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OPENBARE ZITTING 
 
 
 
01 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
Het verslag wordt goedgekeurd met algemeenheid van stemmen. 
 
 
 
02 REKENING 2017 
 
De rekening 2017 wordt goedgekeurd 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; 
 
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; 
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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 omzendbrieven PLP betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 
politiebegroting ten behoeve van de politiezones; 

 
Overwegende dat voor het dienstjaar 2017 een budgettaire en algemene rekening moet worden 
opgesteld; 

 
Gelet op het gunstig advies van het politiecollege dd. 1 juni 2018. 

 
In openbare zitting; 
 
Met algemeenheid van stemmen. 
 

 
BESLUIT : 

 
Artikel 1 - De budgettaire en algemene rekening 2017 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 1/2018 
 
De politieraad keurt de begrotingswijziging 1/2018 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; 
 
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; 



 
Gelet op de begroting 2018, goedgekeurd door de politieraad van 14.12.2018; 
 
Gelet op de resultaten van de rekening 2017, die verwerkt dienen te worden in de begroting 2018; 

 
Overwegende dat het politiecollege dit voorstel goedkeurde op 1juni 2018; 
 
In openbare zitting; 
 
Met algemeenheid van stemmen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1 - De begrotingswijziging 1/2018, 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. 
 
 
 
04 DESAFFECTATIE VAN 2 OUDE POLITIEVOERTUIGEN VAN DE LOKALE 

POLITIE 
 
De politieraad keurt met algemeenheid van stemmen de desaffectatie en de openbare verkoop 
van de politievoertuigen Nissan Note en Ford Mondeo  via contactname met de gebruikelijke 
autohandelaars uit de streek goed. 
 
 

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 Nissan Note nummerplaat KVV982 (bouwjaar 2010) en Ford 
Mondeo nummerplaat YBD919 (bouwjaar 2007) 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. 15 juni 2018; 
 
In openbare zitting; 
 
Met eenparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT : 
 
Artikel 1 - Hiernavolgende politievoertuigen worden buiten gebruik gesteld en dienen 

derhalve te worden gedesaffecteerd : 



- Nissan Note nummerplaat KVV982 (bouwjaar 2010) 
- Ford Mondeo nummerplaat YBD919 (bouwjaar 2007) 

 
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. 

 
 
 
05 GOEDKEURING BESTEK, WIJZE VAN GUNNING EN RAMING VOOR DE 

AANKOOP VAN EEN SEMI-ANONIEM VOERTUIG MET ANPR TEN 
BEHOEVE VAN DE DIENSTEN INTERVENTIE EN VERKEER 

 
Raadslid B. Carleer vraagt of het voertuig steeds bemand is/zal zijn. 
De korpschef antwoordt dat dit het geval is.  Het voertuig zal nooit onbemand ergens gezet 
worden.  Bedoeling is om zo ook de hits te kunnen controleren. 
 
De politieraad gaat met algemeenheid van stemmen akkoord met het bestek, de wijze van 
gunning en de raming voor de aankoop van een semi-anoniem voertuig uitgerust met ANPR 
ten behoeve van de diensten verkeer en interventie.  Voor deze aankopen zal gebruik gemaakt 
worden van de raamovereenkomsten met de firma’s D’Ieteren en Jacops-Securitas. 
De nodige middelen zijn voorzien in de begroting 2018 onder art.nr.: 330-743/52 
 
 
Regelgeving: bevoegdheid 

Artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 april 2000 de gemeenten Kapelle-op-den-Bos, 
Londerzeel en Meise gedefinieerd worden als politiezone 

Koninklijk Besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de 
provincie Vlaams-Brabant in politiezones 

Omzendbrief ZPZ 11 van 21 december 2000 betreffende de instelling van de lokale politie, 
bestuurlijke aspecten 

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus 

Gelet op de raamovereenkomst voor aankoop voertuigen van de Federale Politie (DSA 2016 
R3 007) waarin het geschikte voertuig Skoda Octavia Combi RS wordt aangeboden door de 
firma D'Ieteren. 

Gelet op de raamovereenkomst voor aankoop van ANPR-systemen van de Federale Politie 
(Proc 2015 R3 362) met de firma’s Jacops – Securitas waarin het benodigde systeem wordt 
aangeboden; 

Artikel 1 
De aankoop van één politievoertuig Skoda Octavia Combi RS met ombouw door de firma D'Ieteren, Maliestraat 
50, 1050 Brussel wordt geraamd op  € 50.000 incl. BTW. 
 
Artikel 2 
De aankoop en plaatsing van een ANPR-systeem bij de firma Jacops – Securitas Font Saint Landry 3, 1120 
Brussel, wordt geraamd op € 25.000 incl. BTW. 



 
Artikel 3 
De nodige gelden zijn beschikbaar in de begroting 2018 onder artikelnummer 330-743/52. 
 
 
 
06 GOEDKEURING BESTEK, WIJZE VAN GUNNING EN RAMING VOOR DE 

AANKOOP VAN EEN POLITIEVOERTUIG TEN BEHOEVE VAN DE DIENST 
VERKEER 

 
De politieraad keurt unaniem het bestek, de wijze van gunning en de raming voor de aankoop 
van een politie voertuig ten behoeve van de dienst verkeer goed. 
Voor deze aankopen zal er gebruikgemaakt worden van de raamovereenkomst met de firma 
D’Ieteren. 
De nodige middelen zijn voorzien in de begroting 2018 onder artnr.: 330-743/52 
 
 
Regelgeving: bevoegdheid 

Artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 april 2000 de gemeenten Kapelle-op-den-Bos, 
Londerzeel en Meise gedefinieerd worden als politiezone 

Koninklijk Besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de 
provincie Vlaams-Brabant in politiezones 

Omzendbrief ZPZ 11 van 21 december 2000 betreffende de instelling van de lokale politie, 
bestuurlijke aspecten 

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus 

Gelet op de raamovereenkomst voor aankoop voertuigen van de Federale Politie (DSA 2016 
R3 007) waarin het geschikte voertuig Volkswagen Transporter wordt aangeboden door de 
firma D'Ieteren. 

Vanuit de verkeersdienst werd in overleg met de leverancier en de ombouwer een 
verlanglijstje opgesteld met de nodige materialen en opstelling van het binnenmeubilair om 
tot een optimale werking te komen bij controles en acties. Zodat ook het materiaal op een 
veilige manier kan opgeborgen worden. 

In openbare zitting; 

Met algemeenheid van stemmen. 

Artikel 1 
Het Politiecollege gaat akkoord met de aankoop van één politievoertuig type transporter met ombouw voor de 
verkeersdienst. 
 
Artikel 2 
De aankoop van één politievoertuig VW Transporter met ombouw voor de verkeersdienst wordt toegewezen aan 
de firma D'Ieteren, Maliestraat 50, 1050 Brussel voor een totaal bedrag van € 94.496,16 incl. BTW. 
 
Artikel 3 
De nodige gelden zijn beschikbaar in de begroting 2018 onder artikelnummer 330-743/52. 
 



 
 
Vervoegt de zitting : 
Conny MOONS - Politieraadslid 
 
07 MEERTALIGHEID 
 
De voorzitter licht het agendapunt toe. 
Raadslid Reniers wenst te weten over welke talen het gaat.  Het gaat om alle talen waarvoor 
een examen bij Selor kan afgelegd worden. 
De korpschef verduidelijkt dat er een lijst gepubliceerd is in het dino-besluit.  Om deze 
toelage te kunnen ontvangen, moet een examen met vrucht afgelegd worden. 
De taalwetgeving zal gerespecteerd worden. 
Raadslid P. Buelens had graag geweten of er interesse is. 
 
De politieraad keurt het toekennen van een meertaligheidspremie voor alle talen voorzien in 
de desbetreffende wetgeving goed met 14 stemmen voor en één onthouding (raadslid A. Van 
den Broeck). 
 
 
Gelet de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus ( 
WGP); 
 
Gelet op artikel XI.III.32,§2 RPPol dat toelaat de kennis van een andere taal dan de eigen landstaal te valoriseren 
in een korps waar het gebruik ervan niet is vereist of gewenst; 
 
Overwegende dat de valorisatie dient te gebeuren conform artikel XI.III.32,§1 RPPol; 
 
Gelet op artikel XI.8 en artikel XI.10 UBPol waarin de talen worden opgesomd waarvan de kennis in bepaalde 
korpsen, eenheden, diensten en betrekkingen vereist is, gewenst is of als nuttig aanzien wordt; 
 
Gelet op de problemen in de politiezones in de rand rond Brussel om hun kader ingevuld te krijgen; 
 
Overwegende dat door het vertrek van enkele personeelsleden, het uitblijven van een instroom van nieuwe 
krachten en het ontbreken van enige reserve inzake capaciteit de zone te kampen heft met een schrijnend 
personeelstekort waardoor de basispolitiezorg in het gedrang komt; 
 
Overwegende dat de politiezone moet aantrekkelijker gemaakt worden om nieuwe krachten aan te trekken en het 
toekennen van een bijkomende meertaligheidspremie hier deels kan toe bijdragen; 
 
Overwegende dat de politiemensen in de zone meer en meer geconfronteerd worden met anderstalige burgers; 
dat in het kader van een kwalitatieve dienstverlening het toekennen van deze premie een stimulans kan zijn om 
voor onze politiezone te komen werken of er te blijven werken; 
 
Gelet op het feit dat de kostprijs van de toelage voor de kennis van een andere taal 25 % bedraagt van het laagste 
vastgesteld bedrag voor het kader waartoe het personeelslid behoort; 
 
Overwegende dat de personeelsleden eerst in het bezit dienen te zijn van een brevet Selor en het aantal personen 
die in aanmerkingen zullen komen voor deze premie aldus nog beperkt zullen zijn; dat op basis hiervan en op 
basis van een uitgevoerde steekproef de toekenning op jaarbasis een maximale meerkost zou betekenen van 
15.813 euro; 
 
Gelet op het feit dat voor de nuttig geachte taalopleidingen die extern worden gevolgd op aanvraag van het 
personeelslid met toestemming van de bevoegde overheid, voorzien in artikel VI.8.3° van de UBPol en het punt 
2.2 van de GPI 26, de tijd die eraan besteed, de examens, de proeven evenals de verplaatsing in aanmerking 
worden genomen voor de overeengekomen duur, beperkt tot 7 uur 36 minuten per dag; 
 
Gelet op de beslissing van het politiecollege van 15.05.2018 om dit dossier ter goedkeuring te brengen op de 
politieraad; 



In openbare zitting; 
 
Met 14 stemmen voor en 1 onthouding. 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1.: Er wordt een meertaligheidspremie toegekend voor alle talen voorzien in de desbetreffende  
 wetgeving 
 
Artikel 2: Het personeel die reeds in het bezit van een brevet van Selor met betrekking tot de in de regelgeving  
 vermelde talen hebben recht op de toelage vanaf de eerste dag van de maand na goedkeuring van deze  
 beslissing door de toezichthoudende overheid en na voorlegging van het brevet aan de personeelsdienst.  
 Personeelsleden die na deze beslissing hun brevet behalen hebben recht op de toelage vanaf de eerste  
 dag van de maand die volgt op de datum van het behalen van het brevet.  
 
Artikel 3: De nuttig geachte taalopleiding valt ten laste van de politiezone.  
 
 
 
08 MOBILITEITSCYCLUS VOORBEHOUDEN AAN ASPIRANT-INSPECTEURS 

EN DE NAVOLGENDE AMBTSHALVE AANWIJZING - AMOB 2018-A2 
 
De politieraad keurt het openzetten van 3 betrekkingen voor inspecteur van politie in de 
aspiranten-mobiliteit 2018-A2 goed met unanimiteit. 
 
 

Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus; 
 
Gelet op de omzendbrief ZPZ 11 van 21.12.2000 betreffende de instelling van de lokale politie, 
bestuurlijke aspecten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28.04.2000 houdende de indeling van het grondgebied van de 
provincie Vlaams-Brabant in politiezones; 
 
Overwegende dat in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28.04.2000 de gemeenten Kapelle-op-
den-Bos, Londerzeel en Meise gedefinieerd worden als politiezone; 
 
Overwegende dat in een meergemeentezone de bevoegdheden van het college van burgemeester en 
schepenen inzake de organisatie en beheer van de politiezone, worden uitgeoefend door het 
politiecollege; 

 
Gelet op de politieraadsbeslissing d.d. 05.02.2002 houdende de vaststelling van de 
personeelsformatie van de lokale politie van de politiezone K-L-M; 
 
Gelet op de politieraadsbeslissing d.d. 14.04.2005 houdende de vaststelling van de nieuwe 
personeelsformatie van de lokale politie van de politiezone K-L-M; 

 
Gelet op het koninklijk besluit van 17.02.2002 waarbij de lokale politie van de politiezone van 
Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise wordt ingesteld op datum van 01.01.2002; 
 
Gelet op de artikelen IV.I.3, tweede lid, IV.I.33, §1, eerste en tweede lid, V.II.3, VI.II.4bis, 
VI.II.4ter en VI.II.4quater, van het koninklijk besluit van 30.03.2001 tot regeling van de 
rechtspositie van het personeel van de politiedienst (RPPol); 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14.05.2013 betreffende de aanwerving, de 
selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten; 
 
Overwegende dat de betrekkingen ingevolge die vacantverklaringen niet konden worden 
ingevuld; 
 



Overwegende dat de volgende betrekkingen vacant zijn verklaard overeenkomstig de regeling 
inzake de mobiliteit bedoeld in deel VI, titel II, hoofdstuk II, RPPol: 
- drie betrekkingen van inspecteur van politie toezicht- en interventieteam zijn vacant 

verklaard in het raam van mobiliteitscyclus 2018-02 met reeksnummer 2871; 
 
Overwegende dat we hiervan alle betrekkingen van inspecteur van politie toezicht- en 
interventieteam willen vacant verklaren in de aspirantenmobiliteit;  
 
In openbare zitting; 
 
Met algemeenheid van stemmen. 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1 - Dat dienvolgens wordt gevraagd om drie betrekkingen INP toezicht- en 

interventieteam vacant te verklaren in het raam van de aan de aspiranten-inspecteur 
voorbehouden mobiliteitscyclus die in het begin van de basisopleiding wordt 
georganiseerd.  Indien de betrekkingen niet worden ingevuld, zullen die via een 
ambtshalve aanwijzing door de Minister van Binnenlandse Zaken op grond van 
artikel VI.II.4ter, RPPol, worden ingevuld. 

 
Artikel 2 - Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur en de federale 

politie overgemaakt. 
 
 
 
09 REORGANISATIE - UITBREIDING PERSONEELSFORMATIE EN 

AANPASSING MINIMUMNORM 
 
De politieraad gaat unaniem akkoord met de wijziging van de formatie van het operationeel 
en administratief en logistiek personeel voor de politiezone K-L-M. 
De concrete invulling van het uitgebreide kader zal jaarlijks bekeken worden in functie van de 
budgettaire mogelijkheden van de drie gemeenten van de politiezone. 
 
 

Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus, inzonderheid de artikelen 11, 38, 47, 142 en 248; 
 
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 het koninklijk besluit van 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten, inzonderheid deel VI Titel I houdende de organisatie van de arbeidstijd; 
 
Gelet op de politieraadsbeslissing d.d. 12.04.2001 houdende vaststelling van het startorganogram 
van het operationeel kader van de politiezone Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 05.09.2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel 
en administratief en logistiek personeel van de lokale politie; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 17.09.2001 tot vaststelling van de organisatie-en 
werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de 
bevolking te verzekeren; 
 



Overwegende dat het minimaal effectief van de politiezone K-L-M niet meer voldoet aan de 
vereisten om een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren op het 
grondgebied van de politiezone K-L-M; 
 
Gelet op de steeds hogere verwachtingen vanwege zowel de gerechtelijke als bestuurlijke 
overheden; 
 
Gelet op de politieraadsbeslissing d.d. 08.11.2001 houdende vaststelling van het startorganogram 
van het administratief en logistiek kader van de politiezone Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / 
Meise; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 07.12.2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 
personeelsleden van de lokale politie;  
 
Gelet op onze huidige personeelsformatie die werd goedgekeurd bij politieraadsbeslissing van 
16.02.2017; 
 
Overwegende dat bij onderhavig besluit de personeelsformatie wordt vastgesteld voor de lokale 
politie van de politiezone K-L-M; 
 
Overwegende dat in 2016 bij de goedkeuring van de uitbreiding van de administratieve 
steundienst, beloofd werd dat er ook werk zou gemaakt worden van de uitbreiding van de 
operationele diensten; 
 
Overwegende dat vorig jaar, in 2017, reeds een eerste, zeer dringende uitbreiding van het kader 
werd goedgekeurd en dat er werd beslist dat de verdere uitbreiding nog zou bekeken worden;  
 
Gelet op de visienota van HCP A. Meerts, die integraal deel uitmaakt van deze beslissing; 
 
Gelet op de herhaalde besprekingen van de personeelsproblematiek en het voorstel tot 
reorganisatie in het lokale BOC; 
 
Gelet op de aanwervingsproblematiek en de realiteit dat we nu al problemen hebben met het 
invullen van de reeds opengevallen plaatsen in ons huidig kader; 
 
Overwegende dat er een financieel plan werd opgesteld waarin de uitvoering van de 
implementatie van de nieuwe personeelsformatie in verschillende fasen werd voorzien; 
 
Gelet op de nood aan continuïteit; 
 
Overwegende dat een goedkeuring van de uitbreiding van ons kader gebeurt onder voorwaarde 
dat jaarlijks bekeken wordt hoe en in welke stappen de verdere invulling zal gebeuren, in functie 
van de financiële capaciteiten van de 3 gemeenten; 
 
In openbare zitting; 
 
Met algeheelheid van stemmen. 
 

BESLUIT : 
 
Artikel 1 - De politieraad keurt de wijziging van de formatie van het operationeel en 

administratief en logistiek personeel voor de politiezone Kapelle-op-den-Bos - 
Londerzeel - Meise goed.  

   
Artikel 2 - De nieuwe formatie wordt als volgt vastgesteld : 
 

Graad/Niveau Aantal 
A. OPERATIONEEL PERSONEEL  
  
1) Officierenkader  
Hoofdcommissaris van politie (Korpschef) 1 



Commissaris van Politie 4 
  
2) Middenkader  
Hoofdinspecteur van Politie 18 
Gespecialiseerd Hoofdinspecteur – Politieassistent 1 
3) Basiskader  
Inspecteur van Politie 73 
Agent van Politie 1 
  
Totaal : 98 
  
B. ADMINISTRATIEF & LOGISTIEK PERSONEEL (CALog)  
  
Niveau A – Adviseur – Klasse 3 1 
Niveau B – Consulent 5,8 
Niveau C – Assistent 10 
Niveau D – Bediende/Arbeider 3,5 
  
Totaal :  20,3 
  
ALGEMEEN TOTAAL : 118,3 

 
 
Artikel 3 - De concrete invulling van het uitgebreide kader zal jaarlijks bekeken worden in 

functie van de budgettaire mogelijkheden van de 3 gemeenten. 
 
Artikel 4 -  De functieprofielen van de nieuwe functies worden nog vastgesteld, na overleg in het 

BOC. 
 

Artikel 5 - De politieraad is van oordeel dat, gelet op het opdrachtenpakket voor en de 
verhoogde werklast voor de lokale politiezone, het Koninklijk Besluit houdende 
het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek 
personeel van de lokale politie dient herzien te worden. 

 
Artikel 6 -  De politieraad zal de bevoegde overheid met aandrang verzoeken om tot 

herziening van de minimale normen over te gaan en stelt voor dat voor de 
politiezone K-L-M de minimale kadernorm van 61 operationele en 5 administratief 
en logistiek personeel te brengen op 79 operationele en 20 administratief en 
logistiek personeel. 

 
Artikel 7 - Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur en aan de 

minister van Binnenlandse Zaken overgemaakt. 
 
 
 
10 TERUGVORDERING ERELONEN ADVOCATENKANTOOR IN KADER 

DOSSIER PRESENTIEGELDEN 
 
De korpschef licht toe en geeft het advies van advocatenbureau Rasschaert mee: 
Alle aspecten van deze zaak samengenomen lijkt het ons niet zinvol om de terugbetaling van 
de facturen in rechte te gaan vorderen.  Ons inzien maakt de politiezone weinig kans om haar 
gelijk te behalen.  Voor het verhalen van de kosten op de leden van het Politiecollege staat 
ons inziens geen enkele wettelijke of contractuele grondslag.  De verplichtende voorwaarde – 
spijts ze niet werd aangevochten – doet afbreuk aan de beginselen van het behoorlijk bestuur 
en dient ons inziens als onwettig te worden beschouwd. 



 
Raadslid M.J. Thaelemans vraagt dat raadslid R. Heyvaert de zaal verlaat.  Omdat het punt 
geagendeerd werd in de openbare zitting, beslist de voorzitter dat raadslid Heyvaert de zitting 
niet moet verlaten. 
Raadslid M.J. Thaelemans is van oordeel dat het triestig is dat deze procedure hier, in de 
politieraad, moet gevoerd worden.  De betrokkenen hadden moeten inzien dat ze de kosten 
moesten betalen.  Het raadslid leest artikel 2 van het politieraadsbesluit van 31 januari 2006 
voor: “De politiecollegeleden, in hoedanigheid van natuurlijk persoon, dragen alle kosten die 
gepaard zouden gaan met deze beroepsprocedure voor de Raad van State.” 
Zij gaat niet akkoord met het ingewonnen advies en is van oordeel dat de beslissing genomen 
in 2006 uitgevoerd moet worden. 
 
De voorzitter vraagt om over te gaan tot de stemming van het voorstel om te stoppen met het 
terugvorderen van de erelonen. 
 
Raadslid R. Heyvaert neemt niet deel aan de stemming. 
 
De procedure voor het terugvorderen van de erelonen wordt stopgezet met 10 stemmen voor, 
1 stem tegen (raadslid M.J. Thaelemans) en 3 onthoudingen (raadsleden H. Van Schel, K. 
Moeyersons en A. Van den Broeck). 
 
 

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 de politiezone K-L-M, ingevolge de procedure voor de Raad van State betreffende 
de uitbetaling van de presentiegelden aan de leden van het politiecollege in de periode 2001-2005, 2 
facturen diende te betalen aan advocatenkantoor GD&A (d.d. 18.04.2011 en 30.09.2013); 
 
Overwegende dat in de politieraad van 31 januari 2006 werd beslist dat de 3 toenmalige 
collegeleden deze facturen zelf zouden moeten betalen indien het beroep van de politiezone 
verworpen zou worden; 
 
Overwegende dat op 28.03.2011 de Raad van State besliste dat de presentiegelden inderdaad 
onterecht werden uitbetaald en dat er geen recht was op presentiegelden voor de leden van het 
politiecollege en het beroep van de PZ K-L-M met andere woorden werd verworpen; 
 
Gelet op het advies van Mr. Rasschaert, waarin wordt afgeraden om over te gaan tot terugvordering 
van de advocatenkosten van voornoemde procedure aangezien de beslissing d.d. 31 januari 2006 
waarnaar hierboven wordt verwezen eigenlijk onterecht werd genomen; 
 
In openbare zitting; 
 
Met 10 stemmen voor, 1 stem tegen en 3 onthoudingen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1 - Er wordt niet overgegaan tot terugvordering van de 2 facturen van het 

advocatenkantoor GD&A (d.d. 18.04.2011 en 30.09.2013) bij de 3 toenmalige leden 
van het politiecollege. 



 
Artikel 2 - Een afschrift van deze beslissing wordt in één exemplaar aan de provinciegouverneur 

overgemaakt. 
 
 
 
GEHEIME ZITTING 
 
 
 

Namens de Politieraad : 
Op bevel :  
Secretaris Voorzitter 
 
 
 
Vanessa VAN DESSEL Jos EMMERECHTS 
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