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Arno PEETERS - Politieraadslid 
 
  

OPENBARE ZITTING 

 
 

01 KENNISGEVING ONTSLAG VAN DE HEER DIRK SNAUWAERT 

 
Voorzitter E. De Wit verwelkomt de aanwezigen. 
Hij bedankt burgemeester J. De Borger en laat aan de politieraadsleden weten dat hij de 
komende twee jaren voorzitter is van het politiecollege en de politieraad. 
 
De voorzitter vraagt om, bij hoogdringendheid, een bijkomende punt op de agenda te 
plaatsen: INP Joseph Van San - pensioenaanvraag.  De politieraad stemt hiermee in met 
algemeenheid van stemmen. 
 
De politieraad neemt kennis van het ontslag van politieraadslid Dirk Snauwaert en van de 
aanstelling van mevrouw Marie-Jeanne Thaelemans. 
 
 
 

02 EEDAFLEGGING EN INSTALLATIE VAN MEVROUW MARIE-JEANNE 
THAELEMANS 

 
Door het ontslag van de heer Dirk Snauwaert wordt mevrouw Marie-Jeanne Thaelemans, 
eerste opvolger, aangeduid als politieraadslid. 
 
Dit voornoemde aanwezige politieraadslid wordt uitgenodigd om in handen van de voorzitter 
de door artikel 20bis van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, voorgeschreven eed af te leggen, te weten : “Ik 
zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van 
het Belgische volk”. 
 
 

BESLUIT : 

 

Artikel 1 - Er wordt akte genomen van de eedaflegging als lid van de politieraad van mevrouw Marie-
Jeanne Thaelemans.  Zij wordt aangesteld als politieraadslid na het ontslag van de heer Dirk 
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Snauwaert. 
 

Artikel 2 - Van het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijk en individueel proces-verbaal 
opgesteld. 

 
Artikel 3 - De in artikel 1 vermelde persoon wordt aangesteld verklaard in haar functie van lid van de 

politieraad vanaf 5 maart 2015. 
 
Artikel 4 - Een afschrift van deze beslissing wordt aan de Gouverneur overgemaakt. 

 
 
Vervoegt de zitting : 

Jozef DE BORGER - Politiecollegelid 
François DE KEERSMAECKER - Politieraadslid 
 

03 VASTSTELLING VAN DE RANGORDE VAN DE LEDEN VAN DE 
POLITIERAAD 

 
Omdat er geen enkele wetsbepaling voorziet in het opmaken van een ranglijst van 
politieraadsleden, zal de rangorde bepaald worden overeenkomstig artikel 17 van de wet van 
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus. 
 

Naam Voornaam Geboortedatum 

Langbeen Veerle 11.03.1971 

Carleer Bert 17.09.1968 

Vanden Broeck Else 05.12.1974 

Moeyersons Koen 11.08.1981 

Verbruggen Mark 31.05.1960 

De Klippel Virginie 15.03.1975 

Heyvaert Roger 10.02.1945 

De Boeck Emiel 26.09.1944 

Peeters Arno 03.08.1987 

De Knop Valérie 06.04.1982 

Moons Conny 12.04.1979 

De Keersmaecker François 28.11.1958 

Thaelemans Marie-Jeanne 08.05.1958 

De Ridder Stefaan 11.02.1955 

Reniers Christiaan 19.10.1953 

Van Schel Hendrik 19.07.1949 

Buelens Pieter 18.02.1937 
 
 

Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Kapelle-op-den-Bos d.d. 02.01.2007 houdende 
verkiezing van de leden van de politieraad; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Londerzeel d.d. 02.01.2007 houdende verkiezing 
van de leden van de politieraad; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Meise d.d. 02.01.2007 houdende verkiezing van de 
leden van de politieraad; 
 



Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie van de provincieraad van de provincie Vlaams-
Brabant d.d. 25 januari 2007 waarbij de in de gemeente Kapelle-op-den-Bos gehouden verkiezing 
van de leden van de politieraad op datum van 2 januari 2007, geldig verklaard werden; 
 
Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie van de provincieraad van de provincie Vlaams-
Brabant d.d. 25 januari 2007 waarbij de in de gemeente Londerzeel gehouden verkiezing van de 
leden van de politieraad op datum van 2 januari 2007, geldig verklaard werden; 
 
Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie van de provincieraad van de provincie Vlaams-
Brabant d.d. 25 januari 2007 waarbij de in de gemeente Meise gehouden verkiezing van de leden 
van de politieraad op datum van 2 januari 2007, geldig verklaard werden; 
 
Gelet op artikel 17 van de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus; 
 
Gelet op de nieuwsbrief PZ nr.9 van 23.03.2001 waarin gestipuleerd wordt dat de leeftijd in 
aanmerking genomen wordt voor het bepalen van de rangorde van de politieraadsleden; 
 
Overwegende het ontslag van de heer Dirk Snauwaert als gemeenteraadslid; 
 
Overwegende dat in de beslissing van de gemeenteraad van Meise d.d. 02.01.2013 houdende 
verkiezing van de leden van de politieraad mevrouw Marie-Jeanne Thaelemans als eerste kandidaat 
opvolger voorgedragen werd van de heer Dirk Snauwaert; 
 
In openbare zitting; 
 
Met algeheelheid van stemmen. 

 
BESLUIT : 

 

Artikel 1 - De rangorde van de leden van de Politieraad wordt als volgt vastgesteld : 
 

Naam Voornaam Geboortedatum 

Langbeen Veerle 11.03.1971 

Carleer Bert 17.09.1968 

Vanden Broeck Else 05.12.1974 

Moeyersons Koen 11.08.1981 

Verbruggen Mark 31.05.1960 

De Klippel Virginie 15.03.1975 

Heyvaert Roger 10.02.1945 

De Boeck Emiel 26.09.1944 

Peeters Arno 03.08.1987 

De Knop Valérie 06.04.1982 

Moons Conny 12.04.1979 

De Keersmaecker François 28.11.1958 

Thaelemans Marie-Jeanne 08.05.1958 

De Ridder Stefaan 11.02.1955 

Reniers Christiaan 19.10.1953 

Van Schel Hendrik 19.07.1949 

Buelens Pieter 18.02.1937 

 
Artikel 2 - Een afschrift van deze beslissing wordt aan de Gouverneur overgemaakt. 
 
 
 

04 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING 

 
Raadslid M. Verbruggen vraagt naar een stand van zaken van het dossier rond de ANPR-
camera’s. 



De korpschef antwoordt dat er een werkgroep opgericht werd.  Er is reeds contact genomen 
met naburige politiezones.  Een werkbezoek aan die naburige politiezones is ook reeds 
gebeurd.  Er is een probleem gemeld met het contract van AWV.  Hier moet klaarheid 
geschept worden.  Wegens de extra maatregelen genomen wegens de terreurdreiging is de 
werkgroep niet meer samengekomen.  Het technisch dossier zal tegen de politieraad van mei 
2015 opgemaakt zijn. 
Het telefoniedossier wordt nog besproken in het politiecollege en zal daarna geagendeerd 
worden op de politieraad. 
 
Het verslag van de vergadering van 4 december 2014 wordt goedgekeurd met algemeenheid 
van stemmen. 
 
 
 

05 KENNISGEVING GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING 1/2014 

 
De politieraad neemt kennis van de goedkeuring door de provinciegouverneur van de 
begrotingswijziging nr. 1 van de begroting van de lokale politie van de politiezone K-L-M 
voor het dienstjaar 2014. 
 
 
 

06 KENNISGEVING GOEDKEURING BEGROTING 2015 

 
De politieraad neemt kennis van de goedkeuring door de provinciegouverneur van de 
begroting van de lokale politie van de politiezone K-L-M voor het dienstjaar 2015, zij het met 
de erin vermelde opmerking. 
 
 
 

07 DESAFFECTATIE VAN 2 OUDE POLITIEVOERTUIGEN VAN DE LOKALE 
POLITIE 

 
De politieraad gaat akkoord met de desaffectatie en de openbare verkoop van de 
politievoertuigen Fiat Punto en Fiat Stilo via contactname met de gebruikelijke 
autohandelaars uit de streek.  Het akkoord wordt gegeven 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; 
 
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 politiewagens Fiat Punto nummerplaat GKX061 (bouwjaar 2005) en Fiat 
Stilo ACC778 (bouwjaar 2005) afgeschreven zijn 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. 06 februari 2015; 
 
In openbare zitting; 
 
Met eenparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT : 

 

Artikel 1 - Hiernavolgende politievoertuigen worden buiten gebruik gesteld en dienen 
derhalve te worden gedesaffecteerd : 
- Fiat Punto nummerplaat GKX061, (bouwjaar 2005) 
- Fiat Stilo nummerplaat ACC778, (bouwjaar 2005) 

 
Artikel 2 - De voertuigen zullen 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. 
 
 
 

08 BETALING RESTWAARDE VOERTUIG VOLKSWAGEN JETTA 

 
De politieraad gaat akkoord met de betaling van de restwaarde voor het voertuig  Volkswagen 
Jetta, in totaal € 3.380,43 BTW incl., aan KBC Lease Belgium.  Het akkoord wordt gegeven 
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 het voertuig  Volkswagen Jetta op 9 dmaart 2015 ten 
einde loopt; 
 
Overwegende dat het voertuig nog in goede staat is en aan onze noden voldoet; 
 
Gelet op de Gemeentewet; 
 
In geheime zitting; 
 
Met algeheelheid van stemmen. 
 

BESLUIT : 

 

Artikel 1 - De restwaarde van het voertuig Volkswagen Jetta van  € 3.380,43 (BTW 
inbegrepen) te betalen aan KBC Lease Belgium, Prof. R. Van Overstraetenplein 5 , 
3000 LEUVEN. 

 
Artikel 2 - Het bedrag van € 3.380,43is voorzien in de begroting 2015 onder artikelnr. 743-

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

aanbestedingshouder overgemaakt. 
 
 
 

09 BETALING RESTWAARDE VAN TWEE VOERTUIGEN NISSAN NOTE 

 
De politieraad gaat met algemeenheid van stemmen akkoord met de betaling van de 
restwaarde van de voertuigen Nissan Note (BEG782 en KVV982) voor een totaal bedrag van 
€ 5.934,28 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; 
 
Overwegende dat de financiële lease van 2 politievoertuigen verloopt op 9 maart 2015; 
 
Overwegende dat in de begroting 2015 werd voorzien in het afkopen van deze voertuigen door 
betaling van de restwaarde aan KBC Lease Belgium; 



 
Overwegende dat de voertuigen nog in goede staat zijn; 
  
Overwegende het schrijven van KBC Lease Belgium betreffende de aankoopoptie voor deze 
twee voertuigen; 
 
Gelet op de Gemeentewet; 
 
In geheime zitting; 
 
Met algeheelheid van stemmen. 
 
 

BESLUIT : 

Artikel 1 -  De betaling van de restwaarde voor de voertuigen Nissan Note (KVV982 en 
BEG782)aan KBC Lease Belgium, Prof. R. Van Overstraetenplein 5 , 3000 LEUVEN voor het 
totaal bedrag van € 5.934,28 (BTW inbegrepen). 
 
Artikel 2 -Het bedrag van € 5.934,28 is voorzien in de begroting 2015 onder begrotingsartikel 

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

 
 
 

10 AANKOOP VAN 1 NIEUW POLITIEVOERTUIG VOOR DE DIENST 
INTERVENTIE GEBRUIK MAKEND VAN DE RAAMOVEREENKOMST VAN 
DE FEDERALE POLITIE 

 
Raadslid B. Carleer vindt de keuze van model politievoertuig storend naar imagovorming, 
ook al scoort het voorgestelde voertuig (Audi Q5) goed wat milieunormen betreft.  Hij stelt 
zich de vraag of zo’n voertuig écht wel nodig is. 
De korpschef antwoordt.  De politiezone wenst zo veel mogelijk te werken via 
raamcontracten van de federale politie.  Deze contracten zorgen steeds voor de beste prijs, 
maar de aangeboden voertuigen zijn eerder beperkt.  Ook moet er rekening gehouden worden 
met volgende feiten: interventievoertuigen worden gebruikt in moeilijke omstandigheden, ze 
rijden 24 uur op 24 en er zijn veel verschillende chauffeurs die met deze voertuigen moeten 
rijden. 
 
De politieraad gaat akkoord met de aankoop van een nieuw politievoertuig gebruik makend 
van de raamovereenkomst van de Federale Politie.  Het voertuig dat zal aangekocht worden, 
is een Audi Q5 Hybride. 
De aankoop wordt toegekend aan D’Ieteren, Leuvensesteenweg, 639, B-3071 Kortenberg 
voor de som van € 56.695,13 incl. BTW. 
Het akkoord wordt gegeven met 18 stemmen voor en 1 onthouding (raadslid B. Carleer). 
 
 

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 2012 R3 500 van de Federale Politie; 
 
Overwegende dat, in de meerjarenplanning de vervanging van  het voertuig Volvo XC60 
voorzien is ; 
 
Overwegende dat het voertuig Audi Q5 Hybride hiervoor het geschikte voertuig is; 
 
Overwegende dat het voertuig voldoet aan de milieu- en emissie normen gelet op de ecoscore en 
de co2 emissie; 
 
Gelet op de Gemeentewet; 
 
In openbare zitting; 
 
Met 18 stemmen voor en 1 onthouding. 
 

BESLUIT : 

 

Artikel 1 - De levering van 1 voertuig Audi Q5 Hybride, voor de Politiezone KLM wordt obv 
de raamovereenkomst DSA 2012 R3 500 voor de prijs van  € 56.695,13 (BTW 
inbegrepen) toegewezen, D’Ieteren, Leuvensesteenweg, 639, B-3071 Kortenberg. 

 
Artikel 2 - Het bedrag van € 56.695,13 zal via een apart dossier Financiële Lease worden 

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

aanbestedingshouder overgemaakt. 
 
 
 
Vervoegt de zitting : 
Veerle LANGBEEN - Politieraadslid 
 

11 GOEDKEURING WIJZE VAN GUNNEN EN RAMING INZAKE DE HUUR OP 
LANGE TERMIJN VAN 1 POLITIEVOERTUIG VOOR DE DIENST 
INTERVENTIE 

 
De politieraad gaat akkoord met de wijze van gunnen en de raming voor de huur op lange 
termijn van 1 politievoertuig voor de dienst interventie.  Het akkoord wordt gegeven met 18 
stemmen voor en 1 onthouding (raadslid B. Carleer). 
 
 

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. 09.11.2012; 
 
Gelet op de gemeentewet; 
 
In openbare zitting; 
 
Met 18 stemmen voor en 1 onthouding. 

 
BESLUIT : 

 

Artikel 1 - Het bestek inzake de huur op lange termijn van 1 nieuw politievoertuig 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 2013 (gewone dienst). 
 
Artikel 4 - Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur overgemaakt.  

 
 
 

12 RECUPERATIE KLEINE BEDRAGEN 

 
De korpschef geeft een korte toelichting rond het akkoord op het syndicaal overleg BOC-Pol 
nr. 28 d.d. 04.12.2014 waar geadviseerd wordt de werkwijze voor de recuperatie van kleine 
bedragen te hanteren zoals voorgesteld in de nota van het SSGPI d.d. 21.06.2013, meer 
bepaald: 

- Er is een automatische recuperatie van bedragen kleiner dan €25 
- Deze bedragen worden gerecupereerd door een schijf van maximum € 10 per maand in 

te houden op de wedde.  
- De recuperatie vindt plaats in de 2de maand volgend op de aanmaak van het negatieve 

bedrag. 
- De personeelsleden worden ingelicht over deze recuperatie via een mededeling op de 

loonfiche van de maand waarin het negatieve bedrag werd aangemaakt. 



- De personeelsleden hebben steeds de mogelijkheid om een ander aflossingsplan over 
een te komen 

 
De politieraad gaat akkoord 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 regelmatig personeelsleden bepaalde bedragen van hun wedde moeten 
terugbetalen aan de zone; 
 
Overwegende dat dit, indien het over kleine bedragen gaat, een tijdrovende administratie met zich 
meebrengt, die buiten verhouding is.  
 
Gelet op de nota van het SSGPI d.d. 21.06.2013; 
 
Rekening houdend met de bepalingen van de loonbeschermingswet d.d. 12.04.1965; 
 
Gelet op het akkoord van het BOC d.d. 04.12.2014; 
 
In openbare zitting; 
 
Met eenparigheid van stemmen; 
 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 - De Politiezone K-L-M zal voor de recuperatie van kleine bedragen de werkwijze 
hanteren zoals voorgesteld in de nota van het SSGPI d.d. 21.06.2013, meer 
bepaald: 

 
- Er is een recuperatie van bedragen kleiner dan €25, zonder dat hiervoor een 

schuldbrief wordt opgemaakt. 
- Deze bedragen worden gerecupereerd door een schijf van maximum € 10 per 

maand in te houden op de wedde.  
- De recuperatie vindt plaats in de 2de maand volgend op de aanmaak van het 

negatieve bedrag. 
- De personeelsleden worden ingelicht over deze recuperatie via een 

mededeling op de loonfiche van de maand waarin het negatieve bedrag werd 
aangemaakt. 

- De personeelsleden hebben steeds de mogelijkheid om een ander 
aflossingsplan overeen te komen 

 
Artikel 2 - Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur, aan het SSGPI 

en alle personeelsleden van de Politiezone K-L-M overgemaakt.  
 

13 RONDVRAAG 

 
� Raadslid E. Vanden Broeck vraagt wanneer de wijkwerkers opnieuw hun gewone werk 

kunnen aanvatten en wanneer de onthaalpost van Kapelle-op-den-Bos opnieuw wordt 
geopend. 
De korpschef antwoordt dat hij door onvoldoende capaciteit de veiligheid niet kan 



verzekeren.  De onthaalpost blijft dus voorlopig nog gesloten.  De maatregelen getroffen 
door de terreurdreiging worden voor de wijkwerkers versoepeld: ze moeten niet langer met 
twee op de baan zijn, ze moeten wel te allen tijde hun kogelwerende vest dragen en moeten 
steeds waakzaam zijn. 
 

� Raadslid P. Buelens vraagt naar een stand van zaken rond het plaatsen van mobiele 
camera’s door INCOVO. 
De korpschef geeft aan dat het politiecollege een gunstig advies gegeven heeft hiervoor. 
Raadslid V. De Knop meldt dat INCOVO inderdaad een gunstig advies gekregen heeft van 
verschillende politiezones en dat het dossier lopende is. 
 

� Raadslid H. Van Schel meldt problemen met vandalisme en zegt dat de camerabeelden van 
slechte kwaliteit zijn. 
De korpschef geeft aan dat dit een gemeentelijke aangelegenheid is. 
 

� Raadslid B. Carleer kaart het parkeren op het voetpad aan.  Dit storend gedrag is gevaarlijk 
voor de zwakke weggebruikers.  In het jaarverslag 2013 wordt een daling van misdrijven 
rond parkeren weergegeven wat haaks staat op de huidige frustraties. 
De korpschef zal dit samen met CP Van der Aa bespreken.  Bedoeling is om eerst te 
sensibiliseren, daarna preventief op te treden en tenslotte toch te beboeten. 
 

� Raadslid C. Moons meldt dat er veel fietsers op het voetpad rijden.  Zij vraagt of dit kan 
meegenomen worden in het geheel van controles. 
De korpschef zal er rekening mee houden. 
 

� Raadslid K. Moeyersons meldt dat er in Steenhuffel onmiddellijk beboet wordt voor deze 
misdrijven. 

 
 
GEHEIME ZITTING 

 
 
 

Namens de Politieraad : 
Op bevel :  
Secretaris Voorzitter 
 
 
 
Vanessa VAN DESSEL Edward DE WIT 
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