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OPENBARE ZITTING 
 
 
01 GOEDKEURING VERSLAG POLITIERAAD VAN 25 MEI 2011 
 
De raadsleden keuren het verslag van de politieraad van 25 mei 2011 goed met algeheelheid 
van stemmen. 
 
 
02 REKENING 2009 - DEFINITIEVE VASTSTELLING 
 
De politieraad neemt kennis van het besluit van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur 
afdeling Vlaams-Brabant d.d. 22 april 2011 houdende de definitieve vaststelling van de 
dienstjaarrekening 2009 van onze politiezone. 
 
De begrotingsrekening 2009 werd met volgende saldi afgesloten: 
 

 Budgettair resultaat 
o Gewone dienst  55.711,80 EUR 
o Buitengewone dienst        6.978.132,09 EUR 

 
 Boekhoudkundig resultaat 

o Gewone dienst  78.136,82 EUR 
o Buitengewone dienst        7.182.491,17 EUR 

 
 
03 REKENING 2009 - GOEDKEURING 
 
De politieraad neemt kennis van de goedkeuring van de balans en resultatenrekening 2009 
van de politiezone K-L-M door de provincie Vlaams-Brabant, afdeling Federale Overheid, 
dienst Algemene zaken en specifiek toezicht. 
 
 
04 REKENING 2010 
 

  
POLITIEZONE K-L-M 

Naamcode 5409 
 

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 28 september 2011 



Samenvatting: 
 

REKENING DIENSTJAAR 2010 PZ K‐L‐M 
       
SAMENVATTING GEWONE DIENST   
       
UITGAVEN  REK. 2009  BEGR.2010  REK.2010 
PK  5.535.766,52  5.422.948,66  5.470.260,56 
WK  605.215,09  739.929,58  699.175,25 
OVERDRACHTEN  129.110,08  25.200,00  24.652,14 
SCHULD  649.403,53  662.700,00  632.567,24 
           
TOTAAL  6.919.495,22  6.850.778,24  6.826.655,19 
       
       
ONTVANGSTEN  REK. 2009  BEGR.2010  REK.2010 
PRESTATIES  16.745,68  17.500,00  8.619,89 
OVERDRACHTEN  7.045.547,12  7.093.936,55  7.247.843,70 
SCHULD  380,22  1.000,00  10.046,20 
           
TOTAAL  7.062.673,02  7.112.436,55  7.266.509,79 
       
Op eigen dienstjaar is er een positief resultaat van 439 854,60€ 
Wanneer we hier dan de nodige correcties op toepassen t.t.z.: 
*resultaat van de vorige jaren     
*het saldo van de overboekingen     
*het begrotingsresultaat van het vorige jaar   
       
Komen we op een algemeen positief begrotingsresultaat van 260 130,29€ op de GD van het bj 2010 
 
Er zijn geen opmerkingen, noch bemerkingen. 
 
De politieraad gaat met algemeenheid van stemmen akkoord met de rekening 2010. 
 

Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus; 
 
Gelet op de omzendbrief ZPZ 11 van 21.12.2000 betreffende de instelling van de lokale politie, 
bestuurlijke aspecten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28.04.2000 houdende de indeling van het grondgebied van de 
provincie Vlaams-Brabant in politiezones; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 20.12.2000 betreffende de berekeningswijze van het aantal 
stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege; 
 
Overwegende dat in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28.04.2000 de gemeenten Kapelle-op-
den-Bos, Londerzeel en Meise gedefinieerd worden als politiezone; 
 
Gelet op de omzendbrief ZPZ 8 van 18.10.2000 houdende richtlijnen inzake de gemeentebegroting 
en –boekhouding m.b.t. de politiehervorming; 
 



Gelet op de omzendbrief PLP 9 van 18.07.2001 houdende richtlijnen voor het opstellen van de 
beginbalans van de politiezones; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 05.09.2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie; 
 
Gelet op de omzendbrieven PLP 13 dd. 26.10.2001, PLP 13 bis dd. 6.12.2001 en PLP 13 ter dd. 
23.1.2002 betreffende het opstellen van de politiebegroting; 
 
Gelet op de omzendbrief PLP 33 van 27 oktober 2003 inzake de jaarrekening 2002 van de 
politiezones; 
 
Gelet op de Ministeriële omzendbrief PLP 43 van 12 oktober 2007 betreffende de onderrichtingen 
voor het opstellen van de politiebegroting voor 2008 ten behoeve van de politiezones; 
 
Overwegende dat voor het dienstjaar 2010 een budgettaire en algemene rekening moet worden 
opgesteld; 

 
Gelet op het gunstig advies van het politiecollege dd. 15 juli 2011; 

 
In openbare zitting; 
 
Met algeheelheid van stemmen. 
 

BESLUIT : 
 
Artikel 1 - De budgettaire en algemene rekening 2010 van de politiezone K-L-M, die als bijlage 

integraal deel uitmaakt van deze beslissing, wordt goedgekeurd. 
 

Artikel 2 - Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken,  de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant (in duplo) en 
de Federale Politie (CGL - Dienst Morfologie Lokale Politie). 

 
 
 
 
 
05 BEGROTINGSWIJZIGING 1-2011 
 
Raadslid P. Aerts duidt een aantal spellingfouten aan.  Zij zullen aangepast worden. 
Hij wenst tevens te weten wat ‘airsoft’ inhoudt (Buitengewone dienst – ontvangsten, 
overboeking uit het buitengewoon reservefonds). 
De korpschef legt uit dat het operationeel personeel met behulp van replica’s van hun eigen 
dienstwapen, die werken met plastic balletjes, oefeningen of simulaties uitvoert die zo 
realistisch mogelijk zijn.  Dit systeem is ook veilig in gebruik. 
 
De politieraad keurt de begrotingswijziging 1-2011 goed met algemeenheid van stemmen. 
 

 
Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus; 
 
Gelet op de omzendbrief ZPZ 11 van 21.12.2000 betreffende de instelling van de lokale politie, 
bestuurlijke aspecten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28.04.2000 houdende de indeling van het grondgebied van de 
provincie Vlaams-Brabant in politiezones; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 20.12.2000 betreffende de berekeningswijze van het aantal 
stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege; 



 
Overwegende dat in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28.04.2000 de gemeenten Kapelle-op-
den-Bos, Londerzeel en Meise gedefinieerd worden als politiezone; 
 
Gelet op de omzendbrief ZPZ 8 van 18.10.2000 houdende richtlijnen inzake de gemeentebegroting 
en –boekhouding m.b.t. de politiehervorming; 
 
Gelet op de omzendbrief PLP 9 van 18.07.2001 houdende richtlijnen voor het opstellen van de 
beginbalans van de politiezones; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 05.09.2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie; 
 
Gelet op de omzendbrieven PLP 13 dd. 26.10.2001, PLP 13 bis dd. 6.12.2001, PLP 13 ter dd. 
23.1.2002, PLP 34 dd. 05.12.2003, PLP 36 dd. 16.12.2004, PLP 39 dd. 19.08.2005, PLP 39 bis dd. 
27.01.2006, PLP 43 dd. 12.10.2007 en de PLP 47 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen 
van de politiebegroting 2011 ten behoeve van de politiezones; 
 
Overwegende dat een ontwerp van begrotingswijziging 1/2011 door het Politiecollege werd 
voorbereid in de zitting van 05.09.2011; 
 
Overwegende dat het politiecollege dit voorstel goedkeurde op 16.09.2011; 
 
Gelet op het gunstig advies van de begrotingscommissie op 16.09.2011; 
 
Overwegende dat deze begrotingswijziging dient voorgelegd aan de politieraad van 28.09.2011; 
 
In openbare zitting; 
 
Met algeheelheid van stemmen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1 - De begrotingswijziging 1/2011, gewone en buitengewone dienst, wordt goedgekeurd 

(zie de begrotingstabellen in bijlage). 
 
Artikel 2 - Een afschrift van deze beslissing wordt in duplo aan de provinciegouverneur 

overgemaakt. 
06 GOEDKEURING WIJZE VAN GUNNEN EN RAMING INZAKE DE HUUR OP 

LANGE TERMIJN VAN 1 POLITIEVOERTUIG VOOR DE DIENST 
INTERVENTIE 

 
De politieraad keurt de wijze van gunnen en de raming inzake de huur op lange termijn van 1 
politievoertuig voor de dienst interventie goed met algemeenheid van stemmen. 
 
 

Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus; 
 
Gelet op de omzendbrief ZPZ 11 van 21.12.2000 betreffende de instelling van de lokale politie, 
bestuurlijke aspecten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28.04.2000 houdende de indeling van het grondgebied van de 
provincie Vlaams-Brabant in politiezones; 
 
Overwegende dat in artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 28.04.2000 de gemeenten Kapelle-op-
den-Bos, Londerzeel en Meise gedefinieerd worden als politiezone; 
 
Overwegende dat in een meergemeentezone de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de 
organisatie en beheer van de politiezone, worden uitgeoefend door het politieraad; 

 



Gelet op de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 

 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken;  
 
Gelet op de goedkeuring van het dossier ‘meerjarenplanning wagenpark politiezone K-L-M’ 
door de Politieraad d.d. 14.06.2007; 
 
Gelet op het gunstig advies inzake huur op lange termijn van voertuigen door de werkgroep 
wagenpark dd. 14.06.2007; 
 
Gelet op het verslag van het Politiecollege d.d. 17.08.2011; 
 
Gelet op de gemeentewet; 
 
In openbare zitting; 
 
Met eenparigheid van stemmen. 

 
BESLUIT : 

 
Artikel 1 - Het bestek inzake de huur op lange termijn van 1 nieuw politievoertuigen wordt 

goedgekeurd.  Het bestek maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
 
Artikel 2 - De wijze van gunnen wordt bepaald op onderhandelingsprocedure. 
 
Artikel 3 - De nodige kredieten werden voorzien in de begroting 2011 (gewone dienst). 
 
Artikel 4 - Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur overgemaakt.  

 
Vervoegt de zitting : 
Jan VAN DEN BRANDE - Politieraadslid 
 
 
07 AANKOOP VAN EEN NIEUW POLITIEVOERTUIG VOOR DE DIENST 

INTERVENTIE, GEBRUIK MAKEND VAN DE RAAMOVEREENKOMST 
VAN DE FEDERALE POLITIE 

 
Raadslid M. Verbelen vraagt waarom de aankoop gebeurt via de raamovereenkomst van de 
federale politie en niet via de lokale dealers.  De voorzitter antwoordt dat de 
raamovereenkomst van de federale politie betere voorwaarden biedt. 
 
Raadslid P. Aerts vraagt waarom er steeds gekozen wordt voor wagens met een automatische 
versnelling.  Wagens met een automatische versnelling zijn minder onderhevig aan slijtage, 
zo meldt de voorzitter. 
 
De politieraad keurt de aankoop van een nieuw politievoertuig voor de dienst interventie 
gebruik makend van de overheidsopdracht DSA 2009 R3 800 van de Federale Politie voor 
een totaal bedrag van € 55.397,07 BTW incl. goed met algemeenheid van stemmen. 
 
Voor de financiering wordt een afzonderlijk dossier opgestart voor financiële lease. Hiervoor 
werd het nodige budget voorzien op de post 330/127-12. 
 

 
Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus; 
 



Gelet op de omzendbrief ZPZ 11 van 21.12.2000 betreffende de instelling van de lokale politie, 
bestuurlijke aspecten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28.04.2000 houdende de indeling van het grondgebied van de 
provincie Vlaams-Brabant in politiezones; 
 
Overwegende dat in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28.04.2000 de gemeenten Kapelle-op-
den-Bos, Londerzeel en Meise gedefinieerd worden als politiezone; 
 
Overwegende dat in een meergemeentezone de bevoegdheden van het college van burgemeester en 
schepenen inzake de organisatie en beheer van de politiezone, worden uitgeoefend door het 
politiecollege; 
 
Gelet op de wet d.d. 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; 
 
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 
 
Gelet op het meerjarenplan van de voertuigen waarin dit jaar de vervanging van de BMW X5 
voorzien is; 
 
Overwegende dat dit voertuig intussen 310.000 km op de teller heeft en bij niet-vervanging 
kosten zullen gemaakt worden, gezien het intensieve gebruik; 
 
Gelet op de overheidsopdracht DSA 2009 R3 800 perceel 49B,van de Federale Politie; 
 
Overwegende dat dit voertuig voldoet aan de vooropgestelde eisen voor de interventiedienst voor 
dit voertuig; 
 
Overwegende de positieve reacties vanuit de medewerkers van de interventiedienst over het 
testvoertuig; 
 
Overwegende dat dit voertuig voldoet aan de EURO 5 uitstootnormen, voorzien is van een 
roetfilter; 
 
Gelet op de Gemeentewet; 
 
In openbare zitting; 
 
Met algeheelheid van stemmen. 
 

BESLUIT : 
 
Artikel 1 - De levering van 1 voertuig VW Transporter Combi in politie-uitvoering, voor de 

Politiezone KLM wordt obv de overheidsopdracht DGS/DSA 2009R3 800 voor de 
prijs van  € 55.397,07 (BTW inbegrepen) toegewezen aan D’Ieteren, 
Leuvensesteenweg, 639 - B-3071 Kortenberg. 

 
Artikel 2 - Voor deze aankoop wordt een apart dossier van financiële lease voorgebracht . De 

betaling van deze huurgelden zijn voorzien in de begroting 2011 onder artikel 
330/127 - 12. 

 
Artikel 3 - Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur en aan de 

aanbestedingshouder overgemaakt. 
 
 
08 BETALING RESTWAARDE VAN DRIE VOERTUIGEN 
 



Raadslid P. Aerts vraagt of de staat van de voertuigen nagekeken wordt voor het betalen 
van de restwaarde.  De voertuigen worden inderdaad nagekeken voordat beslist wordt om 
over te gaan tot betaling van de restwaarden, zo stelt de voorzitter.  Deze voertuigen 
zullen nog tot 2015 dienst doen. 
 
De politieraad gaat akkoord met de betaling van de restwaarde van de voertuigen Peugeot 
107 EKH552, Peugeot 107 KDG051 en Peugeot 107 EFP643 voor een totaal bedrag van € 
7.484,57 (BTW incl.).  Dit akkoord is gestemd met algemeenheid van stemmen. 

 
 
Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus; 
 
Gelet op de omzendbrief ZPZ 11 van 21.12.2000 betreffende de instelling van de lokale politie, 
bestuurlijke aspecten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28.04.2000 houdende de indeling van het grondgebied van de 
provincie Vlaams-Brabant in politiezones; 
 
Overwegende dat in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28.04.2000 de gemeenten Kapelle-op-
den-Bos, Londerzeel en Meise gedefinieerd worden als politiezone; 
 
Overwegende dat in een meergemeentezone de bevoegdheden van het college van burgemeester en 
schepenen inzake de organisatie en beheer van de politiezone, worden uitgeoefend door het 
politiecollege; 
 
Gelet op de wet d.d. 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; 
 
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 
 
Overwegende dat de financiële lease van 3 politievoertuigen, verloopt op 10 oktober 2011; 
 
Overwegende dat in de begroting 2011 werd voorzien in het afkopen van deze voertuigen door 
betaling van de restwaarde aan KBC Lease; 
 
Overwegende dat de voertuigen nog in goede staat zijn; 
  
Overwegende het schrijven van KBC Lease betreffende de aankoopoptie voor deze drie 
voertuigen; 
 
Gelet op de Gemeentewet; 
 
In openbare zitting; 
 
Met algeheelheid van stemmen. 
 

BESLUIT : 
 

Artikel 1 -  De betaling van de restwaarde voor de voertuigen Peugeot 107 (EKH552, EFP643 en 
KDG051)aan KBC Lease, Diestsepoort 1 te 3000 Leuven voor het totaal bedrag van € 7.484,57 
(BTW inbegrepen). 
 
Artikel 2 -Het bedrag van € 7.484,57 is voorzien in de begroting 2011 onder begrotingsartikel 

330/743-52. 
 
Artikel 3 -Een afschrift van deze beslissing wordt  aan de KBC Lease overgemaakt. 



 
 
09 SAMENVATTING COPERNICUSPREMIE VOOR DE POLITIERAAD 
 
De korpschef overloopt enerzijds de ‘feiten’ en anderzijds de lopende procedures. 
 

1. De feiten 
 

- 16.02.2000: hervormingsoperatie van de federale openbare besturen: Copernicusnota  
- intersectoraal akkoord 2001-2002: federale overheid: gelijkschakeling met de privé-

sector wat het vakantiegeld betreft.  De modaliteiten, tussenstappen en uitvoering zou 
sectoraal verder onderhandeld worden, maar het eindresultaat, een aanvulling tot 
minimaal 65%  en maximaal 92% van het bruto maandloon, zou uiterlijk in de loop 
van het begrotingsjaar 2009 voor iedereen bereikt moeten zijn.  

- KB van 7 juli 2002: wettelijke bekrachtiging van dit akkoord: “… elke overheid zal, 
volgens door haar te bepalen modaliteiten, ten vroegste in 2002 en ten laatste vanaf 
2009, een vakantiegeld toekennen waarvan het bedrag ligt tussen 65 % en 92 % van 
een twaalfde van de jaarwedde(n)...” 
Het verschil tussen het gewone vakantiegeld dat in artikel 4 van het KB van 30 januari 
1979 wordt bepaald en het bedrag  dat op basis van art. 4bis toegekend zal gaan 
worden, wordt dan de “Copernicuspremie” (C.P.) genoemd. 

- KB 10 juli 2002 C.P. aan sommige personeelsleden van de rijksbesturen - Geen enkele 
van de politiediensten is door dit besluit gevat. 

- KB 16 januari 2003: C.P. aan bepaalde personeelsleden van het logistiek en 
administratief kader van de politiediensten, hierna ‘CALog(personeel)’ - met 
algemene instemming bij alle sociale partners;  het KB van 16 januari 2003 werd nooit  
aangevochten.  

- 24 september 2008: sectoraal akkoord voor de politie: vanaf 2009 C.P. voor 
operationele personeelsleden - gediversifieerd naar rang en leeftijd. 

- KB van 29 april 2009: bekrachtiging akkoord: toekenning C.P. op algemene wijze 
geregeld (eerdere KB van 16 januari 2003 opgeheven). 

- oktober 2006: aantal leden van SYPOL (niet betrokken bij het betreffend sectoraal 
akkoord) dagvaardt de federale staat (niet de lokale zones!) tot verkrijging van de C.P. 
vanaf 2002.  

- 28 september 2010:  toekenning C.P. vanaf 2002 aan deze leden van SYPOL door 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. 

 
 

2. Lopende procedures 
 

2.1 Tegen de politiezone 
 
Zowel ACOD als ACV-openbare diensten hebben de politiezone rechtstreeks gedagvaard. 
VSOA had in eerste instantie de federale politie gedagvaard, maar heeft nadien ook de 
politiezone in gedwongen tussenkomst gedagvaard. Voor al deze procedures heeft de 
politiezone dezelfde advocaten aangesteld. De eerste uitspraken worden pas in 2013 
verwacht. 
 
2.2 Op federaal niveau 

Inzake het dossier van het bijkomend vakantiegeld is er op 26 april 2011 een belangwekkend 
arrest geveld door de Raad van State.  
 



Het betreft een zaak die al enkele jaren geleden was ingesteld door het syndicaat VSOA om 
de vernietiging van het KB va. 29.04.2009 te vragen. Deze zaak staat wel los van de zaken die 
eerder tegen onze politiezone werden ingesteld, maar heeft toch een zeker belang in deze zaak 
rond het bijkomende vakantiegeld. 
 
Bij arrest nr. 212.774 van 26 april 2011 vernietigde de Raad van State de artikelen 3 en 4 van 
het Koninklijk besluit van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het 
personeel van de politiediensten. 

 
Het VSOA was immers naar de Raad van State gestapt wegens de schending van het 
grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van 
bepaalde vormen van discriminatie.  Volgens de VSOA  zou het onderscheid dat de bestreden 
regeling maakt op basis van leeftijd en op basis van het kader waartoe de ambtenaren 
behoren, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en van de wet van 10 mei 2007 schenden. 
 
De Raad van State heeft deze redenering gevolgd en heeft de artikelen 3 en 4 nu vernietigd. 
 
Gevolg: Alle personeelsleden zouden dus vallen onder de toepassing van artikel 1 van 
voornoemd Koninklijk besluit en hebben dus recht op 92% van een twaalfde van de 
geïndexeerde jaarwedde en dit reeds vanaf het jaar 2009. 

 
Ingevolge de vernietiging van het KB van 29.04.2009 door dit arrest én om te vermijden dat 
achterstallen zouden moeten uitbetaald worden, heeft de federale overheid een nieuw 
Koninklijk Besluit voorbereid. Het nieuwe KB van 11 juni 2011  wijzigt het KB van 29 april 
2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten. Het 
KB van 11 juni 2011 is gepubliceerd in het Staatsblad op 17 juni 2011 (inforum 257269 – zie 
ook bijlage KVH d378). Het nieuwe KB van 11 juni 2011 wijzigt het KB van 29 april 2009 
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009. Het nieuwe KB  voert twee nieuwe artikelen 
3 en 4 in. Concreet betekent dit het volgende: 

• Het oorspronkelijke progressiepad is terug ingevoerd via het nieuwe KB (dus 
opnieuw de graduele invoering  zoals in het vorige KB).  

• Het onderscheid qua leeftijd (wat de basis- en middenkaders betreft die op 1 
oktober 2008 57 jaar geworden zijn) werd niet hernomen in het nieuwe KB. 

3. Verdediging politiezone 
 
Wat zijn de voornaamste argumenten van de politiezone tegen de eis van de syndicale 
organisaties?  
 

3.1 In hoofdorde – Onontvankelijkheid 
 

3.1.1 Geen rechtsgrond – foute persoon gedagvaard 
 Eisers geven geen rechtsgrond aan op basis waarvan de politiezone zou 

moeten. 
uitbetalen 
 Hoogstens kan dit aanzien worden als een schadevergoeding voor een 

lacune in de wetgeving, maar daarvoor is de politiezone niet 
verantwoordelijk. 

 
DUS: foute persoon werd gedagvaard 
 



3.1.2 Verjaring 
 art. 2277 Burgerlijk wetboek (B.W.) is van toepassing, dus 

verjaringstermijn is 5 jaar – voor 2002, 2003, 2004, 2005 is de eis dus 
verjaard. 

 
3.2 In ondergeschikte orde – ongegrondheid 

 
3.2.1 Geen gelijkschakeling met federale ministeries 

 
  Voor de politiediensten is er een apart statuut, nl. RPPol 
 Er is wel de intentie van een gelijkschakeling, waar mogelijk,  maar 

geen de jure gelijkschakeling waaruit men rechten zou kunnen putten 
 Er is een aparte, expliciete bepaling in het RPPOL, die het 

vakantiegeld invoert 
 Dat het onderscheid tussen rijksambtenaren en politiediensten in strijd 

zou zijn met art. 10 en 11 G.W. wordt niet aangetoond 
 C.P. is geen vakantiegeld (bevestigd door R.v.St.) 

 
3.2.2 Geen gelijkschakeling met CALogpersoneel 

 
 Eisers stellen dat art. 119 WGP elk onderscheid tussen de 
personeelscategorieën van de politiediensten verbiedt. O.i. stelt dit 
artikel echter duidelijk dat er inderdaad 3 categorieën zijn 
(operationelen, CALog en Hulpagenten). Dit artikel voert een 
gelijkheidsbeginsel in binnen deze 3 statuten, niet tussen de 3 statuten. 
(bevestigd door Grondwettelijk Hof en parlementaire stukken – 
doelstelling art. 119 WGP) 

 Dat het leeftijdsonderscheid discriminerend zou zijn, is intussen 
tegengesproken door de Raad van State op 26.04.2011: er is volgens de 
raad een objectieve en legitieme reden voor het onderscheid. 
 

3.2.3 Loonbeschermingswet 
 

 Eisers vragen o.b.v. de Loonbeschermingswet de opstelling en afgifte 
van de afrekening van de misgelopen premies. 
Deze wet is o.i. niet van toepassing, aangezien de C.P. een aanvulling 
op het vakantiegeld is, die volgens het Hof van Cassatie uitgesloten is 
van de toepassing van de Loonbeschermingswet. 

 
3.3 In uiterst ondergeschikte orde 

 
3.3.1 Als er al een onderscheid tussen CALog en operationeel personeel is, is 

er een objectieve grond voor: de marktconformiteit voor de positie van 
CALog vs. ander administratief overheidspersoneel, dat een veel betere 
verloning kende. 

 
3.3.2 Als men toch meent dat dit geen objectieve grond is, wordt niet  

aangetoond wat de rechtsgrond van de eis zou zijn. Als een regel tegen 
art. 10 of 11 G.W. ingaat, is hij nietig. Er is dan nog geen rechtsgrond 
voor de toekenning van de C.P. aan eisers. 

 
4. Wie behartigt de belangen van de politiezone? 



 
Voor de verdediging van onze belangen heeft de politiezone zich aangesloten bij het 
gezamenlijke initiatief van de VVSG (Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten). Zij 
groeperen 110 van de 117 gedagvaarde politiezones. De VVSG heeft een advocatenbureau 
aangeduid dat voor al die 110 zones de belangen verdedigd. Het betreft Mr. Wim Rasschaert 
en Mr. Bert Beelen. Het politiecollege bevestigde reeds hun aanstelling in de 3 procedures. 
 
In eerste instantie had de politiezone omwille van de hoogdringendheid Mr. S. Hoebeek uit 
Londerzeel aangesteld. Zij verdedigde onze politiezone op de eerste zittingen, aangezien de 
VVSG op dat moment nog niet klaar was met de gezamenlijke actie. Mr. Hoebeek heeft 
nadien, zoals gevraagd door het politiecollege, het dossier overgedragen aan Meesters Beelen 
en Rasschaert. 
 

5. Financiële gevolgen 
 
5.1 Procedurekosten 
 
De financiering van de hele juridische procedure gebeurt via onze rechtsbijstandsverzekering 
van Ethias.  
 
5.2 Raming kost ingeval van veroordeling 
 
Indien op het einde van de procedure zou blijken dat de eisers gelijk krijgen en dat de 
politiezone de achterstallen zou moeten betalen, betekent dit volgens een raming van ons 
sociaal secretariaat een totale uitgave van ongeveer €700.000. 
 

6. Belangrijke opmerkingen 
 
6.1 Algemeen 
 

- Het vonnis van 28.09.2010 kwam er na een dagvaarding door 1800 leden van SYPOL. 
De federale overheid werd gedagvaard en veroordeeld en dit op basis van het feit de 
overheid het gelijkheidsbeginsel heeft geschonden door de C.P. toe te kennen aan het 
CALogpersoneel en niet aan het operationeel personeel.  

 
- De dagvaarding van de politiezones als werkgever lijkt minder logisch aangezien wij 

geen wetgevende bevoegdheid hebben en dus enkel de geldende wetgeving hebben 
toegepast. Indien de politiezone wel zou willen uitbetaald hebben omdat we zouden 
gevonden hebben dat er een schending van het gelijkheidsbeginsel was, zou de 
toezichthoudende overheid waarschijnlijk onze begroting hebben geschorst, of zou het 
SSGPI de berekening geweigerd hebben (cf. presentiegelden burgemeesters). 

 
- Het vonnis dd. 28.09.2010 kent de C.P. toe aan de eisende partijen met terugwerkende 

kracht tot 2002. Dit betekent dat voor dit jaar zelfs teruggegaan kan worden naar de 
gemeenten, aangezien zij toen nog werkgever waren van een aantal werknemers 

 
- Een onderhandelde oplossing zou een optie zijn: de federale minister zou met de 

syndicale organisaties aan tafel kunnen gaan zitten en onderhandelen. Opgelet: de 
positie van SYPOL is zeer sterk aangezien zij een vonnis hebben – de minister heeft 
echter laten echter weten niet te zullen onderhandelen, aangezien dit geen lopende 
zaak zou zijn 

 



- Verschillende belangen en machtsposities spelen een rol: 
o tussen de syndicale organisaties onderling 
o tussen de syndicale organisaties en de overheid - daarbij komt dat SYPOL 

geen erkend syndicaat is en het hele onderhandelingsmodel ter discussie komt 
o federale politie vs lokale politie  
o lokale politie vs. minister van Binnenlandse Zaken 
o lokale politie onderling (terugvorderen kosten van de politiezone van 

oorsprong bij werknemer die mobiliteit maakte) 
 
6.2 Uitbreiding tot alle personeelsleden 
 
Niet elke syndicale organisatie, en evenmin elk personeelslid stelde een dagvaarding in tegen 
de politiezone.  
 
Op dit moment is er totaal geen zekerheid over de uitkomst van de verschillende rechtszaken 
en dit kan nog lang duren. Als er dan in één van de zaken een uitspraak zal komen, bestaat de 
kans dat er opnieuw een aantal rechtszaken starten door personeelsleden, die niet aangesloten 
zijn bij de betrokken vakbonden en die hierdoor dan ook weer ‘gediscrimineerd’ worden.  
 
De politiezone Pajot heeft, om te vermijden dat rechtszaken blijven aanslepen, een principiële 
beslissing genomen alle medewerkers van de politiezone op gelijke voet te zullen 
behandelen, ongeacht het feit of hij/zij de lokale overheid al dan niet gedagvaard heeft. Als 
immers een rechter vaststelt dat er inderdaad een fout gebeurd is door het niet-uitbetalen van 
de Copernicuspremie aan de operationele personeelsleden, geldt dit voor alle operationele 
personeelsleden.  
 
Daarom heeft het politiecollege het principe goedgekeurd om in onze politiezone eenzelfde 
beslissing te nemen zodat iedereen gelijk wordt behandeld en krijgt waar hij/zij recht op 
heeft, zonder dat elk personeelslid een procedureslag moet aangaan.  
 
6.3 Dagvaarding federale overheid 
 
Het advocatenkantoor dat de belangen van de politiezones verdedigt via de VVSG inzake de 
Copernicuspremie heeft voorgesteld dat de politiezones een beslissing zouden nemen om, 
indien de procedure dit vereist, de federale overheid te betrekken in het geding. 
 
Dit is bijvoorbeeld ook gebeurd is de omgekeerde richting: in de rechtszaak tussen de VSOA 
en de federale overheid, werden ook alle politiezones betrokken als belanghebbende partij. 
 
Zo kan het in de zaken die ingeleid zijn tegen onze zone door ACV en ACOD ook belangrijk 
zijn om op een gegeven moment de federale overheid te betrekken: de politiezone heeft 
immers enkel federaal opgelegde richtlijnen uitgevoerd en de eventuele fout ligt dan ook 
eerder bij de federale overheid dan bij de politiezone. 
 
Als dit op een gegeven moment in de procedure opportuun zou lijken, heeft het 
advocatenkantoor een volmacht nodig van de politiezone om de federale overheid in 
tussenkomst te dagvaarden. Daarom keurde het politiecollege het principe goed om, indien 
nodig, de federale overheid in de procedure te betrekken. 
 
 
Raadslid E. Vanden Broeck vraagt hoeveel mensen uit onze politiezone door de vernietiging 
van artikelen 3 en 4 van het KB van 29.04.2009 recht hebben op achterstallige gelden.  Mevr. 



A. Van den Bergh, diensthoofd HRM, laat weten dat dit gaat over ongeveer 15 
personeelsleden. 
 
Raadslid P. Aerts acht de kans groot dat er verwijlintresten zullen moeten betaald worden.  De 
korpschef antwoordt dat alles zal afhangen van de onderhandelingen die zullen opgestart 
worden. 
 
De politieraadsleden nemen kennis van de samenvatting rond de Copernicuspremie. 
 
 
10 MOBILITEITSBEHOEFTE 2011-04 
 

De politieraad gaat met algemeenheid van stemmen akkoord met de openstelling van 
volgende plaatsen in mobiliteit 2011/04: 
- 1 plaats HINP/OGP Coördinator Verkeer  
- 1 plaats HINP/OGP voor wijkteam Londerzeel  

 
 

Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus; 
 
Gelet op de omzendbrief ZPZ 11 van 21.12.2000 betreffende de instelling van de lokale politie, 
bestuurlijke aspecten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28.04.2000 houdende de indeling van het grondgebied van de 
provincie Vlaams-Brabant in politiezones; 
 
Overwegende dat in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28.04.2000 de gemeenten Kapelle-op-
den-Bos, Londerzeel en Meise gedefinieerd worden als politiezone; 
 
Overwegende dat in een meergemeentezone de bevoegdheden van het college van burgemeester en 
schepenen inzake de organisatie en beheer van de politiezone, worden uitgeoefend door het 
politiecollege; 
Gelet op de politieraadsbeslissing d.d. 05.02.2002 houdende de vaststelling van de 
personeelsformatie van de lokale politie van de politiezone K-L-M; 
 
Gelet op de politieraadsbeslissing d.d. 14.04.2005 houdende de vaststelling van de nieuwe 
personeelsformatie van de lokale politie van de politiezone K-L-M; 

 
Gelet op het koninklijk besluit van 17.02.2002 waarbij de lokale politie van de politiezone van 
Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise wordt ingesteld op datum van 01.01.2002; 
 
Gelet op omzendbrief GPI 15 d.d. 24.01.2001 betreffende de toepassing van de 
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van 
de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones; 
 
Gelet op omzendbrief GPI 15 d.d. 24.01.2002 betreffende de toepassing van de 
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van 
de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones – errata; 
 
Gelet op omzendbrief GPI 15bis d.d. 25.06.2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid 
de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende 
verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe 
werving van CALOG-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en 
betreffende bepaalde interne verschuivingen; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 20 december 2006 tot wijziging van verschillende teksten 
betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 

 



Overwegende dat in navolging van de selecties voor HINP in het kader van de mobiliteit (sessie 
2011-02), die in juli plaatsvonden, een aantal plaatsen moeten worden opengesteld, namelijk: 

 
- Voor HINP Coördinator Wijkteam Londerzeel (vervanging ingevolge pensionering Eric 

Cobbaert) was er geen geschikte kandidaat – deze plaats opnieuw openstellen 
- Voor HINP Coördinator Wijkteam Meise werd een interne kandidaat, HINP Hans De 

Hertogh geselecteerd – de plaats die hij tot nu toe invulde, nl. Coördinator verkeerscel 
moeten we openstellen in mobiliteit. 

 
In openbare zitting; 
 
Met eenparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT : 
 
Artikel 1 -  De politieraad verklaart 1 functie van HINP-OGP voor de wijkteams  vacant, alsook 1 

plaats van HINP – OGP Coördinator Verkeer .  
 
Artikel 2 -  Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur en de Federale 

Politie (DGS-DSP) overgemaakt. 
 
 
11 BIJKOMEND AGENDAPUNT AANGEBRACHT DOOR RAADSLID D. 

SNAUWAERT: LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING - DEELNAME 
 
De voorzitter licht toe: 
Het voorstel om deel te nemen aan de lokale veiligheidsbevraging dateert van juli 2011.  CP 
Van der Auwera heeft toen aan een infosessie bijgewoond.  De deelname werd tijdens het 
politiecollege van 15 juli 2011 besproken. 
Voor onze politiezone is de lokale bevraging niet gratis omdat wij geen veiligheidscharter 
ondertekend hebben.  Het kostenplaatje, de kostprijs is afhankelijk van het aantal antwoorden, 
kan tot € 13.000 bedragen. 
Ook heeft het politiecollege opgemerkt dat de timing niet uitkomt ; het nieuwe Zonale 
Veiligheidsplan geldt van 2013 tot 2016.  Het is niet logisch dat een aftredend bestuur het 
beleid van de komende jaren moet bepalen. 
Het politiecollege heeft daarom beslist om, zoals bij de opmaak van het vorige Zonale 
Veiligheidsplan, een eigen bevraging (van de sleutelfiguren) te organiseren in de politiezone. 
 
 
12 KENNISGEVING ONTSLAG VAN MEVROUW N. SMINATE, 

POLITIERAADSLID 
 
De politieraad neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van politieraadslid N. Sminate.  De 
aanstelling van de heer Koen Moeyersons, opvolger, zal gebeuren tijdens de volgende 
vergadering van de politieraad. 
 
 

Namens de Politieraad : 
Op bevel :  
Secretaris Burgemeester-Voorzitter
 
 
 
Vanessa VAN DESSEL Jozef DE BORGER
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