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Aanwezig: 
 
Rollier Jill, Rons Alexis, Merckaert Marleen, Lovato Ann, Bronselaer Bram, Hanon Patrick, Van den 

Brande Gerda, Beerens Albert, Linthout Johan, Mouallali Nora, Van Craenenbroeck Hilde, Geerinckx 

Veerle (voorzitter) (stemgerechtigde leden) 

 

D’Herde Kathleen, Mokhtar Karima, Zelderloo Elke (verslaggever ad hoc) (raadgevende leden) 

 

Michiels Leen (deskundige) 

Aanwezig tijdens de bespreking van het 3de en 4de agendapunt: 

Bert Carleer (directeur) 

Verontschuldigd: 

 
De Rop Johan, Janssens Brigitte, Bruggeman Dany 

De Voorzitter stelt vast dat er voldoende leden van de raad van bestuur aanwezig zijn om geldig te 
beraadslagen en dat er geen leden aanwezig zijn die de hoorzitting van 21 januari 2020 niet hebben 
bijgewoond. Op grond van die vaststelling opent voorzitter de zitting van de raad van bestuur om 
12u35. 

Mevrouw Elke Zelderloo, die was aangeduid als secretaris/verslaggever van de hoorzitting van 21 
januari 2020, maakt het verslag op van de zitting. 
 
 

1. Goedkeuring verslag RVB 21.01.2020 
 

 
Het verslag wordt éénparig goedgekeurd. 
 
 
 

2. Tuchtdossier FDB 
 

  
 
De raad van bestuur, na geheime stemming, 
 
Artikel 1 : met 11 stemmen ‘ja’, 0 stemmen ‘nee’ en 1 ‘onthouding’ 
Beslist om aan de heer Frank De Bock een tuchtsanctie op te leggen voor de betichtingen 1, 2, 3, 4 
en 6. 
Beslist om de heer Frank De Bock vrij te spreken van de betichting 5. 
 
 
Artikel 2 : met 11 stemmen ‘ja’, 0 stemmen ‘nee’ en 1 ‘onthouding’ 
Aan de heer Frank De Bock wordt de tuchtsanctie van ambtshalve ontslag opgelegd met ingang van 
19 april 2017. 
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Artikel 3 : met 11 stemmen ‘ja’, 0 stemmen ‘nee’ en 1 ‘onthouding’ 
De preventieve schorsing die bij hoogdringendheid werd opgelegd op 20 december 2019, wordt 
zonder voorwerp verklaard. 
 
Frank De Bock zal per aangetekend schrijven in kennis worden gesteld van onderhavige 
beslissingen. 
 
De voorzitter sluit het agendapunt af om 13.35 uur en hervat de agenda van de vergadering. De heer 
Bronselaer en de heer Linthout verlaten de vergadering.  De heer Carleer betreedt de vergaderzaal.  
 

 

3. Wijziging organigram 
 

 
De wijziging van het organigram wordt éénparig goedgekeurd. 
 
 

4. Varia 

 
- De voorzitter vraagt toelichting bij een aantal gegevens die werden opgenomen in de PP-

presentatie naar de gemeenteraden. 
- Mevrouw Mouallali informeert naar het dossier over openstaande schulden aan de stad 

Vilvoorde.  
 
 
 
 

 


