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OPENBARE ZITTING 

 
 

01 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING 

 
Het verslag van de vergadering van 5 maart 2015 wordt goedgekeurd met 13 stemmen voor 
en 1 onthouding (raadslid A. Peeters, was niet aanwezig tijdens de vorige vergadering). 
 
 

02 REKENING 2014 

 
De voorzitter licht toe. 
 
Raadslid C. Moons vraagt nogmaals de mogelijkheid om de raadsleden te betrekken bij deze 
agendapunten zodat sommige cijfers gemakkelijker te doorgronden zijn.  Zij vraagt aan de 
(nieuwe) voorzitter of hiermee rekening kan gehouden worden. 
 
De Rekening 2014 wordt goedgekeurd met 80,125 voor, 0 tegen en 10,25 onthoudingen 
(raadsleden C. Moons en P. Buelens voor de reden hierboven vermeld). 
 
 

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; 
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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 2014 een budgettaire en algemene rekening moet worden 
opgesteld; 

 
Gelet op het gunstig advies van het politiecollege dd. 03 april 2015 

 
In openbare zitting; 
 
Met 80,125 voor - 0 tegen - bij 10,25 onthoudingen. 
 

BESLUIT : 

 
Artikel 1 - De budgettaire en algemene rekening 2014 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 1-2015 

 
De voorzitter licht toe. 
 
De begrotingswijziging 1-2015 wordt goedgekeurd met 80,125 voor, 0 tegen en bij 10,05 
onthoudingen (raadsleden C. Moons en P. Buelens voor de reden vermeld onder agendapunt 
2). 
 
 

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 het politiecollege dit voorstel goedkeurde op 08.05.2015; 
 
In openbare zitting; 
 
Met 80,125 voor - 0 tegen - bij 10,25 onthoudingen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1 - De begrotingswijziging 1/2015, gewone en buitengewone dienst, wordt goedgekeurd 

(zie de tabellen in bijlage). 
 
Artikel 2 - Een afschrift van deze beslissing wordt in één exemplaar aan de provinciegouverneur 

overgemaakt. 
 
 
Vervoegt de zitting : 

Veerle LANGBEEN - Politieraadslid 
 
 

04 GOEDKEURING WIJZE VAN GUNNEN EN RAMING INZAKE AANKOOP 
NIEUWE ADEMTEST EN -ANALYSE TOESTELLEN VOOR UITVOEREN 
VAN ALCOHOLCONTROLES 

 
De korpschef licht het agendapunt toe. 
 
Raadslid Thaelemans vraagt waarom de tweede firma niet uitgenodigd is. 
De korpschef antwoordt: er is tot op vandaag de dag slechts één toestel dat goedgekeurd en 
gehomologeerd is en dit toestel wordt aangeboden door de firma Dräger. 
 
De politieraad keurt met algemeenheid van stemmen het bestek, raming en wijze van gunnen 
goed in het dossier voor aankoop van nieuwe ademtest/analyse toestellen voor de uitvoering 
van alcoholcontroles. 
 
 

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 huidige ademtest/analysetoestellen steeds vaker problemen opleveren en 
een vlotte werking van onze diensten en acties belemmeren; 
 
Overwegende de continuïteit te verzekeren van vlotte acties alcohol in het verkeer en alco-testen 
bij verkeersongevallen is er nood aan 3 volledige koffers, 8 bij komende toestellen, 3 opladers en 
één versie van de uitleessoftware; 
 
Overwegende dat er momenteel geen raamovereenkomst beschikbaar is voor dit materiaal; 
  
Overwegende dat de opdracht slechts door één bepaalde inschrijver kan worden uitgevoerd om 
reden van technische aard, wordt de opdracht gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking; 
 
Gelet op het voorzien budget van € 29.000 in de begroting 2015 onder artikelnr. 330/744-51; 
 
Gelet op de Gemeentewet;  
 
In geheime zitting; 
 
Met algeheelheid van stemmen. 
 

BESLUIT : 

 

Artikel 1 - Het bestek, de raming en de wijze van gunnen voor de aankoop van nieuwe 
Ademtest en –analysetoestellen wordt goedgekeurd. Het bestek maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 
 
Artikel 2 - De wijze van gunnen wordt bepaald op onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking 
 
Artikel 3 -Het bedrag van € 29.000 is voorzien in de begroting 2015 onder begrotingsartikel 

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

 
 

05 AANPASSING TARIEVEN TELEFONIE CONTRACT BELGACOM 

 
De politieraad keurt de nieuwe tarieven van het telefoniecontract van Belgacom goed met 
algemeenheid van stemmen. 
 

 

06 ANPR-CAMERA’S: OPSTELPLAATSEN + FINANCIERING 

 
Er wordt een toelichting gegeven door de korpschef.  Hij geeft de laatste raming die we van 
Proximus ontvangen hebben: € 231.000 voor 6 sites. 
 



Raadslid Verbruggen vraagt hoeveel politiezones reeds met dit dossier bezig zijn. 
De korpschef antwoordt dat het de bedoeling is om later samen te werken met de andere, 
omliggende politiezones.  Nu wordt de eerste fase besproken, nl. de A12. 
Burgemeester De Borger meldt dat PZ Klein-Brabant dit jaar nog start met het project.  Zij 
hebben reeds de vraag gesteld om op het grondgebied van Londerzeel een paal te mogen 
plaatsen.  Achteraf zullen nog plaatsen overlegd moeten worden. 
 
Raadslid Verbruggen vraagt tevens of er reeds contact opgenomen is met de verschillende 
politiezones om te weten hoe zij de kosten dekken voor het trekken van de nodige lijnen. 
De korpschef antwoordt dat dit moet bekeken worden in een volgende fase.  De laatste 
kostenraming van Proximus is € 231.000 voor 6 sites (incl. BTW).  Voor deze raming is 
Proximus ter plaatse geweest. 
 
Raadslid Buelens merkt op dat PZ Klein-Brabant 19 sites gaat coveren.  Dit betekent € 42.000 
per camera, dus dit is duurder dan de laatste raming die nu besproken wordt. 
 
Raadslid Vanden Broeck verwijst naar de gepersonaliseerde nummerplaten die onleesbaar 
zouden zijn voor ANPR-camera’s. 
De korpschef laat weten dat men momenteel de nodige aanpassingen aan het maken is. 
 
Raadslid Thaelemans laat weten dat het geld van het verkeersveiligheidsfonds hier gebruikt 
wordt voor criminaliteitsbestrijding. 
De korpschef merkt op dat ook niet verzekerde voertuigen, niet naleven technische controle, 
e.a. kunnen nagegaan worden.  Trajectcontrole kan niet in onze politiezone ingesteld worden.  
Dit dossier wordt ook bekostigd via het reservefonds, wat wil zeggen dat voor dit dossier de 
gemeentelijke dotaties niet zullen stijgen. 
Het raadslid vraagt tevens of vluchtende auto’s met deze technologie kunnen opgespoord 
worden.  Dit kan inderdaad.  Toch moet gezegd worden dat de beelden niet in real time  
bekeken worden. 
 
Raadslid Verbruggen informeert of buitenlandse nummerplaten kunnen opgevraagd worden.  
De korpschef confirmeert: wanneer deze nummerplaten opgenomen zijn in de blacklist 
(Europese seiningen) kunnen de gegevens opgevraagd worden. 
Raadslid Thaelemans had graag geweten of een vluchtend voertuig kan opgenomen worden in 
die lijst.  Dat kan inderdaad, antwoordt de korpschef, via het CIC.  Hij vervolledigt dat hij dit 
reeds in werking gezien heeft in PZ Turnhout. 
 
Raadslid Peeters merkt op dat de raming gevoelig lager is omdat bij deze eerste fase op de 
A12 al de nodige voorzieningen aanwezig zijn.  Voor latere fases zal dit waarschijnlijk hoger 
liggen, misschien zal er minder voorzien zijn. 
De korpschef meldt dat de meerkost niet hoger zal zijn. 
Ook meldt het raadslid dat de zichtbaarheid op de A12 groter is. 
Per site zal dit alles bekeken worden, deelt de korpschef mee.  Eén camera en één paal kost 
ongeveer € 31.000. 
 
De voorzitter vraagt of er meer personeel moet ingezet worden. 
Neen, meldt de korpschef.  Enkel de blacklist moet opgevolgd worden. 
 
Raadslid Moons meldt dat zij zich bij de bespreking van dit agendapunt tijdens de politieraad 
van 4 december 2014 onthouden heeft.  Toen werd gezegd dat een camera ongeveer € 20.000 
zou kosten en dat de serverkosten werden gedragen door het provincie.  Toch stelt zij zich 
ernstige vragen bij de onderhoudscontracten.  Hierover is nog geen informatie gekend.  Nu 



weten we al iets meer dan vorig jaar, maar er wordt gevraagd naar de bedoeling.  Het blijft 
nog steeds bij een raming, er is nog geen vaststaande zekerheid rond dit dossier.  Zij wenst 
graag verdere uitklaring van dit alles.  Zo vraagt zij zich af of er zekerheid is rond de 
financiering: ontvangst van de achterstallen van het verkeersveiligheidsfonds verzekerd? 
Vanuit de LWD worden er meer gedetailleerde cijfers gevraagd. 
Raadslid Buelens vindt het ongewoon dat de ontvangen cijfers andere zijn dan deze die ter 
zitting worden besproken. 
De korpschef kondigt aan dat de beslissing later kan genomen worden met de juiste cijfers.  
Het is wel aangeraden om een principiële beslissing te nemen zodat het dossier verder kan 
uitgewerkt worden. 
Raadslid Moons vraagt zich af waarom de raadsleden nog niet weten waar de eerste camera’s 
zullen geplaatst worden. 
De korpschef antwoordt dat na het nemen van de principiële beslissing kan samen gezeten 
worden met eandis en andere actoren.  Daarna zal een volledig dossier opgemaakt worden dat 
door de politieraad zal besproken worden. 
Raadslid Buelens vraagt of er twee camera’s op één paal kunnen bevestigd worden.  Dat kan, 
meldt de korpschef. 
 
 
De politieraad neemt een principiële beslissing rond de aankoop van ANPR-camera’s 
(opstelplaatsen en financiering) met 14 stemmen voor en 3 onthoudingen (P. Buelens, C. 
Moons en A. Peeters). 
 
 
Verlaat de zitting : 

Jozef DE BORGER - Politiecollegelid 
 
 

07 JAARVERSLAG 2014: PRESENTATIE DOOR DE KORPSCHEF 

 
De korpschef geeft een toelichting aan de hand van een PowerPointpresentatie.  Hij meldt dat 
het volledige jaarverslag te raadplegen is op de website van de politiezone via deze link: 
http://www.lokalepolitie.be/sites/5409/images/pzklm/jaarverslag/jaarverslag2014.pdf 
 
Wordt besproken: 

1. Het EFQM-model 
2. Leiding, strategie en beleid 

2.1 Visie/Missie/Waarden 
2.2 Voorstelling zone 
2.3 Bestuurs- en beleidsorganen 
2.4 Syndicaten 
2.5 Bovenzonale overlegorganen 
2.6 Structuur 

3. Management van medewerkers 
3.1 Personeelsbestand 
3.2 Personeelsevolutie 
3.3 Ziekte en arbeidsongevallen 
3.4 Gevierden 
3.5 Opleidingen/vormingen 
3.6 Intern toezicht/controle 
3.7 Vriendenkring K-L-M 
3.8 HRM en logistiek platform Halle-Vilvoorde 



4. Management van middelen 
4.1 Begroting 
4.2 Middelen 

5. Management van processen 
5.1 Capaciteitsaanwending 
5.2 Wijkwerking 
5.3 Onthaal 
5.4 Interventie 
5.5 Slachtofferbejegening 
5.6 Recherche 
5.7 Verkeersdienst 
5.8 Ondersteuning 
5.9 APO/gerechtelijk bureel 
5.10 Openbare orde 

6. Klanten en leveranciers/maatschappij 
7. Bestuur en financiers (resultaten) 

Top 5 van de meest voorkomende types van feiten 
Focus op andere operationele doelstellingen – Actieplan Verkeer, Drugs en IFG 

8. Verbeteren en vernieuwen 
 
Raadslid Moons had graag geweten hoe de opvolging van de dossiers rond IFG gebeurt.  
De korpschef meldt dat de opvolging gebeurt door de maatschappelijke assistente.  
Aangezien zij nu een langdurige opleiding volgt, is de opvolging op sociaal vlak wat 
minder. 
 
Raadslid Verbruggen vraagt of de lokale recherche ook eigen onderzoeken leidt. 
De korpschef antwoordt dat zij vooral werken in opdracht van een onderzoeksrechter.  
Wanneer zij binnen een dossier/onderzoek toch op een ander feit vallen, zullen zij dit 
onderzoeken. 
 
Raadslid Vanden Broeck deelt haar bezorgdheid: zij vreest de opslorping van de kleine 
gemeente door de andere twee.  Iedere gemeente heeft andere noden.  Zo meldt zij 
opnieuw dat de wijkwerkers geen schooltoezicht meer kunnen uitvoeren en dat is een 
gemis.  Ook vraagt zij om de muurtelefoon te herstellen. 
De korpschef geeft aan dat er een beperkte capaciteit is waarmee rekening moet gehouden 
worden.  Toch merkt hij op dat er regelmatig schooltoezicht werd uitgevoerd.  De 
korpschef pleit voor meer capaciteit en meldt dat er reeds een prijsofferte gevraagd werd 
voor een nieuwe muurtelefoon. 
 
Raadslid Moons stelt voor om te investeren in personeelsleden in plaats van in camera’s, 
zo wordt de capaciteit verhoogd.  Het gaat om structurele keuzes ; ‘meer blauw op straat’ 
is de vraag van de burger, het creëert een veiligheidsgevoel. 
Raadslid Verbruggen repliceert dat camera’s ook voor veiligheid kunnen zorgen en 
minder criminaliteit.  Daarvoor is er minder capaciteit nodig. 
 
De korpschef concludeert dat een ‘en-verhaal’ het ideale scenario is: meer capaciteit en 
camera’s.  Hij geeft ook aan dat de ANPR-camera’s altijd een winsituatie zullen zijn. 
 
Raadslid Reniers vraagt of de fusie van verschillende politiezones ‘leeft’.  De korpschef 
antwoordt dat in goeddraaiende politiezones de vraag naar een fusie niet leeft. 
 
 



De voorzitter eindigt de vergadering met de mededeling dat de volgende vergadering van 
de politieraad zal plaatsvinden op donderdag 29 oktober 2015 om 20.00u. 

 
 
 

Namens de Politieraad : 
Op bevel :  
Secretaris Voorzitter 
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