
POLITIEZONE BOORTMEERBEEK-HAACHT-KEERBERGEN 
 

BEKNOPTE OVERZICHTSLIJST POLITIERAADSZITTING 25 maart 2014 
 

De politieraad van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen vergaderde op dinsdag 25 

maart 2014 voor de eerste maal dit jaar vanaf 19.30 u in de raadzaal van het gemeentehuis te Haacht.  

Volgende agendapunten werden behandeld en kregen het gevolg zoals vermeld.  De integrale tekst van 

de besluiten, mogelijke opmerkingen en vergadertechnische gegevens worden opgenomen in de 

notulen van de bedoelde zitting. 
 

 

1. Kennisname ontslag van een politieraadslid 

De politieraad neemt kennis van het besluit van de gemeenteraad van Keerbergen van 20 januari 2014 

betreffende het ontslag van de heer Louis Vanhoof als politieraadslid en zijn vervanging door 

mevrouw Liesbeth Claesen. 

 

2. Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging opvolgend politieraadslid 

De politieraad besluit unaniem de geloofsbrieven van raadslid Liesbeth Claesen te aanvaarden, akte te 

nemen van de eedaflegging en de aanstelling tot lid van de politieraad van de mevrouw Liesbeth 

Claesen. 

 

3. Toevoeging bij hoogdringendheid van een punt 

De politieraad besluit unaniem volgende agendapunten toe te voegen aan de agenda van de politieraad 

van heden luidend:  

- Kennisname besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 18 maart 2014 

betreffende de goedkeuring van de begrotingsrekening 2012, de balans op 31 december 2012 en de 

resultatenrekening over het dienstjaar 2012 

- Kennisname goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan 2014-2017;  

- Voorwaarden en wijze van gunnen aankoop 20 PC’s, 1 laptop en toebehoren. 

 

4. Kennisname goedkeuring zonaal veiligheidsplan 2014-2017 

De politieraad neemt kennis van de brief van 18 december 2013 van de ministers van Binnenlandse 

Zaken en Justitie betreffende de goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan 2014-2017. 

 

5. Kennisname goedkeuring rekening 2012 

De politieraad neemt kennis van de brief van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 19 

maart 2014 betreffende het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 18 maart 

2014 betreffende de goedkeuring van de begrotingsrekening 2012, de balans op 31 december 2012 en 

de resultatenrekening over het dienstjaar 2012. 

 

6. Voorwaarden en wijze van gunnen 20 PC´s en laptop en toebehoren 

De politieraad besluit unaniem de 20 PC’s en 1 laptop met toebehoren aan te kopen.  

 

7. Notulen vorige zitting 

De politieraad besluit unaniem de notulen van de zitting van de politieraad van 17 december 2013 

goed te keuren. 

 

8. Waarnemend korpschef 

De politieraad neemt kennis van het besluit van het politiecollege van 24 februari 2014 waarbij vanaf 

1 maart 2014 tot en met de dag van de benoeming van een nieuwe zonechef COM Walter Huybrechts 

wordt aangeduid als plaatsvervangend zonechef. 

 

9. Afschrijven voertuigen RNA-520 en XGJ-243 

De politieraad besluit unaniem de voertuigen RNA520 en XGJ243 te ontstripen, te ontdoen van de 

politionele uitrusting en vervolgens af te voeren, enerzijds naar PIVO en anderzijds via verkoop aan 

een verwerker.  

 

10. Actualisatie organogram 

De politieraad besluit unaniem het actuele organogram van het operationele politiekader als volgt te 

bevestigen: 
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Graad Organogram 

HCP 1 

CP 3 

HINP 13 

INP 50 

TOTAAL 67 

 

11. Vaststelling gemeentelijke dotaties 

De politieraad besluit met 95,17/95,17% ja of 100% van het aanwezig stemgewicht de 

dotatieverdeling voor de begroting 2014 tussen de gemeenten van de politiezone Haacht als volgt vast 

te stellen: 

 

GEWONE DIENST 

Gemeente Norm Percentage Dotatie 2013 

Boortmeerbeek  14,3 30,48 980.201,00 

Haacht 19,4 36,87 1.185.588,00 

Keerbergen 13,8 32,66 1.050.211,00 

 

12. Kennisname begrotingscommissie politiebegroting 2014 

De politieraad neemt kennis van het verslag van de technische begrotingscommissie van 10 maart 

2014. 

 

13. Politiebegroting 2014 

De politieraad besluit  met 95,17/95,17 % aanwezige stemmen, zijnde unaniem de begroting 2014 

over het geheel, met  5.450.346,00 EUR in inkomsten en 5.967.468,00   EUR uitgaven in de gewone 

dienst van het dienstjaar met een geraamd algemeen begrotingsresultaat ten belope van 517.122,00 

EUR op het vorige dienstjaar en 0,00 EUR als geraamd algemeen begrotingsresultaat op de gewone 

dienst en 179.000,00 EUR als inkomsten en uitgaven op de buitengewone dienst en aldus een geraamd 

algemeen begrotingsresultaat van 0,00 EUR in de buitengewone dienst, goed te keuren. 

 

14. Vacantverklaring 2 INP wijk 

De politieraad besluit unaniem twee functies basiskader INP wijk met werfreserve vacant te verklaren. 

 

15. Stand van zaken onderzoek fusiemogelijkheden 

De politieraad neemt kennis van de mededeling door de voorzitter van de politieraad dat er tot heden 

geen nieuwe initiatieven genomen zijn in de fusiebesprekingen met de PZ BRT, maar dat weldra een 

nieuwe stap gezet zal worden door de verantwoordelijke arrondissementscommissaris van zodra de 

nieuwe korpschef in dienst getreden is. 

 

16. Delegatie bevoegdheid tot voordracht personeelsleden aan politiecollege 

De politieraad besluit unaniem het politiecollege delegatie te verlenen voor het aanwerven en 

benoemen van leden van het operationeel kader en het burgerpersoneel, de korpschef en de officieren 

uitgezonderd, voor zover er niet wordt afgeweken van de volgorde voorgesteld door de 

selectiecommissie. 

 

Punten aangebracht door politieraadslid Frank Vannetelbosch: 

1. Toelichting mediaberichten intern onderzoek Politiezone Haacht/onderzoek Parket Leuven 

in Politiezone Haacht 

De voorzitter zegt dat er momenteel, zoals in de media gemeld, alleen bekend is dat een onderzoek 

lopende is. Het was de bezorgdheid van het raadslid te weten of de voorzitter op de hoogte was. 

 

2. Oprichting Facebookpagina en Twitterpagina Politiezone Haacht 

Het politiecollege licht toe dat men zeer voorzichtig wenst om te springen met het gebruik en beheer 

van sociale media, maar dat het wel in de bedoeling ligt via deze weg een koppeling naar de 

gecontroleerde informatie op de website te leggen. 

 

3. Voorstelling Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 

De voorzitter verwijst naar de kennisname over de goedkeuring en ondertekening van het zonaal 

veiligheidsplan 2014-2017 en stelt dat de voorstelling aan de politieraad wordt toevertrouwd aan de 

nieuwe korpschef die er dan meteen de toelichting van zijn beleidsstrategie kan aan koppelen. 

 



BESLOTEN ZITTING 

 

1. Voordracht korpschef 

Na geheime stemming besluit de politieraad met 18 ja de heer CP Wim D’Haese voor te dragen om 

door de Koning te worden aangewezen in de hoedanigheid van zonechef van de politiezone 

Boortmeerbeek – Haacht – Keerbergen. 

 

2. Pensionering CP Verelst  

Na geheime stemming besluit de politieraad met 18 ja de pensionering wegens lichamelijke 

ongeschiktheid van CP Paul Verelst met ingang van 1 januari 2014 te bekrachtigen. 

 

3. Pensionering CP Van Engeland  

De politieraad neemt kennis van de pensioenaanvraag van CP Guido Van Engeland bij PDOS op 14 

november 2014 en besluit na geheime stemming met 18 ja hem eervol ontslag uit het korps te verlenen 

per 1 juni 2014. 

 

4. Pensionering INP Vanschoelant  

De politieraad neem kennis van de pensioenaanvraag van INP Jozef Vanschoelant bij PDOS op 10 

januari 2014 en besluit na geheime stemming met 18 ja hem eervol ontslag uit het korps te verlenen 

per 1 oktober 2014. 

 

5. Pensionering INP Stas  

De politieraad neemt kennis van de pensioenaanvraag van INP Luc Stas bij PDOS op 27 mei 2014 en 

besluit na geheime stemming met 18 ja hem eervol ontslag uit het korps te verlenen per 1 augustus 

2014. 

 

6. Voordracht niveau A  

Na geheime stemming besluit de politieraad met 18 ja mevrouw Nathalie Heylen als kandidaat in het 

kader van de mobiliteit voor te dragen om als kalog niveau A diensthoofd in contractueel 

dienstverband de politiezone te vervoegen. 

 

7. Aanstelling  niveau C gesco 

Na geheime stemming besluit de politieraad met 18 ja mevrouw Sarah Van Calster als kandidaat in het 

kader van de mobiliteit voor te dragen om als kalog niveau C als gesubsidieerd contractueel de 

politiezone te vervoegen. 

 

8. Voordracht1 INP Interventie uit wervingsreserve 

Na geheime stemming besluit de politieraad met 18 ja AINP Jonathan Asselman als kandidaat in het 

kader van de mobiliteit voor te dragen om als basiskader INP interventie de politiezone te vervoegen. 

Daarnaast besluit de politieraad unaniem de werfreserve vast te stellen als INP Eva Reynders. 

 

9. Invaliditeitspercentage INP Marc Baudet 

Na geheime stemming besluit de politieraad met 18 ja aan de heer INP Marc Baudet, geboren op 31 

december 1962 en wonende te Sint-Antoniusstraat 19, 3191 Hever-Boortmeerbeek ingevolge het 

arbeidsongeval van 19 november 2008 een blijvende invaliditeit toe te kennen. 
 

Ingevolge de bepaling in artikel 252 §2 van het gemeentedecreet waarbij de openbaarheidsverplichting nader 

omschreven wordt, bevestigt het politiecollege heden de voorgaande beknopte lijst door middel van een 

aanplakbrief aan de gemeentehuizen van de zone aan de bevolking binnen de decretale termijnen te zullen 

bekend maken. 
 

De inzage voor het publiek wordt georganiseerd iedere werkdag van 9.00 u tot 12.00 u van 26 maart2014  tot en 

met 23 april 2014 op het gemeentesecretariaat van Boortmeerbeek.  Latere consultatie kan op eenvoudige 

aanvraag. 
 

Keerbergen, 26 maart 2014 

Namens het politiecollege 

De politiesecretaris De burgemeester/voorzitter 
 

 

 

 

J. SMITS M. FILLET 


