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OPENBARE ZITTING 

 
 

01 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING 

 
Raadslid M. Verbruggen wenst een aanvulling bij agendapunt 3 (ANPR-camera’s) van het 
vorige verslag: 
 
Raadslid M. Verbruggen vraagt of er aan de Molenhoek (Londerzeel) rekening gehouden is 
met het verkeer dat van en naar de camping rijdt.  Tevens vraagt hij of er een camera voorzien 
is op de Meerstraat aan de grens met Breendonk. 
De korpschef antwoordt dat nu enkel camera’s zullen geplaatst worden aan de op- en afritten 
met de A12.  Hij benadrukt dat een camera zeker tot 100m ver kan registreren.  Ook meldt hij 
dat de gemeente Puurs gestart is met het plaatsen van camera’s op hun grondgebied. 
Wat de problematiek van inbraken/diefstallen betreft, gaat het vooral om rondtrekkende 
dadergroepen. 
 
Het verslag van de vergadering van 17 september 2015 wordt goedgekeurd met 15 stemmen 
voor en 1 onthouding (Raadslid Moeyersons). 
 

 

02 REKENING 2013 - KENNISGEVING GOEDKEURING 

 
De politieraad neemt kennis van de goedkeuring van de begrotingsrekening 2013, balans en 
resultatenrekening 2013 van de politiezone K-L-M door de provincie Vlaams-Brabant, 
afdeling Federale Overheid, dienst Algemene zaken. 
Ook neemt ze kennis van de door de dienst gemaakte opmerkingen.  
 

 

03 KENNISGEVING GOEDKEURING VAN JAARREKENING 2014 

 
De politieraad neemt kennis van de goedkeuring van de begrotingsrekening 2014, balans en 
resultatenrekening 2014 van de politiezone K-L-M door de provincie Vlaams-Brabant, 
afdeling Federale Overheid, dienst Algemene zaken. 
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Ook neemt ze kennis van de door de dienst gemaakte opmerking. 
 

 

04 KENNISGEVING GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING 1/2015 
(GEWONE DIENST/BUITENGEWONE DIENST) 

 
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 2015.  Er zal rekening gehouden worden met de erin vermelde opmerking: 
bedrag van de bijkomende federale toelage in overeenstemming brengen met het bedrag dat 
toegekend is voor het begrotingsjaar 2015. 
 
Raadslid Buelens vraagt of er rekening gehouden werd met de gemaakte opmerking. 
Er werd inderdaad rekening gehouden met de gemaakte opmerking rond overschrijding.  
Jammer genoeg was het ontwerp van de jaarrekening van 2014 reeds opgestuurd naar de 
provinciegouverneur toen we de goedkeuring van de jaarrekening van 2013 ontvangen 
hebben.  We hebben onmiddellijk telefonisch contact genomen met de bevoegde dienst.  Zij 
meldden dat het niet nodig was een aangepast ontwerp op te maken en opnieuw door te 
sturen.  Dit is de reden van de opmerking die twee maal gemaakt werd. 
 

 

05 DESAFFECTATIE VAN 2 OUDE POLITIEVOERTUIGEN VAN DE LOKALE 
POLITIE 

 
De korpschef geeft een korte toelichting. 
De politieraad gaat met algemeenheid van stemmen akkoord met de desaffectatie en de 
openbare verkoop van de politievoertuigen Citroen Berlingo en VW Multivan via 
contactname met de gebruikelijke autohandelaars uit de streek.   
 

 

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 Citroen Berlingo nummerplaat NEC623 (bouwjaar 2007) en 
VW Multivan nummerplaat JDP224 (bouwjaar 2008) afgeschreven zijn en in uitvoering van 
hogervermelde meerjarenplanning buiten dienst worden 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. 04 september 2015; 
 
In openbare zitting; 
 
Met eenparigheid van stemmen. 



 
BESLUIT : 

 

Artikel 1 - Hiernavolgende politievoertuigen worden buiten gebruik gesteld en dienen 
derhalve te worden gedesaffecteerd : 
- Citroen Berlingo nummerplaat NEC623 (bouwjaar 2007) 
- VW Multivan nummerplaat  JDP224 (bouwjaar 2008) 

 
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. 
 
 

06 GOEDKEURING WIJZE VAN GUNNEN, BESTEK EN RAMING AANKOOP, 
LEVERING EN INSTALLATIE VAN EEN TRACK & TRACESYSTEEM MET 
LOKALISATIE VIA WEBAPPLICATIE 

 
De korpschef geeft een toelichting rond dit dossier. 
Dit dossier rond informatiebeheer heeft 3 luiken: 

• Ritregistratie: 
o Voertuigvolgsysteem 
o Link met CIC voor primaire opdrachten (interventies) 

• Point of Interest/Black Box: 
o Secundaire opdrachten: andere taken zoals vakantietoezicht, controle van 

hotspots, … 

• Tactical logging: 
o Opmaken van rapporten en statistieken 

 
Raadslid Carleer vraagt of er reeds een protocol is met het CIC. 
De korpschef antwoordt dat dit niet het CIC vervangt, het CIC is zelfs voorstander van zulk 
systeem.  Het radioverkeer zal minder zijn. 
Raadslid Carleer had ook graag geweten of het CIC moet investeren in extra software en wie 
dit allemaal gaat beheren. 
De korpschef verduidelijkt dat het gebruik van dit systeem zal zorgen voor efficiënter werken 
waardoor er op termijn winst zal worden geboekt. 
Raadlid Carleer hoopt dat er niet om de 100m controlepunten zijn, want dit zou de werking 
van de politiedienst niet ten goede komen. 
De korpschef meldt dat alles nog uitgeschreven zal worden, maar verduidelijkt door te zeggen 
dat de pop-up automatisch verdwijnt wanneer de gevraagde taak uitgevoerd is. 
Raadslid Carleer had ook graag geweten of er een timing of terugkeerpatroon bij de taken kan 
ingesteld worden. 
Dit is nog onduidelijk zegt de korpschef. 
 
Raadslid De Keersmaecker vraagt of de dienstvoertuigen vanuit het centraal politiehuis 
kunnen gevolgd worden en of er een uitbreiding naar alle voertuigen voorzien is. 
De korpschef antwoordt affirmatief en verduidelijkt dat het de bedoeling zou zijn om dit, op 
termijn, ook in de voertuigen van de wijkwerking te plaatsen. 
Tevens had raadslid De Keersmaecker graag een raming gehad van de jaarlijks terugkerende 
kosten. 
De korpschef meldt dat die nog niet berekend zijn. 
 



Raadslid Carleer vraagt of er andere leveranciers dan IT Mobile zullen worden 
aangeschreven. 
De korpschef antwoordt bevestigend. 
 
De politieraad keurt de wijze van gunnen, het bestek en de raming aankoop, levering en 
installatie van een track & tracesysteem met lokalisatie via webapplicatie goed 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; 
 
Gelet op de behoefte aan een softwaresysteem dat een ondersteuning kan bieden op verschillende 
gebieden van het informatiebeheer: niet alleen de verzameling van informatie voor logistiek 
beheer, maar ook voor een beter beheer  en werking van de operationele diensten; 
 
Overwegende dat een track- en tracesysteem met webapplicatie ons moet kunnen toelaten 
enerzijds analyses te maken van het voertuiggebruik en anderzijds voor een aansturing van de 
ploegen, zowel wat betreft primaire als secundaire opdrachten;  
 
Gelet op het voorzien budget van € 29.000 in de begroting 2015 onder artikelnr. 330/742-53; 
 
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, levering en installatie 
van een track & tracesysteem met lokalisatie via webapplicatie 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 

330/742-53. 



 
Artikel 4 -Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur overgemaakt. 

 
 

07 GOEDKEURING BESTEK EN WIJZE VAN GUNNEN INZAKE AANGAAN 
VAN  LENINGEN TER FINANCIERING VAN UITGAVEN 2015 

 
Het bestek en de wijze van gunnen inzake het afsluiten van leningen ter financiering van 
uitgaven van 2015 wordt met algemeenheid van stemmen goedgekeurd. 
 

 

Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus, inzonderheid artikel 33; 
 
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 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen, in het bijzonder 
artikel 26 § 1, 1° a; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en 
latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is dat de PZ KLM een aantal leningen aangaat teneinde het 
evenwicht in de buitengewone dienst te behouden; 
 
Gelet op het feit dat er reeds aankopen gebeurd zijn in de voorbije jaren (in totaal voor 
171.605,47 euro); 
 
Gelet op de onderscheidene inschrijvingen in de begroting; 
 
Overwegende dat deze uitgaven geprefinancierd werden; 
 
Overwegende dat er voor boekjaar 2015 aankopen op de buitengewone dienst begroot worden 
voor een bedrag van 120.400 euro te financieren via lening; 
 
Gelet op de totale kost ( intresten en kosten ) voor deze opdracht, welke geraamd wordt lager dan 
207.000 euro zonder BTW; 
 
Gelet op het bestek nummer 01 voor opdracht voor aanneming van diensten; 
 
Op voordracht van het politiecollege; 
 
Gelet op de gemeentewet; 
 
In openbare zitting; 
 



Met eenparigheid van stemmen. 

 
BESLUIT : 

 

Artikel 1 - Er zal een opdracht gegund worden met als voorwerp het aangaan van leningen ter 
financiering van buitengewone uitgaven. 

 
Artikel 2 - De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund via een 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
Artikel 3 - Volgende financiële instellingen zullen gevraagd worden deel te nemen aan deze 

opdracht: 
    ING, maatschappelijke zetel, Marnixlaan 24 te 1000 Brussel 
    BELFIUS, maatschappelijke zetel, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel 
    KBC, maatschappelijke zetel, Havenlaan 2 te 1080 Brussel 
    BNP PARIBAS FORTIS, maatschappelijke zetel, Warandeberg 3 te 1000 Brussel 

 

Artikel 4- De voorwaarden van de opdracht zijn vastgesteld in het bestek in bijlage. 
 
Artikel 5 - Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur overgemaakt.  

 
 

08 ACTIEPLAN FIETSDIEFSTALLEN 2015 - TER INFO 

 
De korpschef overloopt het opgestelde actieplan. 
 
Dit actieplan zal in samenwerking met de gemeentebesturen uitgevoerd worden omdat dit 
(gevonden voorwerpen) een gemeentelijke bevoegdheid is.  Voor de uitvoering van het 
actieplan in de stationsomgevingen zal samengewerkt worden met Infrabel. 
 
Raadslid Buelens vraagt of het fietspaspoort niet door alle fietshandelaars kan meegegeven 
worden bij de aankoop. 
 
Raadslid Carleer vraagt of er lokfietsen kunnen gebruikt worden.  Het gebruik van lokfietsen 
heeft al voor positief resultaat gezorgd. 
De korpschef geeft aan dat het gebruik van lokfietsen juridisch bekeken moet worden.  Het 
vervolgingsbeleid zal samen met het Parket van de Procureur des Konings besproken worden. 
Raadslid Carleer hoopt dat dit kan verwezenlijkt worden omdat het meer en meer gaat om 
georganiseerde misdaad en niet langer om kleine criminaliteit. 
 
Raadslid Vanden Broeck vraagt voor een uitbreiding van het formulier met het volgende: 
plooifiets, elektrische fiets (met aanduiding van de plaats van de aandrijving) en het merk 
Oxford. 
 
Raadslid Verbruggen heeft vragen bij een fietspaspoort omdat een fiets zeer snel ontmanteld 
kan worden. 
 
Raadslid Reniers vraagt hoeveel de prijs per inwoner zal zijn voor het labellen van een fiets. 
De korpschef meldt dat dit een gratis dienst is.  Bedoeling is dat het labeltoestel zal meegaan 
naar scholen waar het gebruikt kan worden tijdens de jaarlijkse fietscontrole.  Ook kan dit een 
aantal dagen per gemeente voorzien worden.  Dit initiatief zorgt voor een investering in 
capaciteit en middelen. 
 
Raadslid Carleer vraagt of de bevolking zal gesensibiliseerd worden. 
Dit zal gebeuren, zegt de korpschef. 



 
Raadslid Moeyersons stelt voor om ook de mogelijkheid te bieden te labellen op de 
jaarmarkten. 
 
Raadslid De Ridder legt voor om de mensen te sensibiliseren voor het labellen van hun fiets 
tijdens de controles op fietsverlichting. 
De korpschef bericht dat hier reeds aan gewerkt wordt. 
 
Raadslid Moons heeft vragen bij de graad van opvolging.  Zij vraagt zich tevens af of er 
voldoende capaciteit is voor alle initiatieven. 
De korpschef zegt dat de samenwerking met de verschillende partners hier belangrijk is.  De 
nodige capaciteit zal worden voorzien. 
 

 

09 GAS 

 
De korpschef licht toe. 
Het doel is om enige uniformiteit in de politiereglementen van de drie gemeenten te krijgen. 
 
Raadslid Buelens vraagt verduidelijking rond de eerste zin van het dossier: ‘Een poging om 

met vertegenwoordigers van de drie gemeenten rond de tafel te zitten inzake de GAS-

reglementering is niet gelukt.’ 
De korpschef verduidelijkt dat het een kwestie van agenda’s was en een verandering van 
personeel bij de gemeentebesturen. 
 
De korpschef had graag geweten of er een draagvlak is voor dit voorstel. 
 
Raadslid Carleer zegt dat de politieraad wel zijn volledige steun kan geven, maar er moet 
steeds rekening gehouden worden met de politieke autonomie.  Er kan wel gewerkt worden 
om ‘absurditeiten’ gelijk te trekken. 
De korpschef merkt op dat verschillen zullen blijven.  Het doel is: het ‘puur politiereglement’ 
uniform maken, daarnaast specifieke zaken in zijreglementen opnemen. 
Burgemeester De Borger deelt mee dat er dan een beteugelingsambtenaar moet zijn. 
Volgens de korpschef is dit geen vereiste omdat de politie kan beteugelen. 
Burgemeester De Borger merkt op dat het vooral een politieke discussie is over de jeugd 
(verlaging leeftijd). 
 
Raadslid Reniers pleit voor een uniformiteit wat het politiereglement betreft. 
 
Raadslid Moons vraagt naar de reden van mislukking bij de vorige korpschef. 
Burgemeester De Borger verduidelijkt: er was toen veel onduidelijkheid rond de GAS-
wetgeving en er waren wijziging in het Parket Brussel. 
 
Raadslid Verbruggen vraagt om verduidelijking en doet dit aan de hand van een voorbeeld: 
afval op de stoep, wordt dit dan in alle gemeenten van de politiezone op dezelfde manier 
beteugeld? 
De korpschef vertelt dat dit een politieke beslissing blijft.  Hij gebruikt enkel het forum van 
de politieraad om dit aan te halen. 
 
Raadslid Moons merkt op dat het allemaal wat warrig is. 
 



Raadslid Reniers geeft aan dat uniformiteit gemakkelijker is.  Het feit dat uitzonderingen de 
wet maken, moet omgebogen worden. 
De voorzitter verduidelijkt dat zo het vorig reglement ontstaan is, met die bedoeling. 
 
Burgemeester De Borger stelt voor om een werkgroep op te richten in de schoot van de 
politieraad. 
 
Raadslid De Boeck vraagt naar de stand van zaken rond het protocol. 
Burgemeester De Borger geeft aan dat het protocol rond het vervolgingsbeleid reeds aanvaard 
is door de drie colleges van burgemeester en schepenen. 
De korpschef licht het protocol tussen parket en gemeenten toe. 
 
Raadslid K. Moeyersons geeft aan dat er toch een aantal punten zijn die kunnen gelijkgesteld 
worden, maar dat er toch best een apart reglement moet worden voorzien rond 
brandveiligheid in de HORECA. 
 
Raadslid MJ Thaelemans meldt dat er moet gestreefd worden naar uniformiteit met daarnaast 
ruimte voor ‘zijreglementen’, specifiek per gemeente. 
 
Zowel burgemeester De Borger als raadslid B. Carleer verduidelijken dat als regels uit het 
politiereglement worden gehaald/geschrapt, het een gemeentelijke ambtenaar zal moeten zijn 
die de nodige vaststellingen doet. 
Raadslid B. Carleer vraagt aan de korpschef wat snel zou kunnen gerealiseerd worden. 
De korpschef somt op: geluidshinder, sluitingsuur, … 
 
Raadslid P. Buelens vraagt wie afgevaardigd wordt om te zetelen in een mogelijke 
werkgroep. 
Burgemeester De Borger legt uit dat alles zal voorgelegd worden aan de respectievelijke 
colleges van burgemeester en schepenen om zo een akkoord te bereiken.  Er moet rekening 
gehouden worden dat iedere gemeente ook andere; specifieke noden heeft. 
 
De voorzitter besluit dat alles zal overgemaakt worden aan de drie colleges van burgemeester 
en schepenen. 
 
 
GEHEIME ZITTING 
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