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1. Goedkeuring verslag voorgaande zitting 17/12/2019 
 

De politieraad besluit de notulen van de zitting van de politieraad van 17 december 2019 goed te 

keuren. 

 

 

2. -  Kennisname en goedkeuring raming nieuwbouw 
  
De politieraad neemt kennis van de raming van de bouwkost van de nieuwbouw op basis van de 

gewenste oppervlakte. De korpschef geeft een korte toelichting over de inhoud van deze Excel. 

De raming opgenomen in het voorliggend document, werd opgesteld op basis van wettelijke 

vereisten, noden van de politiezone en vergelijkbare projecten van andere politiezones.  

 

De raadsleden zijn van oordeel dat ze zonder verdere toelichting van de cijfers en oppervlakten 

geen goedkeuring kunnen verlenen. Zij wensen enkel kennis te nemen van het voorliggend 

document. Het is onder meer niet duidelijk of de aankoop van de grond voorzien is in de raming.  

Tevens wensen ze in de eerstvolgende politieraad een toelichting van zowel SWECO als GD&A 

inzake de huidige stand van de procedure en de volgende te nemen stappen.  

De vraag wordt ook gesteld of de locatie zal primeren op de andere criteria en of de locatie deel 

zal uitmaken van de scoring. De locatie zal uiteraard deel uitmaken van de weging aangezien dit 

een belangrijk criterium is, maar zal niet het enige criterium zijn. Al deze elementen zullen 

duidelijk toegelicht worden in de eerstvolgende zitting van de politieraad, enerzijds door de 

mondelinge toelichting gegeven door SWECO en GD&A, anderzijds aan de hand van de goed te 

keuren documenten (selectieverslag, gunningsleidraad met bijlagen, bestek).  

 

3. Overzicht personeelsbeleid  

 

De korpschef geeft een toelichting inzake de huidige personeelsformatie. Momenteel zijn er 

ongeveer 60 mensen aan het werk, terwijl er 74 personeelsleden op de loonlijst staan. Dit wil 

zeggen dat de politiezone momenteel te kampen heeft met een personeelstekort van 12 %. De 

dienst interventie heeft een tekort van 6 personen, terwijl de dienst steun een tekort heeft van 

31%.  

 

Mevrouw Mouligneau vraagt wat de concrete stappen zullen zijn om de tekorten op te vullen. 

De korpschef stelt dat de politiezone effectief een aanwervingsbeleid heeft en de politiezone zo 

aantrekkelijk mogelijk wil maken voor potentiële kandidaten. Zowel de korpschef, de 

coördinator beleid en een hoofdinspecteur van de dienst interventie hebben zich op eigen 

initiatief geëngageerd om les te geven in 3 verschillende politiescholen, dit om “reclame” te 

kunnen maken voor de politiezone.  

Mijnheer Vansevenant zegt dat hij het een mooi initiatief vindt dat de korpschef zelf gaat 

lesgeven om collega’s te recruteren, wat zijn drive en motivatie aantoont.  

 

 

4. Criminografie 

 

De politieraad neemt kennis van de toelichting door de korpschef bij de criminaliteitscijfers en de 

actieplannen. 

 

Mijnheer Allaerts vraagt of er plannen zijn om camerabewaking te installeren op het grondgebied 

van de gemeente Keerbergen. De burgemeester-voorzitter ligt toe dat er een site survey heeft 

plaatsgevonden en dat er op het eerstvolgende politiecollege een raming zal voorgesteld worden 
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van de kosten die gepaard gaan bij de implementatie van een cameranetwerk op het grondgebied 

van de politiezone.  

 

Inzake het aantal ongevallen met fiets vraag mijnheer Vansevenant of het mogelijk is om een 

differentiatie te maken tussen het aantal ongevallen met een gewone fiets, een elektrische fiets en 

een speedelec. De korpschef zal bekijken wat hier mogelijk is.  

 

Tijdens de winterBOB-actie blies 98,8% van de geteste personen safe. Daarnaast waren er 35 

positieve speekseltesten in 2019, wat een relatief laag aantal is. Mijnheer Van Loock vraagt wat 

het criterium is om dergelijke speekseltest af te nemen. De korpschef stelt dat een speekseltest 

afgenomen wordt bij vermoeden van intoxicatie. Het totale aantal afgenomen speekseltesten werd 

niet geregistreerd.  

 

Mijnheer Francois haalt aan dat er meer en meer klachten zijn inzake zwaar vervoer in de 

dorpskernen van Wespelaar en Tildonk. De korpschef deelt mee dat er in het verleden reeds 

vaak geverbaliseerd werd op zwaar vervoer, en dat de politiezone met de inzet van ANPR en een 

vrachtwagensluis in de toekomst deze problematiek wil proberen in te perken. Mevrouw 

Mouligneau zegt dat de stad Leuven dezelfde problematiek kent en vraagt zich af of er geen 

samenwerking mogelijk is om deze problematiek aan te pakken. De burgemeester-voorzitter deelt 

mee dat de stad Leuven geen ANPR wenst in te zetten in de strijd tegen zwaar vervoer, wat een 

eventuele samenwerking bemoeilijkt.  

 

 

Schriftelijke vraag gesteld door mevrouw Wolfs:  

 
“We vernemen via de pers dat er voortaan nog enkel een aangifte kan gedaan worden of een 

klacht kan geformuleerd worden op afspraak bij onze PZ. Dit roept bij veel burgers heel wat 

vragen op (en boze reacties op de sociale media).  

Daarom wil ik vragen dat de korpschef tijdens de komende politieraad deze maatregel verder zou 

willen toelichten en duiden zodat we de burgers die ons - als mandataris - hier op aanspreken, 

een gepaste repliek kunnen geven.” 

 
De korpschef geeft aan de hand van slides een toelichting over het systeem “aangifte op 

afspraak” en de verschillende mogelijkheden om het korps te contacteren.  

 

Mijnheer Lemaitre vraagt of het mogelijk is om statistieken te verkrijgen over de 

bezoekersaantallen in de respectievelijke commissariaten. De korpschef zegt dat dit niet mogelijk 

was, maar dat het systeem Appoint het wel mogelijk zal maken om statistieken bij te houden. Op 

de eerstvolgende politieraad zal een eerste overzicht gegeven worden.  

 

Het is zeer belangrijk om een onderscheid te maken tussen “aangifte op afspraak” en “onthaal op 

afspraak”. Er is altijd de mogelijk om de 101 te bellen indien er zich een dringend feit voordoet, en 

dan zal de burger steeds geholpen worden.  

 

Mevrouw Mouligneau haalt aan dat het interessant kan zijn om de bereikbaarheid van het korps 

ook eens te herhalen op websites, in infoblaadjes… zodat de burger optimaal geïnformeerd is.  

 

Mijnheer Van Loock vraagt wat hij exact moet doen indien hij bijvoorbeeld zijn portefeuille zou 

verliezen een dag voor vertrek op vakantie, of hij raakt zijn rijbewijs kwijt en moet gebruik maken 

van een voertuig. De korpschef antwoordt dat er dan steeds contact kan opgenomen met de 
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onthaalbediende op het algemeen nummer van de politiezone, en dat deze hem zal verder 

helpen.  

 

Mijnheer Lemaitre vraagt wat de concrete aanleiding was om te starten met de “aangifte op 

afspraak”. De korpschef licht toe dat het afsprakensysteem ook reeds in andere politiezones 

geïmplementeerd werd en dat het daar heel goed verloopt. De pro’s en de contra’s werden 

afgewogen, andere zones werden gecontacteerd om hun ervaringen te horen, en zo raakte de 

politiezone overtuigd van de meerwaarde van dit afsprakensysteem.  

 

 

 

VARIA: 

 

Mijnheer Stroobants vraagt of er reeds cijfers bekend zijn in verband met het tweerichtingsverkeer 

van fietsers in bepaalde straten in Boortmeerbeek (uitzending op ROB).  De korpschef deelt mee 

dat alle cijfermateriaal nog niet verworven is en dat er verder aan gewerkt wordt.  

 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

5. Pensionering INP ARTOIS Jacques  

 

Gelet op de wet van 15 mei 1984 tot harmonisering van de pensioenregeling; 

 

Gelet op de wet op het politieambt van 5 augustus 1992; 

 

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 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de 

politiediensten;  

 

Gelet op de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen en latere wijzigingen; 

 

Gelet op de pensioenaanvraag van INP Jacques Artois bij de FPD van 02/01/2020 waarvan 

kennisgeving aan het politiecollege op 20/01/2020; 

 

Overwegende dat INP Jacques Artois in zijn schrijven verzoekt om vanaf 1 april 2020 van een 

rustpensioen te kunnen genieten; 

Overwegende dat na onderzoek door de FPD blijkt dat INP Jacques Artois aan de voorwaarden 

voldoet om op de voorziene datum een rustpensioen in de overheidssector te bekomen; 

Overwegende dat de rechten op een rustpensioen vastgelegd zijn in het ambtenarenstatuut, wordt de 

politieraad verzocht kennis te nemen van het ontslagbesluit van INP Jacques Artois en het 

betreffende besluit op te stellen; 

 

BESLUIT    

 

Artikel 1: Kennis te nemen van de pensioenaanvraag van INP Jacques Artois bij FPD op 2 januari 

2020 waarvan kennisgeving aan het politiecollege op 20 januari 2020 en hem eervol ontslag uit het 
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korps te verlenen per 1 april 2020.  

 

Artikel 2: de bevoegde diensten in kennis te stellen van dit besluit.  

 

Gedaan in zitting als hierboven, 

Namens de Politieraad, 

 

De politiesecretaris,  De voorzitter van het 

politiecollege, 

 

 

  

 

 


