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OPENBARE ZITTING 

 
01 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
Er zijn geen aanvullingen. 
Het verslag wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
 
 
02 KENNISGEVING ONTVANGST MOTIE TER ONDERSTEUNING VAN DE 

KORPSCHEF DOOR DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
MINISTER VAN JUSTITIE 

 
De politieraad neemt akte van de ontvangst van de motie ter ondersteuning van de korpschef 
door de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie. 
 
 
 
03 REKENING 2010 - GOEDKEURING 
 
De politieraad neemt kennis van de goedkeuring van de begrotingsrekening 2010, balans en 
resultatenrekening 2010 van de politiezone K-L-M door de provincie Vlaams-Brabant, 
afdeling Federale Overheid, dienst Algemene zaken. 
 
 
 
04 GOEDKEURING BESTEK EN WIJZE VAN GUNNING VOOR DE AANKOOP 

VAN 4 COLLECTIEVE WAPENS 
 
De politieraad keurt het bestek en de wijze van gunnen voor de aankoop van 4 collectieve 
wapens goed met algemeenheid van stemmen.  In dit bestek wordt ook de overname van de 
oude wapens opgenomen zodat er geen extra kosten moeten worden voorzien voor het 
afvoeren ervan. 
De aankoopprocedure wordt bepaald op “Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking”. 

  

POLITIEZONE K-L-M 

Naamcode 5409 

 

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 7 juni 2012 



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;  
 
Overwegende dat de huidige collectieve wapens (4 Steyr en 2 Riot gun), afkomstig zijn van de 
voormalige Politie- en Rijkswachtkorpsen en bij gebruik zich bepaalde haperingen voordoen; 
 
Gelet op de vraag  van de schietmonitoren om over te gaan tot vervanging van de collectieve 
wapens; 

 
Gelet op het verslag van het Politiecollege d.d. 04.05.2012; 
 
Gelet op de gemeentewet; 
 
In openbare zitting; 
 
Met eenparigheid van stemmen. 

 
BESLUIT : 

 
Artikel 1 - Het bestek en de raming inzake de aankoop van 4 collectieve wapens, met 

toebehoren worden goedgekeurd.  Het bestek maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 

 
Artikel 2 - De wijze van gunnen wordt bepaald op onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking. 
 
Artikel 3 - De nodige kredieten, ten bedrage van € 8.500, zijn voorzien in de begroting 2012 

onder nummer 330/744-51. 
 
Artikel 4 - Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur overgemaakt.  

 
 
 
Vervoegt de zitting : 
Willy KERREMANS, Jörgen NOENS - Politieraadsleden 
 
05 AANKOOP VAN EEN NIEUW POLITIEVOERTUIG  VOOR DE DIENST 

WIJKWERKING, GEBRUIK MAKEND VAN DE RAAMOVEREENKOMST 
VAN DE FEDERALE POLITIE - RECHTZETTING ADMINISTRATIEVE FOUT 

 
De politieraad neemt akte van de administratieve fout en de aangepaste beslissing wordt 
ondertekend. 



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 besluit van de politieraad van 8 maart 2012 betreffende de aankoop van een nieuw 
politievoertuig voor de dienst wijkwerking, gebruik makend van de raamovereenkomst van de 
Federale Politie; 
 
Overwegende dat in het besluit van de politieraad van 8 maart 2012 betreffende de aankoop van 
een nieuw politievoertuig voor de dienst wijkwerking, gebruik makend van de 
raamovereenkomst van de Federale Politie een administratieve fout, nl. het niet in rekening 
brengen van de BTW, geslopen is; 
 
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 (Excl. BTW) 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. 
 



06 AANKOOP NIEUWE PC’S - ISLP 
 
De politieraad keurt de van  PC’s, kaartlezers, toetsenborden met draad en muizen met draad  
bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken via het federale raamcontract goed met 
algemeenheid van stemmen en dit voor de prijs van € 11.917,28 (inclusief BTW). 
 
 

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 december 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;  
 
Overwegende dat bij de inplaatsstelling van de lokale politie van de politiezone K-L-M gebruik 
diende gemaakt van alle beschikbare PC’s om het ISLP-netwerk in de vier politieposten 
functioneel te kunnen maken; 
 
Overwegende dat inmiddels via een meerjarenplanning de meest verouderde toestellen 
stelselmatig worden vervangen zodat het werken met de zware programmatuur van ISLP 
mogelijk blijft; 
 
Overwegende dat in deze meerjarenplanning inmiddels ook al rekening werd gehouden met het 
nieuwe centrale politiehuis waar door de centralisatie van de diensten een aangepaste 
informaticastructuur dient uitgebouwd; 

 
Overwegende dat voor de aankoop van ISLP-PC’s en lap tops door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken een raamcontract werd afgesloten; 
 
In openbare zitting; 
 
Met algeheelheid van stemmen. 

 
BESLUIT : 

 

Artikel 1 - De levering van de  PC’s, kaartlezers, toetsenborden met draad en muizen met draad 
worden via raamcontract toegewezen aan PRIMINFO NV, Rue du Grand Champ 8 te 
5380 NOVILLE-LES-BOIS (hardware) en dit voor het bedrag van € 11.917,28 
(inclusief BTW). 

 
Artikel 2 - Het bedrag van € 12.000,00 is voorzien in de begroting 2012 onder nummer 

330/742-52. 
 
Artikel 3 - Een afschrift van deze beslissing wordt aan PRIMINFO N.V.  overgemaakt. 

 
 
 



07 DESAFFECTATIE VAN TWEE OUDE POLITIEVOERTUIGEN VAN DE 
LOKALE POLITIE, FIAT PUNTO (KAPELLE) EN RENAULT MÉGANE 

 
De desaffectatie en de openbare verkoop van de politievoertuigen Fiat Punto en Renault 
Mégane, via contactname met de gebruikelijke autohandelaars uit de streek, wordt met 
algemeenheid van stemmen goedgekeurd. 
 
 
Voordat de geheime zitting start, wordt gevraagd aan de drie kandidaten (HINP Vercammen, 
HINP Lauwens en AINP Lison) om zich kort voor te stellen aan de politieraad.  Na deze 
voorstelling start de geheime zitting, met gesloten deuren. 
 

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; 
 
Gelet op de meerjarenplanning 2007-2012 van het wagenpark van de politiezone K-L-M, 
goedgekeurd door de politieraad van 14.06.2007; 
 
Overwegende dat de politiewagen FIAT Punto (nummerplaat JTF512, (bouwjaar 2003) 
afgeschreven is en in uitvoering van hogervermelde meerjarenplanning buiten dienst wordt 
gesteld; 
 
Overwegende dat het anoniem voertuig RENAULT Mégane (nummerplaat PHL415, (bouwjaar 
2003) afgeschreven is en in uitvoering van hogervermelde meerjarenplanning buiten dienst 
wordt gesteld; 
 
Overwegende dat hogervernoemde voertuigen definitief buiten gebruik worden gesteld en 
derhalve dienen te worden geschrapt uit het patrimonium; 
 
Gelet op het gunstig advies van het politiecollege dd. 18 april 2012; 
 
In openbare zitting; 
 
Met eenparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT : 

 

Artikel 1 - Hiernavolgende voertuigen worden buiten gebruik gesteld en dienent derhalve te 
worden gedesaffecteerd : 
- FIAT Punto (bouwjaar 2003) 
- RENAULT Mégane (bouwjaar 2003) 

 
Artikel 2 - De voertuigen zullen ontdaan worden van radioapparatuur en “striping” en 

vervolgens worden verkocht via aanschrijven van de gebruikelijke autohandelaars. 
 

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

 

 



GEHEIME ZITTING 

 
 
 

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