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OPENBARE ZITTING 

 
 
01 GOEDKEURING VERSLAG POLITIERAAD VAN 8 DECEMBER 2011 
 
De voorzitter vraagt om, bij hoogdringendheid, een bijkomende punt op de agenda te 
plaatsen: eedaflegging van INP Vincent D’hondt.  De politieraad stemt hiermee in met 
eenparigheid van stemmen. 
 
 
Het verslag van de politieraad van 8 december 2011 wordt met éénparigheid van stemmen 
goedgekeurd. 
 
 
02 EEDAFLEGGING VAN EEN POLITIEAMBTENAAR 
 
De heer Vincent D’hondt legt de eed af in de handen van de voorzitter. 
Van het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijk en individueel proces-verbaal 
opgesteld. 
 
 

Gelet op de artikelen 59 en 137 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 
 

BESLUIT : 

 

Enig artikel – Er wordt akte genomen van de eedaflegging van de heer Vincent D’hondt. 
 
Van het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijk en individueel proces-verbaal 
opgesteld. 

 
 
03 KENNISGEVING GOEDKEURING BEGROTING 2012 
 
De politieraad neemt kennis van de goedkeuring van de begroting 2012 van de lokale politie 
van de politiezone K-L-M door de provinciegouverneur.  
 

  

POLITIEZONE K-L-M 

Naamcode 5409 

 

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 8 maart 2012 



04 AANKOOP VAN EEN NIEUW POLITIEVOERTUIG VOOR DE DIENST 
WIJKWERKING, GEBRUIK MAKEND VAN DE RAAMOVEREENKOMST 
VAN DE FEDERALE POLITIE 

 
De politieraad keurt de aankoop van een nieuw politievoertuig voor de dienst wijkwerking 
gebruik makend van de overheidsopdracht DSA 2009 R3 800 van de Federale Politie goed 
voor een totaal bedrag van € 15.326,10 incl. BTW.  Dit gebeurt met eenparigheid 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; 
 
Gelet op het raamcontract DSA 2009 R3 800 van de Federale Politie; 
 
Overwegende dat dit voertuig voldoet aan de vooropgestelde eisen; 
 
Overwegende de positieve ervaringen met de drie reeds eerder aangekochte voertuigen van 
hetzelfde type; 
 
Overwegende de voorkeur van de betrokken personeelsleden voor het voertuig Nissan Note; 
 
Gelet op de Gemeentewet; 
 
In openbare zitting; 
 
Met algeheelheid van stemmen. 
 

BESLUIT : 

 

Artikel 1 - De levering van 1 voertuig Nissan Note in politie-uitvoering, voor de Politiezone 
KLM wordt obv de raamovereenkomst DGS/DSA 2009R3 800 voor de prijs van  
€ 15.326,10 (BTW inbegrepen) toegewezen,aan NISSAN BELGIUM NV, 
Boomsesteenweg 42, 2630 AARTSELAAR. 

 
Artikel 2 - Het bedrag van €15.326,10 is voorzien in de begroting 2012 onder artikel 330/743-

52. 
 
Artikel 3 - Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur en aan de 

aanbestedingshouder overgemaakt. 



05 UITDIENSTTREDING VAN OPERATIONEEL PERSONEEL VIA MOBILITEIT 
- DIENSTJAAR 2011 

 
De politieraad neemt kennis van de uitdiensttreding via mobiliteit van twee personeelsleden: 
INP Marc Van Hove en INP Véronique Dhondt in het dienstjaar 2011. 
 
 

Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus, meer bepaald de artikels 238,239,248 en 260; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28.04.2000 houdende de indeling van het grondgebied van de 
provincie Vlaams-Brabant in politiezones; 
 
Gelet op de omzendbrief ZPZ 11 van 21.12.2000 betreffende de instelling van de lokale politie, 
bestuurlijke aspecten; 
 
Gelet op de wet van 27.12.2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie 
van het personeel van de politiediensten, inzonderheid de artikels 41 en 44; 
 
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 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 het bulletin BPC-453 d.d. 26.04.2011, inzake uitgevoerde mobiliteit van INP Marc Van 
Hove naar de Federale Politie; 
 
Gelet op het bulletin BPC-468 d.d. 09.08.2011, inzake uitgevoerde mobiliteit van INP Véronique 
Dhondt naar de  PZ Brussel - Hoofdstad Elsene; 
 
In openbare zitting; 
 
Met eenparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT : 

 

Enig artikel: Er wordt kennisgenomen van de uitdiensttreding via mobiliteit van volgende 
personeelsleden in het dienstjaar 2011: 
- INP Marc Van hove op 01.06.2011 
- INP Véronique Dhondt op 01.09.2011 

  
 
 
06 MOBILITEITSBEHOEFTE 2012-01 
 

De politieraad stelt met eenparigheid van stemmen volgende plaatsen open in de 
mobililiteit 2011/05: 
- 1 plaats HINP/OGP Coördinator Verkeer  
- 1 plaats HINP/OGP voor wijkteam Londerzeel  
- 2 plaatsen van polyvalent INP Interventie 

 
 

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 de vorige mobiliteitscyclus geen geschikte kandidaten waren voor volgende 
plaatsen: 

- 1 HINP Coördinator verkeerscel  
- 1 INP polyvalent interventie 
 

Overwegende dat INP Gino Vandeweyer op 01.03.2012 mobiliteit zal maken naar de dienst 
wijkwerking van onze politiezone; 
 
Overwegende het nakende pensioen van 1 HINP in wijkteam Londerzeel; 
 
In openbare zitting; 
 
Met eenparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT : 

 

Artikel 1 -  De politieraad verklaart volgende functies vacant: 
- 1 functie van HINP-OGP voor de wijkteams 
- 1 functie van HINP – OGP Coördinator Verkeer 
- 2 functies van polyvalent INP interventie  

 
Artikel 2 -  Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur en de Federale 

Politie (DGS-DSP) overgemaakt. 
 
 
 



Vervoegt de zitting : 
Jan VAN DEN BRANDE - Politieraadslid 
 
07 BIJKOMEND PUNT AANGEBRACHT DOOR RAADSLID P. AERTS: MOTIE 

TER ONDERSTEUNING VAN DE REACTIE VAN DE KORPSCHEF, HCP 
MEERTS, EN HET POLITIEKORPS NAAR AANLEIDING VAN DE 
UITSPRAAK VAN HET HOF VAN BEROEP VAN BRUSSEL INZAKE DE 
STRAFVERMINDERING VAN 12 NAAR 7 JAAR VOOR ÉÉN VAN DE VIJF 
DADERS VAN EEN ZWAAR MISDRIJF IN 2008 

 
Raadslid P. Aerts licht kort zijn voorstel toe.  Hij vindt de reactie van de korpschef, HCP 
Meerts, zeer moedig gezien het hier gaat om een delicaat dossier.  Omdat hij de mening 
toegedaan is dat een motie meer effect heeft dan een artikel in de pers, legt hij deze motie 
voor aan de leden van de politieraad. 
 
Er zijn geen vragen, noch bemerkingen. 
 
De politieraad steunt met eenparigheid van stemmen deze motie die als bijlage aan dit verslag 
gevoegd wordt. 
 
 
08 JAARVERSLAG 2011 
 
De korpschef geeft een uiteenzetting rond het jaarverslag 2011: 
 
� Bronnen: 

o Eigen registratie 
o Zonaal Veiligheidsbeeld 2011 

� Leiderschap: 
o Visie – Missie – Waarden 
o Organisatie politieposten 
o Bestuurs- en overlegorganen 

� Gerechtelijke feiten per gemeenten 
o Risicomomenten 
o Pleeguren 
o Aantal aanhoudingen 

� Top 3 meest voorkomende types feiten:  Vandalisme en vernielingen 
Diefstallen in woningen 
(Brom-)fietsdiefstallen 

� Focus op operationele doelstellingen – actieplannen (ZVP 2009-2012): 
o Verkeer 

� Snelheid 
� Dronken sturen 
� Gordeldracht 
� Veilige schoolomgeving 
� Parkeren 
� Verkeersongevallen 

o Diefstallen met braak 
� Diefstallen in woningen 
� Bromfiets- en fietsendiefstal 
� Diefstallen aan/uit voertuigen 
� Diefstallen van voertuigen 



o Drugs 
o Milieu 
o Intrafamiliaal geweld 
o Openbare orde 

� FLIP: 
o Management van middelen 
o Financiën 
o Organiek kader: operationeel en CALog-personeel 
o Afwezigheden 
o Capaciteitsaanwending 

 
De uiteenzetting wordt gegeven aan de hand van een Powerpointpresentatie.  De raadsleden 
hebben de hand-outs hiervan ontvangen en een CD-ROM met het volledige jaarverslag 2011. 
 
 
GEHEIME ZITTING 

 
 
 
 
 

Namens de Politieraad : 
Op bevel :  
Secretaris Burgemeester-Voorzitter 
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