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OPENBARE ZITTING 

 
 
01 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
De voorzitter vraagt om, bij hoogdringendheid, het volgende agendapunt op de agenda te 
plaatsen: Toewijzing huurovereenkomst voor kopiërs en printers, gebruikmakend van de 
raamovereenkomst van de Federale Overheid (FOR-CMS). 
Er wordt met unanimiteit in toegestemd. 
 
Het verslag wordt goedgekeurd met 15 stemmen voor en 1 onthouding van raadslid A. Peeters 
omdat hij vorige zitting niet aanwezig was. 
 
 
Vervoegt de zitting : 

Veerle LANGBEEN - Politieraadslid 
 
02 BEGROTING 2014 
 
De toelichting wordt gegeven door mevr. A. Van den Bergh, directeur financiën.  Zij 
verontschuldigd mevr. A. Steenackers, Bijzondere Rekenplichtige van onze politiezone. 
 
De werkwijze hoe de begroting tot stand komt, wordt weergegeven.  Daarna wordt de 
begroting 2014 volledig overlopen. 
 
I. Buitengewone dienst – uitgaven: 
 
Raadslid H. Van Schel vraagt wat met het oude informaticamateriaal gebeurt.  Mevr. A. Van 
den Bergh antwoordt dat deze soms geschonken worden aan een goed doel, maar dat ze 
meestal naar het containerpark worden gebracht omdat de toestellen oud en opgebruikt zijn.  
Alle harde schijven worden volledig gewist. 
 
Raadslid C. Moons vraagt bij de post ‘Voertuigen’ of in de aangegeven prijs ook de prijs voor 
de ombouw is voorzien.  Inderdaad, de weergegeven prijs is inclusief ombouw.  Het gebeurt 
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evenwel dat bepaalde stukken (lichtbalk, sirene, …) worden gerecupereerd van een uit dienst 
genomen voertuigen. 
 
II. Buitengewone dienst – ontvangsten: 
 
Geen vragen. 
 
III. Gewone dienst – uitgaven: 
 
Er wordt duidelijk gemaakt dat het hier vooral gaat om personeelskosten (± 80%). 
 
Raadslid P. Buelens vraagt welke bedragen nog nader onderzocht moeten worden.  Alle 
aanpassingen zijn gedaan, deze zin mag geschrapt worden. 
 
Raadslid H. Van Schel wenst te weten of er pogingen gedaan worden om de 
telecommunicatiekosten te verlagen.  Mevr. A. Van den Bergh antwoordt dat dit inderdaad 
wordt opgevolgd en nagekeken, maar dat er tot nu toe nog geen goedkopere operator 
gevonden is. 
 
Raadslid C. Moons vindt dat voor technische prestaties van derden aan de gebouwen een 
hoog bedrag ingeschreven is.  Hoe groot het stijgingspercentage van deze post? 
Mevr. A. Van den Bergh merkt op dat een nieuw gebouw komt met nieuwe technieken en dat 
heeft natuurlijk een prijskaartje.  Deze post stijgt gemiddeld € 1.000 per jaar. 
De voorzitter vult aan dat het onderhoud van de vroegere gebouwen gebeurde door de 
technische dienst van de drie gemeenten. 
Mevr. A. Van den Bergh zal aan de raadsleden hierover via mail meer details doorsturen. 
 
Raadslid M. Verbruggen vraagt hoe de wagens worden gereinigd.  De dienstwagens gaan naar 
de car-wash.  Er moet dus rekening gehouden worden met het water dat daarvoor gebruikt 
wordt. 
 
Raadslid C. Moons vraagt of het nodig is dat er een politiepost in iedere gemeente voorzien is. 
De korpschef antwoordt dat dit wettelijk voorzien is.  Het is een verplichting dat er in een 
meergemeentezone een politiepost per gemeente is.  Alle politieposten worden weliswaar 
centraal aangestuurd. 
Raadslid C. Moons stelt voor om de politiemensen te laten werken in lokalen van een 
plaatselijk dienstencentrum, op deze manier kunnen de kosten dalen. 
Raadslid C. Reniers vraagt hoeveel uren onthaal er zijn per gemeente.  Raadslid E. Vanden 
Broeck somt deze op.  De korpschef verduidelijkt dat er een nieuw 
bezoekersregistratiesysteem gebruikt wordt.  De cijfers zullen geanalyseerd worden om zo de 
openingsuren van het onthaal nog verder te optimaliseren. 
De voorzitter verduidelijkt dat, wanneer er geen onthaalpost meer zou zijn, het de 
interventieploeg zal zijn die ter plaatse moet gaan. 
 
IV. Gewone dienst – ontvangsten: 
 
Raadslid C. Moons vraagt waarom er een schuld moet afgelost worden voor de GESCO’S.  
De politiezone heeft vroeger te veel premies ontvangen, de terugbetaling van dit bedrag 
geschiedt jaarlijks door het niet ontvangen van de voorziene premie. 
 



Raadslid M. Verbruggen vraagt wat met de gelden van het verkeersveiligheidsfonds wordt 
aangekocht.  Mevr. A. Van den Bergh verduidelijkt dat voor deze gelden niet langer 
voorwaarden gelden zoals vroeger het geval was. 
 
Raadslid C. Reniers vat samen dat de uitgaven van de gewone dienst gestegen zijn met  
± € 200.000 en dit in een periode dat alle administratieve diensten moeten sparen.  Hij vraagt 
of dit enkel is door een stijging van de personeelskost.  Inderdaad, antwoordt mevr. A. Van 
den Bergh, er is enkel een stijging van ± € 7.000 in de werkingskosten.  De rest is inderdaad 
te wijten aan een stijging van de personeelskosten. 
De voorzitter meldt dat er reeds verschillende malen vanuit het politiecollege gereageerd is.  
Er zijn al verschillende brieven gestuurd naar de federale overheid met de vraag waarom onze 
politiezone zo’n lage federale toelagen ontvangt.  Ook mag men niet vergeten dat, door het 
niet uitbetalen van gepresteerde overuren, de politiezone jaarlijks € 450.000 bespaart.  Ook 
het aanpassen/ optimaliseren van de openingsuren van de onthaalposten in Meise en Kapelle-
op-den-Bos kan een besparing opleveren.  Doordat de personeelskost reeds 80% van de 
kosten bedraagt, kunnen de opdrachten van de politie niet uitgebreid worden.  Hierdoor 
worden een aantal maatregelen genomen zo zal niet langer iedere stoet worden begeleid door 
de politie.  Bij ieder evenement zal een risicoanalyse gemaakt worden om te bepalen of er 
inzet moet voorzien worden.  Zowel de federale overheid als het parket van de procureur des 
Konings zal ons in de toekomst nog meer opdrachten geven, maar het is wachten op extra 
middelen hiervoor.  Wat de huidige KUL-norm betreft: onze politiezone krijgt te weinig. 
 
Raadslid C. Reniers waarschuwt voor de veiligheid die hierdoor in het gedrang komt.  
Kapelle-op-den-Bos moet het nu reeds stellen met maar 20 uren onthaal per week.  Dit is een 
slechte dienstverlening.  Veiligheid mag volgens hem iets kosten.  Jammer genoeg stijgt de 
kost ieder jaar en zien de mensen steeds minder blauw op straat.  De korpschef meldt dat het 
onthaal openhouden ook inhoudt dat ze minder op het terrein zijn. 
 
De korpschef meldt dat de federale politie in de toekomst zijn eerstelijnspolitie zal versterken, 
maar dat ze de ondersteuning die ze o.a. biedt aan de lokale politie zal afbouwen.  Hij uit de 
vrees dat die ondersteuning naar de lokale politie zal verplaatst worden. 
Ook geeft de voorzitter aan dat de nieuwe Salduzwetgeving ook extra doorweegt. 
 
Raadslid C. Moons bedankt mevr. A. Van den Bergh voor de uitvoerige toelichting.  Ze vindt 
het jammer dat de LWD-fractie niet aanwezig mag zijn op het overleg met de gemeenten.  
Constructiviteit en transparantie komen de werking ten goede.  Daarom zullen zij zich 
onthouden bij de stemming. 
 
De begroting 2014 is aangenomen met 69,25 voor - 0 tegen en bij 15,375 onthoudingen.  
Onthouden zich: raadsleden P. Buelens, R. Heyvaert en C. Moons.  De reden hiervan werd 
hierboven reeds gemeld. 
 
 

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, PLP 46, PLP 47 d.d. 23.12.2010 betreffende de onderrichtingen 
voor het opstellen van de politiebegroting ten behoeve van de politiezones; 
 
Overwegende dat een ontwerp van begroting door het Politiecollege werd voorbereid in de zitting 
van 21.09.2012; 
 
Overwegende dat het politiecollege dit voorstel goedkeurde op 20.09.2013; 
 
Overwegende het verslag van de begrotingscommissie d.d. 16.10.2013; 
 
Gelet op het gunstig advies van de begrotingscommissie; 
 
In openbare zitting; 
 
Met 69,25 voor - 0 tegen - bij 15,375 onthoudingen.   

 
 

BESLUIT: 

 
 
Artikel 1 - De begroting 2014, gewone en buitengewone dienst, wordt goedgekeurd (zie de 

begrotingstabellen in bijlage). 
 

Artikel 2 - Een afschrift van deze beslissing wordt in tweevoud aan de provinciegouverneur 
overgemaakt en één exemplaar wordt verstuurd naar de Vlaamse Overheid. 

 
 
 
03 OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN & DIENSTEN 

WAARVAN HET BEDRAG MINDER BEDRAAGT DAN € 8.500 EXCLUSIEF 
BTW 

 
De politieraad gaat akkoord om de bevoegdheid om te beslissen over de wijze van gunnen en 
om de lastvoorwaarden vast te stellen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en 
diensten waarvan het bedrag minder bedraagt dan € 8.500 exclusief BTW aan het 
politiecollege te delegeren.  Dit gebeurt met unanimiteit. 
 
 

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 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988; 

   
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 

 
Gelet op artikel 122,1° van het Koninklijk Besluit van 08.01.1996 betreffende de 
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor 
openbare werken waarin bepaald wordt dat een opdracht via onderhandelingsprocedure met 
aangenomen factuur kan gegund worden wanneer het goed te keuren bedrag van de opdracht, 
zonder BTW, niet hoger ligt dan € 5.500; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 05.09.2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie; 
 
Gelet op de omzendbrief ZPZ 8 van 18.10.2000 houdende richtlijnen inzake de gemeentebegroting 
en –boekhouding m.b.t. de politiehervorming; 

 
Overwegende dat de onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur de mogelijkheid biedt 
om contracten van geringe waarde op een eenvoudige en snelle manier af te sluiten; 
 
Overwegende dat het bedrag vermeld in artikel 3 van het K.B. van 26 september 1996 dat de 
Algemene Uitvoeringsregels bepaalt, verhoogt werd van €5.500, naar €8.500; 
 
Op voordracht van het Politiecollege; 
 
Met algeheelheid van stemmen. 

 
BESLUIT : 

 

Artikel 1 - De bevoegdheid van keuze van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen of diensten gegund worden en de bevoegdheid om de 
voorwaarden van deze opdrachten te bepalen te delegeren aan het politiecollege 
voor wat betreft de opdrachten voor werken, leveringen en diensten, waarvan de 
waarde niet meer bedraagt dan € 8.500 (exclusief BTW).  

 
Artikel 2 -  Tenzij de Politieraad in een afzonderlijk besluit voor een bepaalde opdracht een 

andere gunningwijze vaststelt, zullen de opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten, waarvan de waarde niet meer bedraagt dan € 8.500 (exclusief BTW), 
altijd gegund worden via de onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur. 

 
Artikel 3 - Dit besluit geldt vanaf 01.12.2013 tot 31.01.2019. 
 
Artikel 4 - Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur overgemaakt. 

 
 
 
04 AANKOOP VAN EEN BETAALTERMINAL VIA 

OVERHEIDSOVEREENKOMST 
 
Raadslid A. Peeters vraagt of het frequent gebeurt dat buitenlandse chauffeurs in onze 
politiezone een boete (onmiddellijke inning) moeten betalen.  Hier wordt affirmatief op 
geantwoord. 



De politieraad stemt met algemeenheid van stemmen voor de aankoop van één betaalterminal 
bij de firma Atos Worldline voor een bedrag van € 1.100,13 incl. 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 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 de overheidsopdracht DSA 2007 R3 084 van de Federale Politie; 
 
Gelet op de aankoop van software voor het controleren van tachograafkaarten; 
 
Overwegende dat door deze aankoop er meer onmiddellijke inningen zullen worden 
uitgeschreven, waaronder ook een aantal buitenlandse bestuurders; 
 
Overwegende dat buitenlandse bestuurders hun onmiddellijke inning cash of met een creditcard 
mogen betalen 
 
Overwegende dat de firma Atos  Worldline het raamcontract van de Federale Politie had en dus 
kennis heeft van de nodige procedures voor het doorstorten van de gelden op de correcte 
rekening; 
 
Gelet op de Gemeentewet; 
 
In openbare zitting; 
 
Met algeheelheid van stemmen. 
 

BESLUIT : 

 
Artikel 1 - De levering en installatie van 1 betaalterminal via GPRS-netwerk met toebehoren, 

voor de Politiezone KLM wordt obv de raamovereenkomst DSA 2007 R3 084 
voor de prijs van  € 1.100,13 (BTW inbegrepen) toegewezen, aan  Atos Worldline 
nv, Haachtsesteenweg 1442; 1130 Brussel. 

 
Artikel 2 - Het bedrag van € 1.100,13 is voorzien in de begroting 2013 onder artikel 330/743-

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

aanbestedingshouder overgemaakt. 
 



05 DESAFFECTATIE VAN ÉÉN OUD POLITIEVOERTUIG VAN DE LOKALE 
POLITIE, PEUGEOT 107 

 
De desaffectatie en de openbare verkoop van het politievoertuig Peugeot 107 via contactname 
met de gebruikelijke autohandelaars uit de streek wordt met algemeenheid van stemmen 
goedgekeurd door de politieraad. 
 
 

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 Peugeot 107 (nummerplaat EFP643, (bouwjaar 2006) 
afgeschreven is en in uitvoering van hogervermelde meerjarenplanning buiten dienst wordt 
gesteld; 

 
Overwegende dat hogervernoemd voertuig definitief buiten gebruik wordt gesteld en derhalve 
dient te worden geschrapt uit het patrimonium; 
 
Gelet op het gunstig advies van het politiecollege dd. 08 november 2013; 
 
In openbare zitting; 
 
Met eenparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT : 

 

Artikel 1 - Hiernavolgend politievoertuig wordt buiten gebruik gesteld en dient derhalve te 
worden gedesaffecteerd : 
- Peugeot 107 (nummerplaat EFP643, (bouwjaar 2006) 

 
Artikel 2 - Het voertuig zal ontdaan worden van radioapparatuur, lichtbalk en “striping” en 

vervolgens worden verkocht via aanschrijven van de gebruikelijke autohandelaars. 
 

Artikel 3 - Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur overgemaakt. 
 
 
 
06 TOEWIJZING HUUROVEREENKOMST VOOR KOPIËRS EN PRINTERS, 

GEBRUIKMAKEND VAN DE RAAMOVEREENKOMST VAN DE FEDERALE 
OVERHEID (FOR-CMS) 

 
 
De politieraad gaat met algemeenheid van stemmen akkoord met de toewijzing van het 
huurcontract voor kopiërs en printers aan de firma RICOH en dit gebruik makend van het 
raamcontract FOR-CMS. 
De configuratie komt op een totale maandhuur van € 268,54 excl btw (€ 324,93 incl btw) 



Voor de kleine printers wordt enkel het verbruik betaald aan € 0,065 excl btw (€ 0,07865 incl 
btw) per afdruk. 
 
 

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 het huidige contract vervalt op 31.12.2013; 
 
Overwegende dat het huidige contract een looptijd gekend heeft van 5 jaar en we voor deze 
formule opnieuw opteren; 
 
Overwegende dat er bij de keuze voor het aantal toestellen en de types toestellen rekening mee 
gehouden is dat de goede werking van onze diensten nooit in het gedrang komt; 
 
Overwegende dat volgende types kopiërs noodzakelijk zijn om te voldoen aan de verschillende 
behoeften van de verschillende diensten: 
� Type 1 � kleine zwart-wit printer (9) die overgenomen/verlengd worden vanuit het                             

huidige contract 
� Type 2 � kleine zwart-wit multifunctional (3) 
� Type 3 � kleuren multifunctional (2) 
� Type 4 � kleuren multifunctional geoptimaliseerd om af te werken (1) 
 
Overwegende dat we gebruik maken van de raamcontracten van de federale overheid FOR-
CMS; 
 
Overwegende dat de door ons gekozen types worden aangeboden in de raamovereenkomst door 
de firma RICOH; 
 
Gelet op het verslag van het Politiecollege d.d. 21.11.2013; 
 
Gelet op de gemeentewet; 
 
In openbare zitting; 
 
Met eenparigheid van stemmen. 

 
BESLUIT : 

 

Artikel 1 - De huur en all-in onderhoudscontract voor 6 afdrukapparaten wordt toegewezen aan 
de firma RICOH, gebruikmakend van de raamovereenkomst van de federale overheid 
FOR-CMS. 

 
Artikel 2 - De nodige kredieten zijn voorzien in de begroting onder de post 330/124-12. 



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

 
 
 
07 OPDRACHTBRIEF KORPSCHEF 
 
De opmaak van een opdrachtbrief is een wettelijke verplichting. 
De korpschef licht zijn opdrachtbrief toe.  Hij is gestart met een analyse van het korps, de 
politiezone, daarna werd de opdrachtbrief opgemaakt.  In de opdrachtbrief worden de 
doelstellingen geformuleerd die zullen gebruikt worden bij de evaluatie van de korpschef. 
 
Raadslid C. Moons vraagt naar het klachtenbeheer waarnaar gerefereerd wordt op pagina 4.  
Is er een concreet idee voor opvolging? 
De korpschef verduidelijkt dat er onderscheid moet gemaakt worden tussen externe klachten 
en klachten van medewerkers.  Wat externe klachten betreft, gaat het soms om een 
opportuniteit om de dienstverlening te verbeteren.  Wat de klachten van medewerkers betreft, 
deze zullen intern bekeken worden.  De opvolging van de klachten is nog niet concreet, 
hiervoor moet omzendbrief CP3 geïmplementeerd worden.  Dit is een taak voor de nabije 
toekomst. 
 
Raadslid D. Snauwaert merkt op dat slachtofferbejegening (opvang slachtoffers van 
zedenfeiten) niet vermeld is in de opdrachtbrief, nochtans is er een goede, ernstige 
omkadering van het slachtoffer/van de klachtneerlegging nodig.  Het is een echt pijnpunt 
waarop moet gefocust worden. 
De korpschef antwoordt dat alle fenomenen niet opgesomd kunnen worden in een 
opdrachtbrief, daarvoor dient het Zonaal Veiligheidsplan.  In de opdrachtbrief wordt wel het 
referentiekader vermeld dat maximaal zal toegepast worden.  Een opsomming van fenomenen 
is moeilijk omdat de opdrachtbrief anders te veel moet aangepast worden en dat zorgt voor 
veel onduidelijkheden.  Toch vindt de korpschef de bekommernis terecht.  Hij zal feedback 
geven tijdens de volgende politieraad. 
 
Raadslid F. Dekeersmaecker vraagt naar het ontbreken van een duidelijke visie ICT.  De 
korpschef laat weten dat er ondertussen een werkgroep ICT werd opgericht, dat de politiezone 
ondertussen gestart is met sociale media (twitter) en dat er werk gemaakt wordt van het 
optimaliseren van de informatiestroom.  Feit is dat we daarvoor gebonden zijn aan de ICT-
omgeving van de federale politie en die hinkt achterop. 
 
De politieraadsleden nemen akte van de opdrachtbrief die, zoals gevoegd in bijlage, wordt 
vastgesteld. 
 
 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus, inzonderheid op de artikelen 48, 50 en 52 (WGP) ; 
 
Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de 
politiediensten, inzonderheid op de artikelen 65 tot 73 (Exodus) ; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten, inzonderheid op de artikelen VII.III.1 tot VII.III.13, VII.III.20 tot VII.III.41, 
VII.III.52 tot VII.III.60, XI.II.17 tot XI.II.18 en XI.III.27 (RPPol) ;  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot wijziging van sommige bepalingen inzake de 
mandaten bij de politiediensten ; 



 
Gelet op het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het 
koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten ; 
 
Huidig punt werd voorgelegd en vastgelegd door het politiecollege in zitting van 4 oktober 2013 ;  
 
In openbare zitting. 
 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: De opdrachtbrief van korpschef, HCP Alain Meerts, zoals gevoegd in bijlage, wordt 
vastgesteld; 
 

Artikel 2: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de toezichthoudende overheid, aan de 
minister van Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid – 
Dienst Politiebeheer en de Inspecteur – Generaal van de Algemene Inspectie van de 
federale politie en de lokale politie. 

 
 
 
08 ANALYSENOTA REORGANISATIE KORPSCHEF - KORTE TOELICHTING 
 
De korpschef licht de analysenota toe aan de hand van een PowerPointpresentatie.  Iedere 
aanwezige heeft de hand-outs ontvangen. 
 
Raadslid E. Vanden Broeck pleit voor meer aandacht aan de grote schoolbevolking van 
Kapelle-op-den-Bos: 
De wijkwerking blijft een centrale functie hebben in de politiewerking en is DE HOEKSTEEN 

van de gemeenschapsgerichte politiezorg.  

In de nieuwe nota werd geopteerd om de norm te bepalen niet enkel in functie van het 

aantal inwoners.  We blijven met onze wijkagenten op 3 terwijl het cijfermatig neerkomt op 

3,2. Daarentegen krijgt Meise 7 wijkagenten terwijl zij cijfermatig stranden op 6,5 

wijkwerkers. 

Er wordt dus per gemeente meer aandacht besteed aan “specifieke noodzakelijkheden” . Wij 

hebben geen op- en afritten langsheen de A 12. Er zijn gelukkig geen of weinig zware 

criminaliteiten in onze gemeente. In feite worden wij inzake inzet van politie gepenaliseerd 

omdat er (gelukkig) “te weinig gebeurt” in onze gemeente en nochtans betalen wij als 

“kleine” gemeente het volwaardige deel.  

Ook kan ik stellen dat we in vergelijking met Londerzeel en Meise een groter aantal 

leerlingen tellen op ons grondgebied ( 2.519 leerlingen / 9.219 inwoners) in verhouding tot de 

bevolkingsaantallen. Dit vereist mijn inziens een gespecialiseerde aanpak op maat en 

alhoewel het ingeschreven staat onder “verkeerstoezicht en schooltoezicht” bij de 

opdrachten van de wijkwerking wordt dit toezicht zwaar verwaarloosd de laatste tijd. 

Vandaar mijn vraag om extra aandacht te besteden aan onze grote schoolbevolking. Een 

betere spreiding van de inzetbare middelen is voor onze gemeente een prioriteit opdat we 

onze schoolgaande kinderen hun veiligheid zouden kunnen waarborgen.  

 
Raadslid C. Reniers vraagt eveneens meer blauw op straat, meer politiemensen die de 
leerlingen ook effectief aanspreken wanneer zij zich niet aan de verkeersregels houden. 
 
Raadslid M. Verbruggen vraagt om meer belang te hechten aan verkeersveiligheid, meer 
bepaald snelheidscontroles en informatiedoorstroming.  De korpschef heeft begrip voor de 
bekommernissen, maar herhaalt dat hij een nijpend capaciteitstekort heeft. 



GEHEIME ZITTING 
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