Declercq.  
Volgens raadslid De Dier betreft het hier dan ook een typisch voorbeeld van de graaicultuur van de 
burgemeester van Denderleeuw, zoals ook het geval was bij de oplichting voor 1.000.000,00 euro bij de 
aankoop van de site Van Roy.  
Burgemeester Fonck overloopt ook de historiek, de aankoop van het voertuig A5 werd wel degelijk 
besproken op 03 januari 2012, in aanwezigheid van beide burgemeesters, de korpschef en de 
bijzondere rekenplichtige. De secretaris was hier niet bij omdat zij in verlof was. De beslissing tot 
aankoop is op het eerstvolgende politiecollege officieel vastgelegd. Het is niet ongebruikelijk dat 
beslissingen achteraf genotuleerd worden. De politieraad gaf, zoals elk jaar, het politiecollege de 
delegatiebevoegdheid van 5.500,00 euro. 
De verkoop was zeker te verantwoorden omdat de korpschef op het voertuig zeer zwaar belast werd, 
het betrof immers een wagen met 2.7 dieselmotor. Hij moest hiervoor 450 euro in zijn loon inboeten. De 
zone heeft bij de verkoop ook geen slechte zaak gedaan, de korpschef heeft dit goed onderhandeld. 
Een wagen met een 2.7 motor krijg je aan de straatstenen niet kwijt. Een opleg van 5.498 euro voor het 



vervangingsvoertuig stemt overeen met de afschrijvingsnorm toegepast op de voertuigen van de 
politiezone. Er werd dus zeker geen slechte deal gesloten door de korpschef. 
Raadslid De Dier kan niet begrijpen dat de burgemeester vindt dat de zone een goede zaak doet, een 
voertuig met waarde van 32.857,85 euro wordt vervangen door een voertuig van 31.998,95 euro en er 
moet nog een opleg van 5.498,95 euro gebeuren, toevallig of niet, juist het bedrag van de delegatie die 
achteraf aan het politiecollege werd gegeven. Indien de burgemeester vindt dat dit goed onderhandeld 
heeft, kan hij volgens raadslid De Dier misschien beter een andere job zoeken. Hij kan misschien 
politie-inspecteur worden, daar zijn blijkbaar toch genoeg vacatures voor. Raadslid De Dier betwijfelt 
echter dat de burgemeester zou slagen in de selectieproeven, want dan moet hij ook langs hem 
passeren. 
De voorzitter wil de discussie beëindigen, ze concludeert dat het politiecollege wel degelijk op de 
hoogte was van de aankoop. Raadslid Roger Coppens, toenmalig burgemeester van Haaltert, bevestigt 
dit en vindt ook dat dit zeker geen slechte zaak voor de zone was. 

Besloten vergadering 

 
17. Pensioen verlenen aan een commissaris van politie. 

 
18. Aktename van het ontslag en de pensionering van een hoofdcommissaris van politie 
 
19. Aanvraag non-activiteit voorafgaand aan het pensioen van een HINP van politie 

 
20. Aanvraag non-activiteit voorafgaand aan het pensioen van een INP van politie 

 
Aldus gedaan in zitting datum als ten hoofde gemeld. 

 
Namens de politieraad: 

De secretaris,  De voorzitter, 
 
 
 
 
 
Michelle BOSMAN  Veerle BAEYENS 


