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OPENBARE ZITTING 

 
 

01 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING 

 
Raadslid E. Vanden Broeck vraagt naar de stand van zaken rond de nieuwe coördinator voor 
de gemeente Kapelle-op-den-Bos. 
De korpschef antwoordt dat de nieuwe coördinator zijn taken opneemt.  Hij werkt onder het 
toeziend oog van de verbindingsofficier.  Indien de burgemeester het wenst, zal de nieuwe 
coördinator voorgesteld worden aan de gemeenteraadsleden. 
 
Het verslag van de vergadering van 21 mei 2014 wordt goedgekeurd met 16 stemmen voor en 
1 onthouding wegens afwezigheid (raadslid K. Moeyersons). 
 
 

02 REKENING 2013 

 
De Bijzondere Rekenplichtige geeft een toelichting. 
 
Er zijn geen vragen. 
 
Raadslid C. Moons herhaalt haar bemerking.  Als politieraadslid wenst zij meer betrokken te 
worden bij de bespreking van deze agendapunten.  Om deze reden zullen de leden van LWD 
zich onthouden bij de stemming rond de volgende agendapunten: rekening 2013, 
begrotingswijziging 1/2014 en begroting 2015. 
 
De Rekening 2013 is aangenomen met 69,875 voor - 0 tegen - bij 20,5 onthoudingen 
(raadsleden P. Buelens, V. De Klippel, R. Heyvaert en C. Moons). 
 
 

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; 
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VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 4 december 2014 



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 47 van 23 december 2010 betreffende de onderrichtingen 
voor het opstellen van de politiebegroting voor 2011 ten behoeve van de politiezones; 
 
Overwegende dat voor het dienstjaar 2012 een budgettaire en algemene rekening moet worden 
opgesteld; 

 
Gelet op het gunstig advies van het politiecollege dd. 22.08.2014; 

 
In openbare zitting; 
 
Met  69,875 voor - 0 tegen - bij 20,5 onthoudingen. 
 

BESLUIT : 

 

Artikel 1 - De budgettaire en algemene rekening 2013 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 FOD Binnenlandse 

Zaken, de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en de Federale Politie (CGL 
– Directie relaties met de Lokale Politie). 

 
 

03 BEGROTINGSWIJZIGING 1/2014 

 
De Bijzondere Rekenplichtige geeft een toelichting. 
 
Raadslid C. Moons vraagt waarom er gekozen wordt voor een extra lening. 
De Bijzondere Rekenplichtige verduidelijkt dat de lening dient om uitgaven uit de 
buitengewone dienst te financieren.  Voor deze financiering zijn er twee mogelijkheden: 
werken met overboekingen waardoor de uitgaven van de gewone dienst fel zouden verhogen 
of werken met een lening. 
 
Raadslid E. Vanden Broeck geeft aan dat het GESCO-statuut zal wijzigen.  Zij vraagt of 
hiermee rekening gehouden wordt.  Ook had zij graag geweten hoeveel GESCO’s de 
politiezone nog telt. 
De voorzitter antwoordt dat er nog slechts één parttime GESCO is. 



 
De begrotingswijziging 1-2014 wordt aangenomen met 80,125 voor - 0 tegen - bij 10,25 
onthoudingen ( raadsleden P. Buelens en C. Moons). 
 
 

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 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 zittingen 
van 08.09.2014, 03.10.2014, 17.10.2014; 
 
Overwegende dat het ontwerp werd besproken in de begrotingscommissie op 22.09.2014 en nadien 
op de verschillende schepencolleges van de 3 gemeenten van onze politiezone; 
 
Overwegende dat het politiecollege dit voorstel goedkeurde op 24.10.2014; 
 
In openbare zitting; 
 
Met 80,125 voor - 0 tegen - bij 10,25 onthoudingen. 
 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 - De begrotingswijziging 1-2014, 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. 
 
 

04 BEGROTING 2015 

 
De Bijzondere Rekenplichtige licht toe. 
 
Raadslid P. Buelens vraagt naar de impact van het lopende pensioendossier op de 
personeelskosten. 



De voorzitter antwoordt dat de reorganisatie on hold gezet is tot er duidelijkheid is rond het 
pensioendossier. 
 
Raadslid V. De Klippel vraagt of de mogelijkheid bestaat de data voor de politieraad van 
2015 door te geven. 
 
De begroting 2015 is aangenomen met 80,125 voor - 0 tegen - bij 10,25 onthoudingen  
( raadsleden P. Buelens en C. Moons). 
 
 

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 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 zittingen 
van 08.09.2014, 03.10.2014, 17.10.2014, 24.10.2014; 
 
Overwegende dat het ontwerp werd besproken in de begrotingscommissie op 22.09.2014 en nadien 
op de verschillende schepencolleges van de 3 gemeenten van onze politiezone; 
 
Overwegende dat het politiecollege dit voorstel goedkeurde op 07.11.2014; 
 
In openbare zitting; 
 
Met 80,125 voor - 0 tegen - bij 10,25 onthoudingen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1 - De begroting 2015, 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. 
 
 

05 ARBEIDSONGEVALLEN - AANWIJZING VAN DE DIENST WAARBIJ IEDER 
ONGEVAL DAT ALS ARBEIDSONGEVAL KAN WORDEN BESCHOUWD OF 



WAARBIJ ELKE ZIEKTE DIE ALS BEROEPSZIEKTE KAN WORDEN 
BESCHOUWD MOET WORDEN AANGEGEVEN 

 
Raadslid P. Buelens vraagt om in de beslissing ‘de personeelsdienst’ te vervangen door ‘de 
ambtenaren’.  Dit is duidelijker. 
 
De politieraad keurt met eenparigheid van stemmen goed dat de ambtenaren Anneleen Van 
den Bergh en Vanessa Van Dessel, worden aangewezen als de personen waar ieder ongeval 
dat als arbeidsongeval kan worden beschouwd of waarbij elke ziekte die als beroepsziekte kan 
worden beschouwd moet worden aangegeven. 
 
 

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 meergemeentenzone de bevoegdheden van het college van burgemeester en 
schepenen inzake de organisatie en beheer van de politiezone, worden uitgeoefend door het 
politiecollege; 
 
Gelet op artikel X.III.7 van het koninklijk besluit van 30.03.2001 dat bepaalt dat de politieraad de 
dienst aanwijst waarbij ieder ongeval dat als arbeidsongeval kan worden beschouwd of waarbij elke 
ziekte die als beroepsziekte kan worden beschouwd, moet worden aangegeven; 
 
Gelet op de beslissing van het politiecollege dd. 18.10.2002 en de bekrachtigingsbeslissing door de 
politieraad dd. 14.11.2002; 
 
Overwegende dat door een herstructurering binnen de dienst personeel deze beslissingen dienen 
gewijzigd; 
 
In openbare zitting; 
 
Met eenparigheid van stemmen; 
 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 - De ambtenaren Anneleen Van den Bergh en Vanessa Van Dessel, worden 
aangewezen als de personen waarbij ieder ongeval dat als arbeidsongeval kan 
worden beschouwd of waarbij elke ziekte die als beroepsziekte kan worden 
beschouwd moet worden aangegeven. 

 
 

Artikel 2 - Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur, aan de 
Gerechtelijke Geneeskundige Dienst en alle in dienst zijnde personeelsleden 
overgemaakt.  

 
 
 

06 UFED UP-TO-DATE HOUDEN 

 
De korpschef licht kort toe. 



 
Raadslid C. Moons vraagt of dit toestel ook buiten de recherche om kan gebruikt worden. 
De korpschef antwoordt hier positief op. 
 
De aankoop wordt goedgekeurd 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; 
 
Overwegende dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van GSM-communicatie in het plegen 
van misdrijven; 
 
Overwegende dat wij in 2011 beslisten om de UFED Classic Logical aan te kopen voor het 
uitlezen van GSM-toestellen; 
 
Overwegende dat er ook een behoefte is om ook gewiste gegevens uit te GSM’s te kunnen lezen; 
 
Overwegende dat de leverancier intussen is overgestapt naar nieuw type toestel en vanaf 
december 2014 de oudere toestellen niet meer ondersteund worden, gelet op de zeer snel 
evoluerende technologie op gebied van GSM’s en smartphones; 
 
Overwegende dat de alternatieven die andere spelers aanbieden enerzijds niet voldoen en 
anderzijds weer een andere werkwijze hanteren en dus bijkomende opleiding vereisen; 

 
Overwegende dat de andere politiezones zeer tevreden zijn over het apparaat UFED en de 
nieuwe apparatuur veel gebruiksvriendelijker en sneller is dan ons vorige toestel; 
 
Overwegende de offerte van de firma Mcsira voor de omruiling van een UFED-systeem classic 
logical naar een Ufed touch ultimate, waarbij we een korting krijgen voor de omruiling van ons 
oud toestel; 
 
Gelet op de gemeentewet; 
 
In openbare zitting; 
 
Met eenparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT : 

 



Artikel 1 - De levering van 1 UFED touch ultimate wordt toegewezen aan MCSIRA 
Havenlaan 104-106 te 1000 Brussel voor de totaalprijs van € 10.708,50 (btw 
inbegrepen). 

 
Artikel 2 - Het bedrag is beschikbaar in de begroting 2014 op de buitengewone dienst onder 

begrotingsartikel 330/742-53. 
 
Artikel 3 - Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur en aan de 

aanbestedingshouder overgemaakt. 
 
 

07 VERVANGING SERVERS 

 
De korpschef geeft een korte toelichting. 
 
De vervanging, virtualisatie van de twee servers en de nieuwe back-upoplossing wordt 
goedgekeurd met algeheelheid 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 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;  
 
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 beslissing van de politieraad van 21 mei 2014; 
 
Overwegende dat er sindsdien een aantal belangrijke ontwikkelingen zijn gebeurd en de aankoop 
waartoe toen werd beslist moet aangepast worden om onnodige uitgaven te vermijden; 
 
Overwegende dat het momenteel enkel nodig is om de administratieve terminalserver te 
vervangen en samen met de Oracledatabase te virtualiseren: 
 
Overwegende dat ondertussen onze back-upoplossing via LTOtapedrive het heeft begeven en dat 
deze dus hoognodig moet vervangen worden.  

 
Gelet op de offerte van de firma CIPAL;  
 
Overwegende dat CIPAL onze vaste partner is inzake ICT-ondersteuning. We vragen enkel bij 
hen prijs omdat zij best onze infrastructuur kennen en dit nu eenmaal gelinkt is aan onze 
bestaande omgeving. Samenwerken met een andere partner zou op vlak van onze gebruikte 
software (o.a. boekhoudpakket en notulenbeheer) wijzigingen met zich mee brengen en dit 
wensen we te vermijden, aangezien er zeker geen budget is om hiervoor nieuwe software aan te 
kopen. We zijn bovendien ook tevreden van de service van CIPAL. Ze kennen onze omgeving 



en ook onze mails verlopen via hen. Een wijziging van partner zou dus veel ongewenste 
consequenties met zich mee brengen. Bovendien heeft CIPAL de goedkeuring van de federale 
politie (DST) om samen te werken met politiediensten, rekening houdend met onze specifieke 
ISLP-omgeving; 
 
Gelet op de Gemeentewet; 
 
In openbare  zitting; 
 
Met algeheelheid van stemmen. 
 

BESLUIT : 

 

Artikel 1 -  De levering van de hostserver met virtualisatie van 2 servers, 1 voor virtuele 
terminalserver en 1 CentOSservers voor de Oracledatabase door de firma CIPAL, Cipalstraat 1 
te 2440 Geel volgens de offerte in bjlage en dit voor een bedrag van €14.368,67. 
 
Artikel 2 –De nodige bedragen zijn voorzien in de begroting 2014 via de begrotingswijziging. 
 
Artikel 3 -Een afschrift van deze beslissing wordt  aan de leverancier overgemaakt. 

 
 
 

08 BIJKOMEND PUNT AANGEBRACHT DOOR RAADSLID K. MOEYERSONS: 
VRAGEN OMTRENT UNDERCOVERREPORTAGE VOLT 

 
Raadslid K. Moeyersons heeft het woord: 
 

Op woensdag 3 september 2014 was in het EEN- programma VOLT een undercoverreportage te zien 

over het kopen en verkopen van drugs aan minderjarigen.  

De opnames vonden deels plaats op het grondgebied van Londerzeel. De reportage is nog steeds te 

herbekijken via de mediatheek op www.een.be . 

Het zou naïef zijn te denken dat er in Londerzeel geen drugs is, maar ik stond toch te kijken van deze 

reportage.  

Vooral het gemak waarmee deze minderjarigen aan drugs geraakten was opvallend. 

Heeft de politie een zicht op de omvang van dit probleem?  

Is het mogelijk de volledige, ongecensureerde beelden op te vragen bij de VRT om zo de locaties van 

verkoop en verbruik beter in kaart te brengen?  

Zijn er concrete acties gepland i.v.m. dit probleem?  

De korpschef antwoordt. 
 
De getoonde locaties zijn gekende locaties en worden door onze diensten sinds jaren 
gecontroleerd in het kader van ons actieplan ‘Drugs’.  Er zijn toezichtsdiensten voorzien op 
de risicoplaatsen, fuiven en overlastplaatsen en dit twee maal per maand als de dienst het 
mogelijk maakt.  Ook wordt het project MEGA waarbij in verschillende lagere scholen lessen 
gegeven worden georganiseerd.  Deze lessenreeks wordt afgesloten met een fruitsapfuif.   

Er zijn ± 22 potentiële plaatsen binnen de politiezone.  Deze worden regelmatig door onze 
diensten gecontroleerd.  Wanneer we informatie ontvangen over mogelijks overlast dewelke 
drugsgerelateerd is, wordt het toezicht verhoogd.  Ingevolge de reportage van ‘VOLT’ werd 
een bijkomend project met extra controles opgestart.  Het ging om de volgende plaatsen: de 
Burcht, de passage en het OCMW van Londerzeel.  Na een kleine maand extra controles 



werden 63 personen gecontroleerd en waren 2 personen daarvan in het bezit van verdovende 
middelen, softdrugs en geen hard drugs. 
Het probleem werd dus niet bevestigd.  Daarenboven werd vastgesteld dat één van de 
gecontroleerde jongeren de zoon betreft van de journalist die heeft meegewerkt aan de 
reportage. 
De korpschef meldt wel dat er gewerkt wordt aan een breder project dat de overlast in het 
centrum van Londerzeel moet aanpakken. 
 
 

09 BIJKOMEND PUNT AANGEBRACHT DOOR RAADSLID K. MOEYERSONS: 
STANDPUNTBEPALING INZAKE HET IN GEBREKE STELLEN FEDERALE 
OVERHEID 

 
Raadslid K. Moeyersons vraagt of de politiezone K-L-M de federale overheid in gebreke 
heeft gesteld voor de middelen uit het verkeersveiligheidsfonds die de politiezone K-L-M nog 
niet ontvangen heeft. 
 
De voorzitter antwoordt dat de ingebrekestelling gebeurd is.  Er wordt op het KB gewacht.  
Hoe de uitbetaling zal geschieden, is nog niet geweten, waarschijnlijk zal dit gefaseerd 
gebeuren. 
 
 

10 BIJKOMEND PUNT AANGEBRACHT DOOR RAADSLID K. MOEYERSONS: 
BESPREKING TELEFONIE K-L-M-ZONE 

 
Raadslid K. Moeyersons neemt het woord. 
In de begroting voor 2015 is een bedrag van € 78.000 voorzien voor telefonie.  Uit nazicht 
blijkt dat vooral de kosten voor de 0800-lijn hoog zijn.  De hoogste kost is voor oproepen 
vanaf een GSM-toestel.  Het 0800-nummer heeft zijn nut bewezen, maar is nu wat 
voorbijgestreefd.  Daarom wordt gevraagd om het 0800-nummer af te schaffen. 
 
De korpschef antwoordt.  Het is vooral door de evolutie in het gebruik van GSM dat de kosten 
gestegen zijn.  Er zal met proximus onderhandeld worden over betere voorwaarden.   
Raadslid K. Moeyersons stelt voor om 1207 te contacteren en te vragen niet langer het 0800-
nummer door te geven.  Dit zou ook al een mooie besparing kunnen zijn. 
 
Volgende politieraad zal dit agendapunt opnieuw besproken worden. 
 
 

11 BIJKOMEND PUNT: COPERNICUSPREMIE - INSTELLEN VAN HOGER 
BEROEP 

 
De voorzitter vraagt om, bij hoogdringendheid, dit agendapunt op de agenda te plaatsen.   
Er wordt met unanimiteit in toegestemd. 
 
Raadslid C. Moons vraagt of zij een kopie van het vonnis kan krijgen.  De kopie zal naar alle 
raadsleden gestuurd worden. 
 
Het instellen van hoger beroep wordt goedgekeurd met algemeenheid van stemmen. 
 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 januari 2003 tot toekenning van een Copernicuspremie aan 
bepaalde personeel sleden van het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie, 
gestructureerd op 2 niveaus (B.S., februari 2003); 



 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 10 juli 2002 (B.S., 1 augustus 2002); 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het 
personeel van de politiediensten (B.S., 8 mei 2009); 
 
Gelet de dagvaarding betekend aan de PZ K-L-M op datum van 12 januari 2011; 
 
Gelet de aanstelling door het politiecollege van de heer Wim Rasschaert , advocaat, met kantoor te 9420 
BURST en de heer Bert BEELEN, advocaat, met kantoor te 3000 LEUVEN, als raadslieden in deze 
zaak; 
 
Gelet het vonnis voor de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg, 21ste kamer op 14 oktober 2014 
waarbij de vorderingen voor de Copernicuspremies van 2006, 2007 en 2008 ontvankelijk en gegrond 
werden verklaard; 
 
Op voordracht van het politiecollege; 
 
Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT: 

 
Artikel 1: De politieraad beslist, in geval van betekening van het vonnis, in hoger beroep te zullen 

gaan tegen het vonnis voor de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg, 21ste kamer 
op 14 oktober 2014 waarbij de vorderingen voor de Copernicuspremies van 2006, 2007 en 
2008 ontvankelijk en gegrond werden verklaard. 

 
Artikel 2: De heer Wim Rasschaert, advocaat, met kantoor te 9420 BURST en de heer Bert 

BEELEN, advocaat, met kantoor te 3000 LEUVEN, worden gevraagd hiervoor het nodige 
te doen. 

 
Artikel 3: Afschrift over te maken aan de Heer Wim Rasschaert, advocaat en de Heer Bert Beelen, 

advocaat en de Bijzonder Rekenplichtige. 

 
 
Verlaat de zitting : 
Dirk SNAUWAERT - Politieraadslid 
 

12 BIJKOMEND PUNT INGEDIEND DOOR RAADSLEDEN V. LANGBEEN, F. 
DE KEERSMAECKER EN M. VERBRUGGEN: OPMAAK VAN EEN 
ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH DOSSIER INZAKE DE AANKOOP EN 
PLAATSING VAN VASTE ANPR-CAMERA’S IN DE POLITIEZONE K-L-M 

 
Raadslid V. Langbeen neemt het woord: 
 

Overwegende dat sedert een vijftal jaren  een nieuw wapen tegen de criminaliteit op de markt is 
dat de politiediensten kan helpen om zowel preventief als repressief een aantal vormen van 
criminaliteit te bestrijden.  Het betreft hier de plaatsing en het gebruik van “ANPR camera’s” , 
meer bepaald camera’s met Automatique Number Plate Recognition of automatische 
nummerplaat herkenning. 
 
Overwegende dat deze intelligente camera’s de voertuigen filmen ter hoogte van hun 
nummerplaat (voor – of achteraan) , de nummerplaat scannen en lezen, de nummerplaat in 
politionele database checken en vervolgens de interventieploegen alarmeren ingeval de 
nummerplaat geseind is voor bepaalde gevallen (bvb gestolen wagen). 
 
Overwegende dat na Turnhout en Mechelen als grootste gebruikers steeds meer steden en 
politiezones gebruik maken van deze camera’s.  Het is immers onomstootbaar bewezen dat de 
ANPR camera’s een serieuse bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen de criminaliteit. 



 
Overwegende dat ANPR camera’s  mobiel of vast kunnen zijn. De vaste opstellingen, bvb aan 
de grote invalswegen, zijn de meest productieve en eisen de minste personeelscapaciteit. 
Het Communicatie- en dispatchingcentrum Vlaams-Brabant zou in de nabije toekomst het 
beheer van een centrale server ANPR beheren. 
 
Overwegende dat onze politiezone in een eerste fase zou kunnen voorzien worden van ANPR 
camera’s aan de grote invalswegen. 
Interessante locaties volgens de respectievelijke verbindingsofficieren (later kan een 
prioriteitenlijst worden opgesteld en een faseringsplan). 
 
Overwegende dat de kostprijs van ANPR camera’s inmiddels is gedaald tot ongeveer €20.000 
per opstelplaats en de server door de provincie zou bekostigd worden. 
 
Overwegende dat we onze lokale politie deze moderne hulpmiddelen  tegen een steeds 
stijgende criminaliteit niet kunnen blijven ontzeggen. 
 
Overwegende dat een aantal financiële middelen een herbestemming dienen te krijgen. 
 
BESLUIT 
 
De politieraad geeft aan het politiecollege de opdracht om tegen de volgende politieraad een 
administratief en technisch dossier uit te werken inzake een gefaseerde aankoop van ANPR 
camera’s voor de politiezone KLM en de financiële middelen hiervoor te voorzien via de eerste 
begrotingswijziging 2015. 
 
 

De korpschef licht toe.  Er zijn reeds werkbezoeken gebeurd aan politiezones die met deze 
camera’s werken.  Het aantal inbraken is het laatste jaar opnieuw gestegen.  Als politiedienst 
zijn wij vragende partij om camera’s op de invalwegen te plaatsen.  De prijs van het materiaal 
is gedaald en we zouden kunnen gebruik maken van de server die gefinancierd werd door de 
provinciegouverneur.  Deze server staat opgesteld in het CIC Vlaams-Brabant. 
Raadslid B. Carleer geeft meer informatie.  Het gaat hier om een project.  De 
provinciegouverneur heeft middelen vrijgemaakt voor dit project.  Op de server kunnen 60 
camera’s aangesloten worden.  Er zijn veel politiezones die de stap willen zetten, maar de 
(vrije) plaatsen zijn beperkt.  Ook kan er een subsidiedossier ingediend worden bij de 
Vlaamse Overheid wanneer de camera’s worden gebruikt voor verkeershandhaving. 
ANPR-camera’s kunnen gebruikt worden voor zowel criminaliteit – inbraakpreventie als voor 
verkeershandhaving.  Eerst en vooral moet er gezocht worden naar locaties die aan deze twee 
voorwaarden voldoen.  Ook moet gezorgd worden dat we snel zijn zodat we nog kunnen 
instappen in dit project, gezien de gelimiteerde plaatsen. 
 
Raadslid C. Moons heeft toch bedenkingen bij de camera’s.  Zij wenst een rapport rond de 
duidelijkheid van de beelden die de camera’s maken omdat de camera’s die gebruikt worden 
in het centrum van Londerzeel geen duidelijke beelden opslagen.  Ook merkt zij op dat de 
kostprijs merkelijk hoger zal zijn eens in gebruik.  Tevens vraagt zij waarom er nog geen 
studie gebeurd is terwijl er in de Rekening 2013 daarvoor een budget voorzien was. 
De korpschef antwoordt dat de ANPR-camera’s zorgen voor nummerplaatherkenning en dat 
deze niet te vergelijken zijn met andere camera’s.  Kwalitatief zijn dit zeer duidelijke beelden.  
Er wordt een voorbeeld getoond op het grote scherm.  We moeten realistisch zijn wat het 
gebruik van zulke camera’s betreft.  Zij kunnen helpen bij het oplossen van feiten, maar het 
zal niet ieder dossier kunnen oplossen.  Wat de studie betreft, die is nog niet gebeurd omdat 
het politiecollege beslist heeft dit dossier even on hold te zetten. 
 



Raadslid B. Carleer maakt duidelijk dat het hier gaat om een project dat gestart is in Vlaams-
Brabant.  De Vlaamse Overheid heeft een gunstig raamcontract bedongen en er kan tevens 
gebruik gemaakt worden van de expertise van de politiezones die hiermee reeds werken. 
 
Raadslid K. Moeyersons vraagt hoe deze hoge kostprijs betaald zal worden. 
 
Raadslid B. Carleer verduidelijkt dat dit dossier een hele tijd in beslag zal nemen voordat we 
zeker zijn dat we nog kunnen instappen in dit project.  Hij maakt ook duidelijk dat de 
subsidiëring van de Vlaamse Overheid enkel mogelijk is wanneer de camera’s gelinkt zijn 
met verkeerstaken. 
De voorzitter zegt dat de financiering van dit project ook nog moet bekeken worden. 
 
Raadslid P. Buelens vraagt hoeveel opstelplaatsen er voorzien zijn.  Is er een minimum? 
De korpschef deelt mee dat dit via de studie zal bekeken/bepaald worden.  De bedoeling is om 
niet te veel camera’s te plaatsen, maar wel op de juiste plek. 
 
Burgemeester E. De Wit wenst verduidelijking en vraagt of ook een gemeente kan aansluiten. 
Raadslid B. Carleer confirmeert. 
 
Waarnemend burgemeester S. Becq vraagt welke kosten wegvallen wanneer er zou ingestapt 
worden in het proefproject. 
 
Raadslid B. Carleer geeft aan om realistisch te blijven. 
 
Raadslid M. Verbruggen stelt voor om contact op te nemen met de aangrenzende politiezones 
om hun plannen ook te kennen. 
 
Raadslid F. De Keersmaecker merkt op dat het inderdaad een hoge kostprijs is, maar dat daar 
tegenover een groter veiligheidsgevoel staat.  Zo bewijzen cijfers uit de PZ Mechelen. 
 
Raadslid S. De Ridder vraagt of dit dossier besproken is in het politiecollege en of er een 
consensus was. 
De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad besproken is, maar dat er geen consensus bereikt 
werd. 
 
Raadslid C. Moons merkt op dat het voorgestelde besluit verder gaat dan enkel maar het 
opmaken van een dossier.  Er zijn nog te veel vragen, bijvoorbeeld: wat met de 
onderhoudscontracten? 
 
Raadslid K. Moeyersons stelt voor om enkel te stemmen over de opmaak van het dossier. 
 
Raadslid A. Peeters vraagt een aanpassing van de tekst want het voorstel, zoals het nu is, gaat 
te ver zoals raadslid C. Moons al aangaf. 
 
Het voorstel wordt aangepast. 
 
De voorzitter verduidelijkt nog even dat de beelden gemaakt door de camera’s in de 
dorpskern van Londerzeel een week bewaard worden in het administratief centrum van 
Londerzeel (de server staat daar). 
 
Het voorstel wordt goedgekeurd met 14 stemmen voor en 2 onthoudingen (raadsleden P. 
Buelens en C. Moons). 



 
Overwegende dat sedert een vijftal jaren  een nieuw wapen tegen de criminaliteit op de markt is dat de 
politiediensten kan helpen om zowel preventief als repressief een aantal vormen van criminaliteit te bestrijden.  Het 
betreft hier de plaatsing en het gebruik van “ANPR camera’s” , meer bepaald camera’s met Automatique Number 
Plate Recognition of automatische nummerplaat herkenning. 

  
Overwegende dat deze intelligente camera’s de voertuigen filmen ter hoogte van hun nummerplaat (voor – of 
achteraan) , de nummerplaat scannen en lezen, de nummerplaat in politionele database checken en vervolgens de 
interventieploegen alarmeren ingeval de nummerplaat geseind is voor bepaalde gevallen (bvb gestolen wagen). 

 
Overwegende dat na Turnhout en Mechelen als grootste gebruikers steeds meer steden en politiezones gebruik 
maken van deze camera’s.  Het is immers onomstootbaar bewezen dat de ANPR camera’s een serieuse bijdrage 
kunnen leveren in de strijd tegen de criminaliteit. 

 
Overwegende dat ANPR camera’s  mobiel of vast kunnen zijn. De vaste opstellingen, bvb aan de grote 
invalswegen, zijn de meest productieve en eisen de minste personeelscapaciteit. 
Het Communicatie- en dispatchingcentrum Vlaams-Brabant zou in de nabije toekomst het beheer van een centrale 
server ANPR beheren. 

 
Overwegende dat onze politiezone in een eerste fase zou kunnen voorzien worden van ANPR camera’s aan de 
grote invalswegen. 
Interessante locaties volgens de respectievelijke verbindingsofficieren (later kan een prioriteitenlijst worden 
opgesteld en een faseringsplan). 

 
Overwegende dat de kostprijs van ANPR camera’s inmiddels is gedaald tot ongeveer €20.000 per opstelplaats en 
de server door de provincie zou bekostigd worden. 

 
Overwegende dat we onze lokale politie deze moderne hulpmiddelen  tegen een steeds stijgende criminaliteit niet 
kunnen blijven ontzeggen. 
 
Het voorstel wordt goedgekeurd met 14 stemmen voor en 2 onthoudingen. 

 
BESLUIT 

 
Enig artikel:  De politieraad geeft aan het politiecollege de opdracht om tegen de volgende politieraad een 

administratief, technisch en financieel dossier uit te werken inzake een mogelijke gefaseerde 
aankoop van ANPR camera’s voor de politiezone KLM. 

 
 

13 RONDVRAAG 

 
� Raadslid K. Moeyersons vraagt of er meer politiemensen op straat zullen patrouilleren 

wanneer de elektriciteit afgeschakeld is. 
De voorzitter bekrachtigt dit en de korpschef kondigt aan dat er op die momenten een 
verschuiving van de ploegen zal gebeuren. 

 

 
Namens de Politieraad : 

Op bevel :  
Secretaris Voorzitter 
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