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Gerda VAN DEN BRANDE - Voorzitter 
Conny MOONS, Renaat HUYSMANS - Politiecollegeleden 
Koen MOEYERSONS, Mark VERBRUGGEN, Roger HEYVAERT, Edward DE WIT, Nadia SMINATE, 
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Verontschuldigd : 
 
 
  
OPENBARE ZITTING 
 
 
01 KENNISNAME VERKIEZINGSUITSLAG LEDEN POLITIERAAD 
 
De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen. 
 
Deze installatievergadering wordt georganiseerd op basis van de voorschriften van de Hogere 
Overheid. 
 
De voorzitter doet voorlezing van de gemeenteraadsbesluiten van Kapelle-op-den-Bos, 
Londerzeel en Meise waarin de leden van de politieraad verkozen worden en van de drie 
besluiten van de Bestendige Deputatie waarbij de verkiezing van de politieraadsleden van 
Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise wordt goedgekeurd.  De politieraad neemt hiervan 
kennis. 
 
 

Gelet op de Wet op de Geïntegreerde Politie van 7 december 1998; 
 

Gelet op het besluit van 07.01.2019 van de gemeenteraad van Kapelle-op-den-Bos inzake de verkiezing 
van de effectieve leden en de opvolgers van de politieraad; 

 
Gelet op de mededeling tot bekrachtiging van dit besluit van de gemeenteraad van Kapelle-op-den-Bos 
door de bestendigde deputatie op 31.01.2019; 

 
Gelet op het besluit van 07.01.2019 van de gemeenteraad van Londerzeel inzake de verkiezing van de 
effectieve leden en de opvolgers van de politieraad; 

 
Gelet op de mededeling tot bekrachtiging van dit besluit van de gemeenteraad van Londerzeel door de 
bestendigde deputatie op 31.01.2019; 

 
Gelet op het besluit van 03.01.2019 van de gemeenteraad van Meise inzake de verkiezing van de 
effectieve leden en de opvolgers van de politieraad; 

 
Gelet op de mededeling tot bekrachtiging van dit besluit van de gemeenteraad van Meise door de 
bestendigde deputatie op 31.01.2019; 

 
Wordt meegedeeld: 

 

  
POLITIEZONE K-L-M 

Naamcode 5409 
 

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 28 februari 2019 



Dat, voor de gemeente Kapelle-op-den-Bos, de volgende personen verkozen werden tot effectief lid en 
opvolger(s) voor de politieraad: 

 
Verkozen zijn tot effectief lid 

van de politieraad 
Van rechtswege verkozen zijn tot opvolger(s) voor elk 

hiernaast vermeld verkozen effectief lid 

Hendrik De Vleeschouwer \ 

Edward De Wit 
1 Jos Thomas 

2 Mathias Diricx 

Bruno Keuleers 1 Lise Van Delm 

 
Dat, voor de gemeente Londerzeel, de volgende personen verkozen werden tot effectief lid en 
opvolger(s) voor de politieraad: 

 
Verkozen zijn tot effectief lid 

van de politieraad 
Van rechtswege verkozen zijn tot opvolger(s) voor elk 

hiernaast vermeld verkozen effectief lid 

Koen Moeyersons 
1 Koen Vanhoof 

2 Jimmy Aelbrecht 

Nadia Sminate 1 Greet Ilegems 

Gerda Verhulst 
1 Bart Van Doren 

2 Patrick Bogaerts 

Carmen De Hertogh \ 

Eddy Vranckaert 1 Greet Segers 

Arnold Rottiers \ 

Marc Verbruggen \ 

 
Dat, voor de gemeente Meise, de volgende personen verkozen werden tot effectief lid en opvolger(s) 
voor de politieraad: 

 
Verkozen zijn tot effectief lid 

van de politieraad 
Van rechtswege verkozen zijn tot opvolger(s) voor elk 

hiernaast vermeld verkozen effectief lid 

Roel Baudewyns \ 

Marcel Belgrado 1 Sonja Becq 

Hedwig Cornelis \ 

Roger Heyvaert 
1 Tom Heyvaert 

2 Virginie De Klippel 

Jorn Lathouwers 
1 Ruben Algaba 

2 Paul Aerts 

Karine Métens \ 

 



02 INSTALLATIE EN EEDAFLEGGING EFFECTIEVE LEDEN 
 
De aanwezige politieraadsleden, uitgezonderd mevrouw Gerda Van den Brande, mevrouw 
Conny Moons en de heer Renaat Huysmans, respectievelijk voorzitter en leden van het 
politiecollege, leggen 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 weten : “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, 
gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk”. 
 

NAAM VOORNAAM Geboortedatum 
Baudewyns Roel 14/02/1963 

Belgrado Marcel 12/05/1932 
Cornelis Herwig 28/10/1938 

De Hertogh Carmen 13/05/1990 
De Vleeschouwer Hendrik 22/03/1952 

De Wit Edward 03/02/1950 
Heyvaert Roger 10/02/1945 

Huysmans Renaat 27/03/1962 
Keuleers Bruno 10/09/1967 

Lathouwers Jorn 09/03/1992 
Métens Karine 24/08/1968 

Moeyersons Koen 11/08/1981 
Moons Conny 12/04/1979 
Rottiers Arnold 07/09/1964 
Sminate Nadia 29/12/1981 
Tierens Diane 17/05/1961 

Van den Brande Gerda 18/09/1965 
Verbruggen  Mark 31/05/1960 

Verhulst Gerda 02/09/1958 
Vranckaert Eddy 28/03/1963 

 
 

Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus (WGP) en in het bijzonder artikel 20bis; 

 
Overwegende dat de Voorzitter, Gerda Van den Brande, de verkozen politieraadsleden uitnodigt de eed 
af te leggen, zoals voorgeschreven bij de wet van 1 juli 1860;  

 
Overwegende dat ter uitvoering van voormelde wet de volgende voorgedragen raadsleden, 
achtereenvolgens, in handen van de voorzitter, de volgende eed afleggen: ‘Ik zweer getrouwheid aan de 
Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de Wetten van het Belgisch Volk’; 

 
NAAM VOORNAAM Geboortedatum 

Baudewyns Roel 14/02/1963 
Belgrado Marcel 12/05/1932 
Cornelis Herwig 28/10/1938 

De Hertogh Carmen 13/05/1990 
De Vleeschouwer Hendrik 22/03/1952 

De Wit Edward 03/02/1950 
Heyvaert Roger 10/02/1945 
Keuleers Bruno 10/09/1967 

Lathouwers Jorn 09/03/1992 
Métens Karine 24/08/1968 

Moeyersons Koen 11/08/1981 
Rottiers Arnold 07/09/1964 



Sminate Nadia 29/12/1981 
Tierens Diane 17/05/1961 

Verbruggen  Mark 31/05/1960 
Verhulst Gerda 02/09/1958 

Vranckaert Eddy 28/03/1963 
 
 

BESLUIT: 
 

 Enig artikel: Volgende raadsleden worden aangesteld verklaard in hun ambt van politieraadslid: 
 

NAAM VOORNAAM Geboortedatum 
Baudewyns Roel 14/02/1963 

Belgrado Marcel 12/05/1932 
Cornelis Herwig 28/10/1938 

De Hertogh Carmen 13/05/1990 
De Vleeschouwer Hendrik 22/03/1952 

De Wit Edward 03/02/1950 
Heyvaert Roger 10/02/1945 
Keuleers Bruno 10/09/1967 

Lathouwers Jorn 09/03/1992 
Métens Karine 24/08/1968 

Moeyersons Koen 11/08/1981 
Rottiers Arnold 07/09/1964 
Sminate Nadia 29/12/1981 
Tierens Diane 17/05/1961 

Verbruggen  Mark 31/05/1960 
Verhulst Gerda 02/09/1958 

Vranckaert Eddy 28/03/1963 
 
 
 
03 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
Raadslid K. Moeyersons vraagt naar het antwoord op de vragen rond het gebruik van de 
ANPR-camera’s.  Het antwoord werd hem reeds via mail overgemaakt, maar zal ook gevoegd 
worden aan het verslag. 
 
Het verslag van de vergadering van de politieraad van 13 december 2018 wordt goedgekeurd 
met 6 stemmen voor en 14 onthoudingen, zijnde: mevr. G. Van den Brande, dhr. R. 
Huysmans, dhr. R. Baudewyns, dhr. M. Belgrado, dhr. H. Cornelis, mevr. C. De Hertogh, dhr. 
H. De Vleeschouwer, dhr. B. Keuleers, dhr. J. Lathouwers, mevr. K. Métens, dhr. A. Rottiers, 
mevr. D. Tierens, mevr. G. Verhulst en dhr. E. Vranckaert.  Deze raadsleden onthouden zich 
omdat zij niet aanwezig waren bij de vorige politieraad.  Het gaat hier om nieuwe 
politieraadsleden. 
 
 
 
04 VASTSTELLEN STEMGEWICHT LEDEN POLITIERAAD 
 
De politieraad stelt vast dat elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege 
inbegrepen, beschikt over één stem. 
 
De politieraad stelt het aantal stemmen waarover elk lid van de politieraad in een groep van  
vertegenwoordigers in de politieraad beschikt wanneer het een stemming betreft over de 



vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, vast als volgt: 
 

Gemeente Aantal raadsleden per 
gemeente 

Aantal stemmen groep 
vertegenwoordigers 

Aantal stemmen per 
raadslid 

Kapelle-op-den-Bos 4 18 4,5 
Londerzeel 8 41 5,1 
Meise 8 41 5,1 

TOTAAL 20 100  
 
 
 

Gelet op artikel 24 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een Geïntegreerde 
Politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus; 

 
Gelet op artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de 
berekeningswijze van het aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het 
politiecollege; 

 
Gelet op artikel 25 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een Geïntegreerde 
Politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus; 

 
Gelet op artikel 26 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een Geïntegreerde 
Politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus; 

 
Gelet op artikel 40, lid 6 WGP van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
Geïntegreerde Politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus; 

 
Gelet op artikel 3, lid 3 van het Koninklijk Besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels 
inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van de 
meergemeentepolitiezone, zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 29 juni 2008, het 
Koninklijk Besluit van 8 maart 2009 en het Koninklijk Besluit van 18 december 2012; 

  
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14 november 2012 betreffende de verkiezing en de 
installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone; 

 
Overwegende dat de leden van de politieraad beschikken over één stem, behalve wanneer het 
een stemming betreft over de vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de 
jaarrekeningen waarbij elke groep vertegenwoordigers van één gemeente uit de politiezone 
over evenveel stemmen beschikt als waarover de burgemeester van de gemeente die hij 
vertegenwoordigt, beschikt in het politiecollege; 

 
Overwegende dat desgevallend deze stemmen gelijk worden verdeeld onder de leden van de 
groep vertegenwoordigers van één gemeente uit de politiezone; 

 
Overwegende dat in het politiecollege elke burgemeester beschikt over een aantal stemmen 
naar evenredigheid van de minimum politiedotatie die zijn gemeente in de meergemeentezone 
inbrengt; 

 
Overwegende dat de minimum politiedotatie die een gemeente in de meergemeentezone 
inbrengt gebaseerd moet zijn op de bijdrage van elk van de gemeenten zoals bepaald in de 
laatste zonale rekeningen die werden goedgekeurd door de toezichthoudende overheid; 

 
Overwegende dat het totaal aantal stemmen binnen het politiecollege 100 bedraagt en dit aantal 
verdeeld wordt door de minimale politiedotatie van de gemeente te vermenigvuldigen met 100 
en vervolgens te delen door de som van de politiedotaties van alle gemeenten die tot de 
politiezone behoren, waarvan het gehele getal in het quotiënt het aantal stemmen waarover een 
burgemeester beschikt, aanduidt; 

 
Wat politiezone K-L-M betreft, geeft bovenstaande berekening het volgende resultaat: 

 
 
 



Gemeente Bijdrage zonale 
rekening 

Quotiënt berekening Aantal stemmen 
burgemeester 

Kapelle-op-den-Bos €    977.513,67 17,85 18* 
Londerzeel € 2.229.935,95 40,72 41* 
Meise € 2.268.817,44 41,43 41 

TOTAAL € 5.476.267,06 100,00 100 
 

Overwegende dat de eventuele na deze verdeling overblijvende stemmen in dalende lijn 
worden toegekend aan de burgemeesters van de gemeenten waarvan het decimaal in het 
quotiënt het hoogste is; 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: Stelt vast dat elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, 
beschikt over één stem. 

 
Artikel 2: Stelt het aantal stemmen waarover elk lid van de politieraad in een groep van  

     vertegenwoordigers in de politieraad beschikt wanneer het een stemming betreft over de  
     vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, vast als volgt: 

 
Gemeente Aantal raadsleden per 

gemeente 
Aantal stemmen groep 

vertegenwoordigers 
Aantal stemmen per 

raadslid 
Kapelle-op-den-Bos 4 18 4,5 
Londerzeel 8 41 5,1 
Meise 8 41 5,1 

TOTAAL 20 100  
 
 
 
05 VASTSTELLING VAN DE RANGORDE VAN DE LEDEN VAN DE 

POLITIERAAD 
 
De politieraad stelt de rangorde van de politieraadsleden vast op basis van. art. 17 van de wet 
van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveaus: 
 

Naam Voornaam Geboortedatum Ambtsaanvaarding 
Moeyersons Koen 11.08.1981 08.11.2011 
Verbruggen Mark 31.05.1960 01.02.2013 
Heyvaert Roger 10.02.1945 01.02.2013 
De Wit Edward 03.02.1950 01.02.2013 
Sminate Nadia 29.12.1981 01.01.2016 
Belgrado Marcel 12.05.1932 28.02.2019 
Lathouwers Jorn 09.03.1992 28.02.2019 
De Hertogh Carmen 13.05.1990 28.02.2019 
Métens Karine 24.08.1968 28.02.2019 
Keuleers Bruno 10.09.1967 28.02.2019 
Rottiers Arnold 07.09.1964 28.02.2019 
Vranckaert Eddy 28.03.1963 28.02.2019 
Baudewyns Roel 14.02.1963 28.02.2019 
Tierens Diane 17.05.1961 28.02.2019 
Verhulst Gerda 02.09.1958 28.02.2019 
De Vleeschouwer Hendrik 22.03.1952 28.02.2019 
Cornelis Herwig 28.10.1938 28.02.2019 

 



 
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus (WGP); 

 
Gelet op het besluit van de politieraad van 1 februari 2013 houdende de eedaflegging en aanstelling van 
de politieraadsleden; 
 
Overwegende dat artikel 15 van de WGP inhoudt dat tussen de effectief verkozen personen de orde  van 
voorrang geregeld wordt overeenkomstig de in artikel 17 van de WGP bepaalde orde; 

 
Overwegende dat artikel 17 van de WGP de voorrang regelt als volgt: 
 

- De kandidaat die, op de dag van de verkiezing, een mandaat in de politieraad uitoefent. Indien één of 
meerdere kandidaten in dit geval verkeren wordt de voorrang verleend aan degene die zonder onderbreking 
zijn mandaat het langst heeft uitgeoefend, zijnde in deze volgorde: 
 
Naam Voornaam Geboortedatum Ambtsaanvaarding 

Moeyersons Koen 11.08.1981 08.11.2011 
Verbruggen Mark 31.05.1960 van 02.04.2001 tot 24.02.2010 en vanaf 01.02.2013 
Heyvaert Roger 10.02.1945 van 02.04.2001 tot 01.02.2007 en vanaf 01.02.2013 
De Wit Edward 03.02.1950 01.02.2013 
Sminate Nadia 29.12.1981 01.01.2016 

 
 
- Aan de kandidaat die, voorheen, een mandaat in de politieraad heeft uitgeoefend. Indien één of meerdere 

kandidaten in dit geval verkeren wordt voorrang verleend aan degene die zonder onderbreking zijn mandaat 
het langst heeft uitgeoefend, en bij gelijke duur, aan degene die het laatst heeft beëindigd, zijnde: 
 

Naam Voornaam Geboortedatum Ambtsaanvaarding 
Belgrado Marcel 12.05.1932 01.02.2006 tot 31.12.2012 

 
- Aan de jongste kandidaat in jaren, zijnde: 
 

Naam Voornaam Geboortedatum 
Lathouwers Jorn 09.03.1992 
De Hertogh Carmen 13.05.1990 
Métens Karine 24.08.1968 
Keuleers Bruno 10.09.1967 
Rottiers Arnold 07.09.1964 
Vranckaert Eddy 28.03.1963 
Baudewyns Roel 14.02.1963 
Tierens Diane 17.05.1961 
Verhulst Gerda 02.09.1958 
De Vleeschouwer Hendrik 22.03.1952 
Cornelis Herwig 28.10.1938 

 
Overwegende dat vervolgens de ranglijst kan worden opgesteld als volgt: 
 

Naam Voornaam Geboortedatum Ambtsaanvaarding 
Moeyersons Koen 11.08.1981 08.11.2011 
Verbruggen Mark 31.05.1960 01.02.2013 
Heyvaert Roger 10.02.1945 01.02.2013 
De Wit Edward 03.02.1950 01.02.2013 
Sminate Nadia 29.12.1981 01.01.2016 
Belgrado Marcel 12.05.1932 28.02.2019 
Lathouwers Jorn 09.03.1992 28.02.2019 
De Hertogh Carmen 13.05.1990 28.02.2019 
Métens Karine 24.08.1968 28.02.2019 



Keuleers Bruno 10.09.1967 28.02.2019 
Rottiers Arnold 07.09.1964 28.02.2019 
Vranckaert Eddy 28.03.1963 28.02.2019 
Baudewyns Roel 14.02.1963 28.02.2019 
Tierens Diane 17.05.1961 28.02.2019 
Verhulst Gerda 02.09.1958 28.02.2019 
De Vleeschouwer Hendrik 22.03.1952 28.02.2019 
Cornelis Herwig 28.10.1938 28.02.2019 

 
BESLUIT: 

 
De ranglijst van de politieraadsleden wordt vastgesteld als volgt: 

 
  

Naam Voornaam Geboortedatum Ambtsaanvaarding 
Moeyersons Koen 11.08.1981 08.11.2011 
Verbruggen Mark 31.05.1960 01.02.2013 
Heyvaert Roger 10.02.1945 01.02.2013 
De Wit Edward 03.02.1950 01.02.2013 
Sminate Nadia 29.12.1981 01.01.2016 
Belgrado Marcel 12.05.1932 28.02.2019 
Lathouwers Jorn 09.03.1992 28.02.2019 
De Hertogh Carmen 13.05.1990 28.02.2019 
Métens Karine 24.08.1968 28.02.2019 
Keuleers Bruno 10.09.1967 28.02.2019 
Rottiers Arnold 07.09.1964 28.02.2019 
Vranckaert Eddy 28.03.1963 28.02.2019 
Baudewyns Roel 14.02.1963 28.02.2019 
Tierens Diane 17.05.1961 28.02.2019 
Verhulst Gerda 02.09.1958 28.02.2019 
De Vleeschouwer Hendrik 22.03.1952 28.02.2019 
Cornelis Herwig 28.10.1938 28.02.2019 

 
 
 
06 VASTSTELLEN PRESENTIEGELDEN POLITIERAADSLEDEN 
 
De politieraad legt het presentiegeld vast op het maximale presentiegeld.  Dit is gekoppeld 
aan de vergoeding voor provincieraadsleden (art. 61 Provinciewet) en bedraagt momenteel  
€ 121,95 (niet geïndexeerd).  Dit gebeurt met algemeenheid van stemmen. 
 
 

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

 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 12, §1; 

  
Gelet op de Provinciewet, inzonderheid artikel 61; 

 
Gelet op het koninklijk besluit van 28.04.2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie 
Vlaams-Brabant in politiezones;  

 
Gelet op de bespreking in de politieraad; 

  
In openbare zitting; 

 
Met algemeenheid van stemmen. 

 
BESLUIT: 



 
 Artikel 1:  De politieraadsleden ontvangen een presentiegeld als zij deelnemen aan de 

vergaderingen van de politieraad, aan de vergaderingen van de commissies en van de afdelingen. 
Dit presentiegeld wordt hen toegekend overeenkomstig de regeling uit artikel 28 van het 
huishoudelijk reglement van de politieraad. 

 
 Artikel 2:  Het bedrag van het presentiegeld wordt vastgesteld op € 121,95 en wordt gekoppeld 

aan de index gelijk aan 1,7069. 
 
 Artikel 3:  Dit besluit kent rechtsingang op 28 februari 2019. 
 
 
 
07 OVEREENKOMST MET SSGPI VOOR UITBETALING PRESENTIEGELDEN 

POLITIERAADSLEDEN 
 
De politieraad is akkoord met algemeenheid van stemmen om de berekening van de 
presentiegelden door het SSGPI te laten gebeuren. Hiertoe zal de overeenkomst met het 
SSGPI ondertekend worden. 
 
 

Gelet op art. 12, 20 ter en 22 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een Geïntegreerde 
Politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 

 
Gelet op art. 11 en 19 van de Nieuwe Gemeentewet; 

 
Gelet op art. 22 van bijlage III van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992; 

 
Gelet op het schrijven van de Minister met referentie referentie SAT/ADM/cvdl/2003/s0413/D-162; 

 
Gelet op de bespreking in de politieraad; 

 
In openbare zitting; 

 
Met algemeenheid van stemmen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: De politiezone verzoekt de berekening van de presentiegelden over te laten aan het SSGPI; 

 
Artikel 2: Dit besluit kent rechtsingang van 28 februari 2019. 

 
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan: 

  - de betrokken raadsleden; 
- de korpschef; 
- de bijzondere rekenplichtige; 
- het SSGPI (t.a.v. satelliet west) 

 
 
 
08 GOEDKEURING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE POLITIERAAD 
 
De politieraad keurt het huishoudelijk reglement goed met algemeenheid van stemmen. 
 

Gelet op artikel 27 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, waardoor artikel 91 van de Nieuwe Gemeentewet van overeenkomstige 
toepassing is op de politieraad; 

 



Gelet op artikel 91 van de Nieuwe Gemeentewet, waardoor de politieraad verplicht is een reglement van 
orde aan te nemen; 

 
In openbare vergadering; 

 
BESLUIT: 

 
Met algemeenheid van stemmen zijn reglement van orde vast te stellen als volgt: 

 
Bijeenroeping 

 
Art. 1. – De politieraad vergadert ten minste viermaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot 
zijn bevoegdheid behoren, het vereisen. 
 
De politieraad wordt bijeengeroepen door het politiecollege. 
 
Wanneer een derde van de leden van de politieraad het vraagt, is het politiecollege verplicht de 
politieraad bijeen te roepen op dag en uur, door deze leden bepaald.  In hun schriftelijke aanvraag 
aan het politiecollege moeten deze leden de agenda vermelden, vergezeld van een verklarende 
nota, alsook de datum en het uur van de beoogde vergaderingen  Deze aanvraag moet ingediend 
worden, zodanig dat het politiecollege de oproepingstermijnen bepaald in art. 3 van dit reglement 
kan nakomen. 

 
Openbare of besloten vergadering 

 
Art. 2. – De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar.  Met een twee derde meerderheid van 
de aanwezige leden kan de politieraad, in het belang van de openbare orde en op grond van 
ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, beslissen dat de vergadering niet openbaar is. 
 
De politieraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat de politieraadsleden de eed afleggen.  
Tevens is de politieraad in ieder geval openbaar op het tijdstip dat het politiecollege toelichting 
verstrekt over het verslag dat het respectievelijk heeft gevoegd bij het ontwerp van begroting en 
de rekeningen en de eventueel omtrent deze verslagen gehouden besprekingen. 
 
De vergadering van de politieraad is niet openbaar als het om personen gaat.  Zodra een dergelijk 
punt aan de orde is, beveelt de voorzitter terstond de behandeling in besloten vergadering. 
 
Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten 
vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden 
onderbroken. 

 
Termijn van oproeping 

 
Art. 3. – De oproeping geschiedt schriftelijk en aan huis, ten minste zeven werkdagen vóór de dag 
van de vergadering.  De dag van de vergadering is niet inbegrepen in de periode van zeven 
werkdagen.  In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden 
afgeweken. 
 
De oproepingsbrief vermeldt de agenda van de openbare en de besloten vergadering.  De 
agendapunten dienen voldoende duidelijk omschreven te zijn.  Bij elk punt van de agenda wordt 
een beknopte toelichting gegeven en/of wordt een ontwerp van beslissing toegevoegd.  In 
spoedeisende gevallen kan het politiecollege op gemotiveerde wijze hiervan afwijken. 
 
De in het eerste lid bepaalde termijn wordt tot twee werkdagen teruggebracht voor de toepassing 
van art. 9, derde lid, van dit reglement. 
 
Elk voorstel dat niet op de agenda voorkomt of elk voorstel tot interpellatie over een onderwerp 
dat niet op de agenda voorkomt, moet uiterlijk vijf werkdagen vóór de vergadering overhandigd 
worden aan de voorzitter of aan degene die hem vervangt.  Het moet vergezeld zijn van een 
verklarende nota of van elk document dat de politieraad kan voorlichten.  Leden van het 
politiecollege kunnen deze mogelijkheid om de agenda aan te vullen niet gebruiken.  De 



burgemeester-voorzitter of degene die hem vervangt, deelt de aanvullende agendapunten 
onmiddellijk mee aan de leden van de politieraad. 
 
Mits uitdrukkelijke toestemming van het politieraadslid kunnen de agenda en de toelichtingen enkel 
via de elektronische post verstuurd worden.  Het politieraadslid ondertekent daartoe een document 
waarbij de vermelding van het email-adres wordt gegeven.  Bij verzending via email wordt er vanuit 
gegaan dat de documenten door het raadslid ontvangen zijn.  Het politieraadslid neemt zelf contact 
op met de secretaris wanneer hij/zij vaststelt niet tijdig de documenten ontvangen te hebben. 

 
Informatie voor politieraadsleden en publiek 

 
Art. 4. – Plaats, dag en uur en agenda van de politieraadsvergadering en de agenda worden 
openbaar bekendgemaakt door aanplakking aan de gemeentehuizen van de politiezone en het 
hoofdcommissariaat en door bekendmaking op de website van de politiezone.  Voor deze 
aanplakking gelden dezelfde termijnen als die welke bepaald zijn voor de bijeenroeping van de 
politieraad. 
 
De agenda met toelichtende nota wordt tevens bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten. 
 
Elke belangstellende inwoner kan een jaarabonnement bekomen op de agenda van de 
politieraadsvergaderingen met toelichting. 
 
Eenieder die de politieraadszitting bijwoont, krijgt bij het binnenkomen de agenda. 
 
Binnen een termijn van twintig dagen na de politieraadszitting wordt een lijst met een beknopte 
omschrijving van de beslissingen van de politieraad ter inzage gelegd van het publiek.  Deze 
inzagemogelijkheid wordt door aanplakking bekendgemaakt. 
 
Aan de beslissingen van de politieraad zal verder de nodige bekendheid gegeven worden door ze 
beknopt, zo nodig met toelichting, te publiceren in de informatiebladen van de gemeenten die 
deel uitmaken van de politiezone. 
 
Art. 5. - §1.- Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota’s, de 
feitelijke gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende 
de op de agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, op het secretariaat 
van de politieraad tijdens de kantooruren ter inzage gelegd van de politieraadsleden.  Deze 
kunnen er vóór de vergadering kennis van nemen. 

 
§ 2. – Uiterlijk zeven werkdagen vóór de vergadering gedurende welke de politieraad moet 
beraadslagen over de begroting, over een begrotingswijziging of over de rekeningen, bezorgt het 
politiecollege aan elk politieraadslid een exemplaar van het ontwerp van begroting, van het 
ontwerp van begrotingswijziging of van de rekeningen. 
 
Het ontwerp wordt overgezonden zoals het zal onderworpen worden aan de beraadslagingen van 
de politieraad, in voorgeschreven vorm en vergezeld van de bijlagen die vereist zijn voor zijn 
definitieve vaststelling, met uitzondering van de bewijsstukken, wat de rekeningen betreft.  Het 
ontwerp van begroting en de rekeningen zijn vergezeld van een verslag. 
 
Het verslag bevat een synthese van het ontwerp van begroting of van de rekeningen. 
 
Bovendien geeft het verslag dat betrekking heeft op de begroting, het algemeen en financieel 
beleid van de politiezone aan en een overzicht van de toestand van het bestuur en van de 
politiezaken, alsook alle nuttige informatiegegevens, en geeft het verslag dat betrekking heeft op 
de rekeningen een overzicht van het beheer van de financiën van de politiezone gedurende het 
dienstjaar waarop die rekeningen betrekking hebben. 
 
Vooraleer de politieraad beraadslaagt, wordt een toelichting gegeven bij de inhoud van het 
verslag. 

 
§3. – Aan de politieraadsleden moet, op hun verzoek, door de korpschef of de door hem 
aangewezen personeelsleden, technische inlichtingen worden verstrekt over de in voorgaand lid 



bedoelde dossiers.  Onder technische inlichtingen wordt verstaan: het verstrekken van 
inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van 
het verloop van de procedure. 

 
Art. 6. - § 1. – Geen akte, geen stuk betreffende het bestuur mag aan het onderzoek van de 
politieraadsleden worden onttrokken. 

 
§ 2. – Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de dagen en uren dat de 
diensten van het secretariaat van de politiezone geopend zijn: 
- de begrotingen van vorige dienstjaren van de politiezone; 
- de rekeningen van vorige dienstjaren van de politiezone; 
- de jaarverslagen van vorige dienstjaren van de politiezone; 
- de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de politieraad; 
- de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het politiecollege, wat de delen betreft 

die aan het inzagerecht onderworpen zijn. 
 

§ 3. – Buiten de documenten en dossiers bedoeld in art. 5 en art. 6. §2 hebben de politieraadsleden 
het recht alle andere documenten te raadplegen, die betrekking hebben op het bestuur van de 
politiezone. 
 
Het politiecollege zal de dagen en uren bepalen waarop de politieraadsleden deze andere 
documenten kunnen raadplegen. 
 
Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of 
akten betrekking hebben op het bestuur van de politiezone, delen de politieraadsleden aan het 
politiecollege schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen. 
 
In onderlinge afspraak wordt een tijdstip bepaald wanneer de stukken kunnen worden ingezien.  
Het politieraadslid, dat in deze paragraaf bedoelde stukken niet is komen raadplegen op het 
tijdstip dat is afgesproken, wordt geacht af te zien van inzage. 
 
§ 4. – De politieraadsleden kunnen kosteloos een afschrift verkrijgen van de akten en stukken 
betreffende het bestuur van de politiezone. 
 
De politieraadsleden doen hun aanvraag tot het afleveren van een afschrift op een formulier dat 
hen daartoe ter beschikking wordt gesteld. 
 
De gemotiveerde beslissing van het politiecollege tot weigering van de aflevering van een afschrift 
moet aan het betrokken politieraadslid worden meegedeeld. 
 
§ 5. – De politieraadsleden hebben het recht de diensten van de politiezone te bezoeken. 
 
Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen 
de politieraadsleden schriftelijk mee aan het politiecollege welke instelling zij willen bezoeken en 
op welke dag en uur. 
 
Tijdens het bezoek van een inrichting moeten de politieraadsleden passief optreden. 
 
Art. 7. - -De politieraadsleden hebben het recht aan het politiecollege mondelinge en schriftelijke  
vragen te stellen. 
 
Op schriftelijke vragen van politieraadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk 
geantwoord. 
 
Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de politieraadsleden 
mondelinge vragen stellen over politionele aangelegenheden, die niet op de agenda van de 
politieraad staan.  Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting 
geantwoord. 

 
Quorum 

 



Art. 8. – Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de politieraadsleden de 
aanwezigheidslijst.  De namen van de leden, die deze lijst getekend hebben, worden in de notulen 
vermeld. 
  
Art. 9. - -De politieraad kan geen beslissing nemen indien niet de meerderheid van de 
zittinghebbende leden aanwezig is. 
 
De politieraad kan echter, indien hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal 
leden is opgekomen, na een derde en laatste oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op 
geldige wijze beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die voor de derde maal op de 
agenda voorkomen. 
 
De tweede en derde oproeping moeten geschieden overeenkomstig de voorschriften van art. 25/1 
WGP.  Er moet ook vermeld worden of de oproeping voor de tweede of voor de derde maal 
geschiedt.  Bovendien moeten de bepalingen van de eerste twee leden van art. 27/2 WGP 
woordelijk in de oproeping worden overgenomen. 

 
Wijze van vergaderen 

 
Art. 10. - -De voorzitter van het politiecollege, of het lid van het politiecollege met de hoogste rang, 
zit de politieraad voor. 
 
De vergadering wordt door de voorzitter geopend en gesloten. 
 
Bij het openen van de vergadering wordt melding gemaakt van de notulen van de vorige 
vergadering en de goedkeuring ervan gevraagd. 

 
Art. 11. – Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig 
zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. 
 
Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te 
kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan. 
 
Art. 12. – De notulen van de vorige vergadering worden met de oproepingsbrief meegezonden. 
 
De notulen van de vorige vergadering worden zeven werkdagen vóór de dag van de vergadering 
ter inzage van de leden van de politieraad gelegd. 
 
In spoedeisende gevallen worden de notulen samen met de agenda ter inzage gelegd. 
 
Elk lid heeft het recht om tijdens de vergadering bezwaren tegen de redactie ervan in te brengen.  
Worden de bezwaren gegrond bevonden, dan is de secretaris gehouden, tijdens de vergadering of 
uiterlijk tijdens de eerstvolgende vergadering, een nieuwe redactie voor te leggen, die in 
overeenstemming is met de beslissing van de politieraad. 
 
Indien geen bezwaren worden ingebracht vóór het einde van de vergadering, zijn de notulen 
goedgekeurd. 
 
In het geval de politieraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan ze beslissen om 
opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering. 
 
De goedgekeurde notulen worden ondertekend door de burgemeester-voorzitter en de secretaris. 
 
Zo dikwijls de politieraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de 
vergadering opgemaakt en door de aanwezige leden ondertekend. 
 
Art. 13. – De voorzitter geeft kennis van de tot de politieraad gerichte verzoeken en doet alle 
mededelingen die de politieraad aanbelangen. 
 
De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in 
de daardoor bepaalde volgorde tenzij de politieraad er anders over beslist. 



 
Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in 
spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren. 
 
Tot spoedbehandeling kan niet worden besloten dan door minstens twee derden van de 
aanwezige leden.  De namen van die leden worden in de notulen vermeld. 
 
Art. 14. – Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord 
wenst te komen over het voorstel. 
 
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige 
aanvraag, naar de rangorde van de politieraadsleden. 
 
Indien de politieraad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de politieraad 
wanneer ze aan het woord komen. 
 
De voorzitter kan aan de korpschef vragen om toelichting te geven. 

 
Art. 15. – Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van 
beweerde feiten. 
 
In de hierna vermelde gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de 
hoofdvraag, waarvan de bespreking wordt geschorst: 
1. om te vragen dat men niet zal besluiten; 
2. om de verdaging te vragen; 
3. om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou 

behandeld worden; 
4. om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden; 
5. om naar het reglement te verwijzen. 

 
Art. 16 – De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen voor de 
amendementen ter stemming gelegd. 
 
Art. 17 – Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing 
naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde. 
 
Als een lid van de politieraad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan 
alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen.  Indien na een 
eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de 
voorzitter ontnomen worden.  Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter tracht 
aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren. 
 
Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en 
die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter. 
 
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de 
orde te verstoren. 
 
Art. 18. – De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de politieraadsvergadering.  
Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen.  Elk 
politieraadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen.  Elk lid 
dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de 
terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt. 
 
Art. 19 – De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, terstond uit de aan het publiek 
voorbehouden plaats ieder persoon doen verwijderen, die openlijk tekens van goedkeuring of van 
afkeuring geeft of op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt. 
 
Hij kan bovendien proces-verbaal opmaken tegen de overtreder met het oog op zijn verwijzing 
naar de politierechtbank, onverminderd andere vervolgingen, indien het feit daartoe grond 
oplevert. 
 



Art. 20. – Geen enkel politieraadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde 
onderwerp, tenzij de voorzitter er anders over beslist. 
 
Art. 21. – Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking 
in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortduring van het rumoer, 
de vergadering zal schorsen of sluiten. 
 
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering.  De leden van de politieraad 
moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten. 
 
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen. 
 
Art. 22. – Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het 
agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking, onverminderd de 
bepalingen opgenomen in de art. 17 en 20. 
 
Art. 23. - § 1. – Vóór elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking 
waarover de vergadering zich moet uitspreken. 
  
§ 2. – De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 
genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.  Ingeval de stemmen staken, is het 
voorstel verworpen. 
 
§ 3. – Elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, heeft één stem. 

 
§ 4. – In afwijking van § 3 beschikt, bij de stemmingen over de vaststelling van de begroting, de 
begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, elke groep vertegenwoordigers van één gemeente 
uit de politiezone over evenveel stemmen als waarover de burgemeester van de gemeente die hij 
vertegenwoordigt, beschikt in het politiecollege.  Deze stemmen worden onder de leden van die 
groep gelijk verdeeld. 
 
De politieraad stemt over de begroting in haar geheel en over de jaarrekeningen in hun geheel. 
 
Elk lid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer artikelen of reeksen van 
artikelen die hij aanwijst, indien het om de begroting gaat of over een of meer artikelen of posten 
die hij aanwijst, indien het om de jaarrekeningen gaat. 
 
In dat geval mag over het geheel enkel gestemd worden na de stemming over het artikel of de 
artikelen, reeksen van artikelen of posten die aldus zijn aangewezen.  De stemming over het 
geheel heeft dan betrekking op de artikelen of posten waarover geen enkel lid afzonderlijk wenst 
te stemmen, en op de artikelen die reeds bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen. 

 
Wijze van stemmen 

 
Art. 24. - §1. – De leden van de politieraad stemmen in het openbaar, behalve in de gevallen 
bedoeld in § 4. 
 
§ 2. – Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen: 
1. de stemming bij handopsteking; 
2. de mondelinge stemming; 
3. de geheime stemming. 

 
§ 3. – De politieraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de aanwezige 
leden de mondelinge stemming vraagt. 
 
§ 4. – Alleen de voordrachten van kandidaten, benoemingen, terbeschikkingstellingen en 
preventieve schorsingen in het belang van de dienst geschieden bij geheime stemming en 
eveneens bij volstrekte meerderheid van stemmen. 
 
Art. 25. – De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt.  Nadat de voorzitter het voorwerp 
van de stemming heeft omschreven zoals bepaald in art. 23 vraagt hij achtereenvolgens welke 



politieraadsleden ja stemmen, neen stemmen of zich onthouden. 
 
Elk politieraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken. 
 
Art. 26. – De mondelinge stemming geschiedt door, in de volgorde zoals hierna bepaald, elk 
politieraadslid ja, neen of onthouding te laten uitspreken. 
 
Bij de aanvang van elke vergadering loot de voorzitter de naam uit van het lid dat eerst zal 
stemmen. 
 
Vervolgens stemmen de leden wier namen op de ranglijst volgen, daarna deze wier namen 
voorafgaan. 
 
Indien het aangeduide lid op het ogenblik der uitloting afwezig is, wordt de stemming begonnen 
met het eerstvolgende lid op de ranglijst, dat aanwezig is. 
 
De voorzitter, stemt het laatst. 

 
Art. 27. – Een afzonderlijke en geheime stemming wordt gehouden voor elke voordracht van 
kandidaten, benoeming, terbeschikkingstelling en preventieve schorsingen in het belang van de 
dienst. 
 
De politieraadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich.  De onthouding gebeurt door het 
afgeven van een blanco stembriefje. 
 
Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de twee 
jongste politieraadsleden. 
 
Ieder politieraadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan. 

 
Art. 28. – Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld.  
Stemt dit aantal niet overeen met het aantal politieraadsleden, dat aan de stemming heeft 
deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk politieraadslid uitgenodigd 
opnieuw te stemmen. 

 
Art. 29. – Indien bij de benoeming of bij de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid 
niet is verkregen bij de eerste stemming, heeft herstemming plaats over de twee kandidaten die 
de meeste stemmen hebben behaald. 
 
Indien hierbij twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben behaald, komt (komen) 
tussen hen de oudste(n) in aanmerking voor herstemming. 

 
Notulen 

 
Art. 30. – De notulen vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook 
het gevolg dat gegeven werd aan die punten waaromtrent de politieraad geen beslissing genomen 
heeft. 
 
Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen.  Als er een mondelinge stemming 
plaats had, vermelden de notulen voor elk politieraadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft 
gestemd of zich onthield.  Een politieraadslid kan vragen om in de notulen de rechtvaardiging van 
zijn stemgedrag op te nemen. 

 
Presentiegeld 

 
Art. 31. – Aan de politieraadsleden, met uitzondering van de burgemeesters, wordt presentiegeld 
verleend voor elke vergadering van de politieraad waarop zij aanwezig zijn. 

 
 
 
 



09 DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE POLITIERAAD 
 
Raadslid Cornelis vraagt of deze deontologische code ook voor het politiepersoneel geldt.  De 
korpschef antwoordt dat zij een aparte, uitgebreidere deontologische code moeten naleven. 
 
De deontologische code voor de politieraad wordt aanvaard met algemeenheid van stemmen. 
 

Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus; 
 
Overwegende dat een deontologische code voor politieraadsleden niet wettelijk verplicht is, maar 
ongetwijfeld de betrokkenheid van de politieraadsleden bij de politiezone ten goede komt; 
 
Gelet op de bespreking van het ontwerp van deontologische code tijdens de politieraad van 28 
februari 2019; 
 
In openbare zitting; 
 
Met algemeenheid van stemmen. 

 
BESLUIT : 

 
Artikel 1 - De hierbij gevoegde deontologische code wordt aangenomen. 

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

 
Deontologische code voor de politieraad 

 
Vooraf 

 
Met het Koninklijk Besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code 
van de politiediensten1 heeft de wetgever mee vorm gegeven aan de nieuwe politiecultuur. 

 
De medewerkers van de politiediensten (zowel operationeel als calogpersoneel), beschikken 
daarmee over één referentietekst waarin alle rechten, plichten en verwachtingen vervat zijn.   

 
Door toe te treden tot de geïntegreerde politie verklaren ze zich akkoord met dit cultureel 
kader.  

 
De keuze om het cultureel kader via een deontologische code te expliciteren, maakt dat niet 
alleen gedacht is aan de transparantie t.o.v. de personeelsleden van de politiediensten, maar 
ook ten overstaan van derden. In de even toegankelijke als begrijpbare tekst van de code, 
zullen zij terugvinden welke de deontologische bakens van de politiewerking zijn en zullen zij 
kunnen afwegen of tegenover hen al dan niet correct werd opgetreden. Dit past volledig in 
actuele concepten zoals de openheid naar de bevolking en de nagestreefde accountibility. Het 
zal bijdragen tot ofwel de accuraatheid van eventuele klachten van inwoners of overheden, 
dan wel tot het vermijden van zinloze klachten. 

  
Het gemeentedecreet heeft op niveau van het lokale bestuur een gelijkaardig initiatief 
genomen.  Zo stellen de artikelen 41 en 112 van het gemeentedecreet dat de gemeenteraad 
een deontologische code vaststelt voor het gemeentepersoneel én voor de raadsleden.  

 
Een deontologische code voor de politieraadsleden is momenteel nog geen wettelijke 
verplichting.  Met deze tekst willen we hierop vooruit zijn en willen we aangeven welke de 
fundamentele waarden voor onze politieorganisatie en haar bestuur zijn.  Zo wordt ook op 
niveau van het ‘politiebestuur’ invulling gegeven aan het modern overheidshandelen en de 
invulling van de gemeenschapsgerichte politiezorg. 

 
 
                                                           
1 Koninklijk Besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deotologische code van de 
politiediensten B.S. 30 mei 2006. 



I. FUNDEMENTELE WAARDEN. 
 

1. Loyauteit 
 
 

De deontologische code van de politiediensten stelt dat de personeelsleden eerbied 
moeten tonen voor het Staatshoofd, de andere gestelde machten en de overheidsinstellingen. 

 
Bij de uitoefening van hun ambt tonen de personeelsleden eerbied voor de internationale en 
nationale democratische instellingen, alsook voor hun symbolen. 

 
Zij oefenen op loyale wijze hun ambt uit onder het gezag van de politieoverheden, alsook 
onder leiding van hun chef. 

 
Zij handelen en gedragen zich bij de uitoefening van hun ambt overeenkomstig de wettelijke 
en reglementaire bepalingen, de strategie en de richtlijnen van de overheid. Zij laten zich 
leiden door overwegingen van wettelijkheid, billijkheid, opportuniteit en doeltreffendheid. 
 
De personeelsleden formuleren hun raadgevingen, adviezen, opties en verslagen op een 
precieze, volledige en concrete wijze. Ze voeren met ijver en plichtsbesef de richtlijnen uit van 
de overheid waarvan ze afhangen en de programma's en actieplannen. 

 
Het personeelslid dat meent dat het niet kan akkoord gaan met de beleidslijn die als 
gedragslijn voor de dienst wordt vastgelegd, heeft het recht te trachten zijn chefs, met tact, 
van zijn visie te overtuigen, zonder dat tegen hem een rechtstreekse of onrechtstreekse 
sanctie kan genomen worden omdat het zijn mening heeft geuit. Indien het daar niet in slaagt, 
moet het zich schikken naar dit beleid.  

 
De personeelsleden nemen hun eigen verantwoordelijkheden op. 

 
 
Naar concrete werking omhelst dit volgende aspecten voor de politieraadsleden: 

 
Rechtmatig en correct genomen beslissingen van de lokale politie, worden door de politici 
verdedigd t.o.v. derden. 

  
De politieraadsleden kunnen hun visie ten opzichte van de veiligheidsaanpak en het optreden 
van de politie steeds veruitwendigen.  Zij waken er evenwel over dat deze openbaarmaking 
met het nodige respect voor de andere veiligheidsoverheden gebeurt.  Het politieraadslid zorgt 
er daarbij voor dat hij/zij steeds voldoende geïnformeerd is om zijn/haar standpunt te 
onderbouwen. 

  
Wanneer een politieraadslid zich niet kan terugvinden in een beleidslijn van de lokale politie, 
dan kan hij/zij de voorzitter van de politieraad hieromtrent steeds interpelleren ter gelegenheid 
van de eerstvolgende politieraad.   

  
 

2. Beschikbaarheid – zin voor dienstverlening 
 

De deontologische code van de politiediensten voorziet dat de personeelsleden gevolg 
moeten geven aan elke oproep in verband met het vervullen van de dienst en alles vermijden 
dat het vertrouwen van het publiek in hun beschikbaarheid kan schaden (Art. 125, tweede lid 
WGP.). 

 
Onverminderd de daartoe geformuleerde richtlijnen en rekening houdende met de 
respectievelijke belangrijkheid van de te beschermen belangen, mogen ze een minder 
dringende interventie uitstellen. Dit kan indien de operationele eisen van de dienst dat 
rechtvaardigen en op voorwaarde dat de betrokken personen, zo mogelijk, daarvan op de 
hoogte worden gebracht. 

 
Waar nodig, oefenen zij hun signaalfunctie uit ten opzichte van de bevoegde of 
gespecialiseerde diensten. 

 



De personeelsleden mogen niet zonder toelating of rechtvaardiging van hun dienst wegblijven 
(Art.125, tweede lid WGP.).  Zij gebruiken de statutaire mogelijkheden op een weldoordachte 
wijze. 

 
De personeelsleden geven de bevolking, de politieoverheden en de andere instanties 
waarmee ze moeten samenwerken, blijk van hun wil om de van hen verwachte dienst te 
verlenen. Daarmee getuigen zij van hun persoonlijke betrokkenheid bij de behartiging van het 
algemeen belang. Zij dragen daar ook toe bij door waakzaam te zijn, wat routine uitsluit en 
door de voorschriften inzake informatie betreffende de procedures, die aan de 
rechtsonderhorigen moet worden meegedeeld, dynamisch toe te passen. 
Voor zover dit geen afbreuk doet aan de goede uitvoering van hun opdracht, lichten zij de 
bevolking in over de motieven van hun tussenkomsten. 

 
De beschikbaarheid van de personeelsleden wordt onder meer gekenmerkt door hun fysieke 
aanwezigheid op de plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd, maar ook door hun 
aanspreekbaarheid voor de bevolking en de overheden. Ze wordt ook gekenmerkt door 
luisterbereidheid, het tonen van begrip, het ernstig nemen van de bekommernissen van de 
personen die op hen een beroep doen en het nemen van de gepaste initiatieven, hetzij door 
zelf te handelen, hetzij door de betrokkenen te verwijzen naar de bevoegde of 
gespecialiseerde personen of diensten. 

  
 

Naar concrete werking omhelst dit volgende aspecten voor de politieraadsleden: 
 

Het handelen van het politieraadslid is altijd en volledig gericht op het belang van de 
politiezone en op de organisaties en burgers die daar deel van uit maken. 

  
Van de politieraadsleden wordt verwacht dat zij voldoende lange termijndenken aan de dag 
zullen leggen en zich boven de kleine dagdagelijkse praktijk kunnen stellen om de 
noodzakelijke strategische visievorming tot stand te kunnen brengen en een strategisch beleid 
daadwerkelijk gestalte te geven. 

  
Zij maken voldoende tijd vrij om hun mandaat uit te oefenen. Ze plegen op geregelde 
tijdstippen overleg met de burgemeester en desgevallend korpschef waarbij ze de nodige 
sturing geven op vlak van de beleidsuitvoering en samen met het politiecollege instaan voor 
de voortgangsbewaking en evaluatie van het te voeren beleid. 

  
Geen operationeel management (korpschef) zonder een allesoverkoepelend strategisch 
management (i.f.v. het politieke en zonale politiebeleid). 

 
 
 

3. Integriteit en waardigheid 
 

De deontologische code van de politiediensten voorziet dat de personeelsleden elk 
misbruik bij hun optreden moeten uitsluiten. 
Het is de personeelsleden verboden, zelfs buiten hun functies, maar uit dien hoofde, hetzij 
rechtstreeks, hetzij door tussenpersonen, giften, beloningen of welke voordelen ook te vragen, 
te eisen of aan te nemen . 
Zij mogen echter wel kleine symbolische geschenken aanvaarden die hun wegens hun ambt 
of wegens de uitvoering van hun plichten worden aangeboden. 

 
Zelfs buiten de uitoefening van hun ambt maken de personeelsleden geen gebruik van hun 
hoedanigheid om aan hun verantwoordelijkheid te ontsnappen wanneer ze een fout hebben 
begaan. 

 
De personeelsleden maken geen misbruik van hun bevoegdheden, alsook van de middelen 
en faciliteiten die aan hun ambt zijn verbonden. Aldus verschaffen zij noch zichzelf noch 
derden voordelen die ze zonder dit misbruik niet of niet in dezelfde mate zouden hebben 
bekomen en berokkenen ze evenmin derden zelfs eventuele nadelen. 

 
Zij ondernemen geen enkele vorm van leurpraktijk of formuleren geen enkel verzoek waarbij 
ze zich zouden beroepen op het feit dat ze deel uitmaken van de politieorganisatie. 



 
Alleen de door de overheid erkende solidariteitsacties worden door of binnen de 
politiediensten met hun steun uitgevoerd. 

 
Behoudens een specifieke regelgeving terzake, maken de personeelsleden geen gebruik voor 
privé-doeleinden, van middelen zoals voertuigen, materieel of software die de 
politieorganisatie hen ter beschikking stelt. 
In het bijzonder voor wat de communicatiemiddelen betreft, zijn zij zich ervan bewust dat 
controlemechanismen in werking kunnen worden gesteld om misbruik ervan te voorkomen, 
ook al is de inhoud van privé-boodschappen gedekt door de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en het briefgeheim. 

 
Het personeelslid vermijdt elke gedraging, zelfs buiten de uitoefening van het ambt, die het 
vervullen van de ambtsplichten in de weg kan staan of met de waardigheid van het ambt 
strijdig is (Art. 132 WGP.). 

 
Zij vermijden eveneens elke gedraging die het vertrouwen van de bevolking in de politie kan 
aantasten. 
 
  

  
Naar concrete werking omhelst dit volgende aspecten voor de politieraadsleden: 

 
De politieraadsleden moeten er over waken dat zij, ook buiten hun politieke activiteiten en in 
het licht van deze code, geen (dienstverlenende) activiteiten ontplooien die de eer en de 
waardigheid van hun mandaat of dat van de politieorganisatie kunnen schaden. 

  
Zij zullen hun mandaat niet inroepen om het optreden van de politieambtenaren te 
beïnvloeden. 

 
 

4. Onpartijdigheid en objectiviteit 
 
 

De deontologische code van de politiediensten voorziet dat de personeelsleden elke 
handeling of houding vermijden waardoor het vermoeden van onpartijdigheid zou kunnen 
worden aangetast. Zij moeten elke willekeur bij hun optreden uitsluiten, door inzonderheid te 
vermijden dat zij, bij hun wijze van optreden of uit hoofde van de aangelegenheid waarvoor zij 
optreden, afbreuk doen aan de onpartijdigheid die de burgers van hen mogen verwachten 
(Art. 127, tweede lid WGP.). 

 
In de onderzoeken geven ze blijk van objectiviteit en verzamelen ze zowel elementen ten laste 
als ten ontlaste. 

 
Onverminderd de verplichting om onmiddellijk de dringende maatregelen te treffen die nodig 
zijn om de veiligheid en het goede verloop van de latere handelingen te waarborgen, handelen 
de personeelsleden die persoonlijk betrokken zijn bij een zaak waarbij hun onpartijdigheid ter 
discussie kan worden gesteld, deze zaak niet zelf af. Zij doen, desgevallend via hun chef, een 
beroep op andere collega's om de ambtsplichten uit te voeren of voort te zetten. 

 
De personeelsleden eerbiedigen de waardigheid van elke persoon, ongeacht de redenen of 
omstandigheden die hen in contact brengen met die persoon. 
Bij de uitoefening van hun ambt onthouden ze zich van elke vorm van discriminatie en van 
elke vorm van partijdigheid, ongeacht de reden ervan en in het bijzonder : het zogenaamde 
ras, de huidskleur, de afstamming, de nationale herkomst, het geslacht of de seksuele 
geaardheid, de burgerlijke stand, de geboorte, de taal, het patrimonium, de leeftijd, de 
religieuze of filosofische overtuigingen, de gezondheid, de handicap of de fysieke kenmerken. 

 
De leden van het operationeel kader moeten er zich in alle omstandigheden van onthouden in 
het openbaar uiting te geven aan hun politieke overtuiging en zich in het openbaar in te laten 
met politieke activiteiten (Art.127, derde lid WGP.). 

 



Om zich kandidaat te kunnen stellen voor een politiek mandaat, moeten ze hun ontslag of een 
non-activiteit wegens persoonlijke aangelegenheden hebben verkregen. 
 
Bij de uitoefening van hun ambt bewaren alle personeelsleden een strikte neutraliteit in hun 
betrekkingen met de politieke mandatarissen. 

  
Politici en politiemedewerkers laten in hun handelen steeds het algemeen belang boven het 
particulier belang primeren. Het is immers hun gezamenlijk doel om een kwaliteitsvolle en 
burgergerichte organisatie na te streven, wars van individueel favoritisme. 

  
 

Naar concrete werking omhelst dit volgende aspecten voor de politieraadsleden: 
 

Zij kunnen de inwoners ondersteunen en begeleiden in hun relatie met de lokale politie: zij 
kunnen de inwoners helpen om, via de daartoe geëigende kanalen en procedures, een 
aanvraag te richten tot de overheid, informatie te krijgen over de stand van zaken van een 
dossier, daarover verdere uitleg en verantwoording te vragen en voorafgaande vragen te 
stellen over de administratieve behandeling van dossiers. 

  
De politieraadsleden brengen de inwoners op de hoogte van de werking van het afgesproken 
klachtenbehandelingssysteem en geven de klacht door aan de korpschef voor registratie en 
opvolging. 

  
De politieraadsleden mogen in de dienstverlening geen onderscheid maken in geslacht, ras, 
huidskleur, afstamming, sociale stand, nationaliteit, filosofische overtuiging, partijvoorkeur op 
persoonlijke gevoelens jegens hen. 

 
 

II. AANVULLENDE WAARDEN 
 

1. Respect voor de bestaande wettelijke regels. 
 
 

De politieraad beschikt over een ganse reeks wettelijk omschreven bevoegdheden die 
aangegeven zijn in de Wet op de geïntegreerde politie. Om sommige van deze bevoegdheden te 
kunnen uitoefenen werden een aantal praktische afspraken vastgelegd in het huishoudelijk 
reglement van de politieraad. 

  
 

Naar concrete werking omhelst dit volgende aspecten voor het politieraadslid: 
 

De politieraadsleden dienen altijd te handelen in overeenstemming met de richtlijnen, wetten, 
decreten, reglementen en verordeningen die van toepassing zijn op het grondgebied van de 
politiezone. 
Ze engageren zich ertoe om geen vragen tot dienstverlening aan de politiemedewerkers te richten 
waarvan ze weten dat deze ingaan tegen de vastgestelde regels. 

 
 

2. Omgangsregels mandatarissen – politiepersoneel. 
 

Politieraadsleden en politiemedewerkers brengen respect op voor elkaars standpunten en 
respecteren elkaars spreekrecht en spreekplicht. Feitelijke informatie moet daarbij steeds correct, 
volledig en objectief worden gepresenteerd. 

  
 

Naar concrete werking omhelst dit volgende aspecten voor het politieraadslid: 
 

Politieraadsleden kunnen informatie van inwoners ontvangen en dit aan het politiecollege 
doorgeven, of openbare informatie van en over de politiezone aan inwoners verstrekken. 

  
Als politieraadslid gaat men zorgvuldig en correct om met informatie waarover men beschikt 
vanuit het ambt. Men verstrekt geen geheime of vertrouwelijke informatie aan externen. 

 



 
3. Omgang met vragen van burgers i.v.m. dienstverlening. 

 
Vanuit hun politiek engagement staan politieraadsleden dicht bij de lokale gemeenschap en 
worden ze vaak als vertrouwenspersoon aanzien.  In die hoedanigheid kunnen ze vragen 
ontvangen die betrekking hebben op de werking van de politie. 

  
 

Naar concrete werking omhelst dit volgende aspecten voor het politieraadslid: 
 

Een politieraadslid gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn 
mandaat beschikt. Hij verstrekt geen geheime informatie. 

  
Hij/zij houdt geen informatie achter, tenzij deze geheim of vertrouwelijk is en het niet geven van 
informatie mogelijk is op grond van de wet- en regelgeving inzake openbaarheid van bestuur. 

  
Een politieraadslid maakt geen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie 
ten eigen bate of ten bate van zijn persoonlijke relaties. 

  
 

III. Naleving – controle - sanctionering 
 
 

De politieraadsleden verbinden zich ertoe, deze deontologische code na te leven. 
  

Een deontologische commissie waakt over de naleving van de deontologische code.  Het 
politiecollege fungeert als deontologische commissie.   

  
Politieambtenaren of andere politiemedewerkers die geconfronteerd worden met een inmenging 
van een politieraadslid die zij in strijd achten met deze deontologische code, maken hiervan 
binnen tien dagen melding aan de korpschef.  Kopie van de melding wordt onverwijld ter kennis 
gebracht van het betrokken politieraadslid. Anonieme klachten zijn onontvankelijk. 

  
De korpschef legt de in het derde lid omschreven meldingen voor aan de deontologische 
commissie binnen dertig dagen na ontvangst.  De deontologische commissie onderzoekt die 
meldingen op hun gegrondheid.  Daarbij moet het recht van verdediging van het betrokken 
politieraadslid worden gevrijwaard.  Uitspraak moet gebeuren binnen dertig dagen na ontvangst. 

  
Als de deontologische commissie een inbreuk op de deontologische code vaststelt, kan zij 
publiekelijk een blaam leggen op de betrokken mandataris. 

 
 
 
10 KENNISGEVING GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING 2017 
 
De politieraad  neemt kennis van de goedkeuring van de begrotingsrekening 2017, balans en 
resultatenrekening 2017 van de politiezone K-L-M door de provincie Vlaams-Brabant, 
afdeling Federale Overheid, dienst Algemene zaken. 
 
 
 
11 KENNISGEVING GOEDKEURING BEGROTING 2019 
 
De politieraad neemt kennis van de goedkeuring van de begroting 2019 tijdens de 
provincieraad van 24 januari 2019 goedgekeurd. 
 
 
 
 



 
12 VERLENEN VAN DELEGATIE, VOOR EEN PERIODE VAN 28/02/2019 TOT 

EN MET 31/12/2024 AAN HET POLITIECOLLEGE OM, BINNEN DE PERKEN 
VAN DE BEGROTINGSKREDIETEN VAN DE GEWONE DIENST EN TOT 
EEN MAXIMUM VAN € 8.500 WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN DE 
LASTVOORWAARDEN TE BEPALEN EN DE OPDRACHTEN TE GUNNEN 

 
De politieraad stemt met algemeenheid van stemmen in met de delegatie van de bevoegdheid 
om overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten op de gewone begroting 
waarvan het bedrag minder bedraagt dan € 8.500 exclusief BTW aan het politiecollege. 
 
 

Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33; 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 234, eerste en tweede lid; 
 
Gelet op de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 22 juni 2017 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
overheidsopdrachten en van concessies voor openbare werken; 
 
Gelet op het Bericht van 17 januari 2018 over de mededeling van statistische gegevens omtrent de 
overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels voor de Europese 
bekendmaking; 
 
Overwegende dat in principe de politieraad bevoegd is om met betrekking tot overheidsopdrachten 
de lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze van gunning te bepalen; 
 
Overwegende dat het voor een soepele en efficiënte werking van de politiezone vereist is dat, inzake 
opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer en binnen de perken van de begrotings-
kredieten van de gewone dienst, voor aanneming van werken, leveringen en diensten, bepaalde 
bevoegdheden van de politieraad worden overgedragen aan het politiecollege voor een periode van 
28 februari 2019 tot en met 31 december 2024; 
 
Op voordracht van het politiecollege; 
 
In openbare zitting; 
 
Met algemeenheid van stemmen. 
 

BESLUIT : 
 
Artikel 1 - Bevoegdheidsdelegatie te verlenen aan het politiecollege om met betrekking tot 

overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, de lastvoorwaarden vast 
te leggen en de wijze van gunning te bepalen en dit voor overheidsopdrachten die 
betrekking hebben op het dagelijks beheer van de zone, voor zover het 
politiecollege optreedt binnen de budgetten voor zien in de goedgekeurde gewone 
begroting en beperkt tot € 8.500 excl. BTW. 

 
Artikel 2 -  Deze beslissing heeft uitwerking op de periode van 28 februari 2019 tot en met 31 

december 2024. 
 
Artikel 3 - Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt in het kader van artikel 

86, 1° WGP, in het kader van het algemeen administratief toezicht aan de gouverneur 
bezorgd, alsook aan de bijzonder rekenplichtige van de politiezone. 

 



 
 
13 DELEGATIE BEVOEGDHEID VACANTVERKLARING MOBILITEIT EN 

BENOEMING PERSONEELSLEDEN 
 
Raadslid N. Sminate verduidelijkt dat vorige legislatuur een nieuw personeelskader werd 
goedgekeurd.  Dit kader geeft de maximale invulling weer.  Er was de belofte gemaakt om de 
aanwervingen binnen de perken van de begroting te houden want iedere vacantverklaring 
heeft een financieel plaatje. 
De korpschef verduidelijkt dat de vacantverklaring in het verleden eveneens overgedragen 
was aan het politiecollege.  Het delegeren van de benoemingsbevoegdheid is evenwel nieuw.  
Deze vraag kadert in de capaciteitsproblemen binnen de rand.  Hij meldt dat deze delegatie 
jaarlijks herzien zal worden. 
Raadslid N. Sminate vraagt of er dan een jaarlijkse evaluatie zal gebeuren met steeds een 
nieuwe stemming. 
De korpschef zegt dat dit inderdaad de bedoeling is. 
 
De beslissing zal in deze zin aangepast worden. 
 
De politieraad gaat met algemeenheid van stemmen akkoord met de machtiging om bij elke 
mobiliteitscyclus de vacante betrekkingen aan te kondigen door het politiecollege om zo het 
kader op te vullen.  De delegatie van de benoemingsbevoegdheid aan het politiecollege wordt 
ook met algemeenheid van stemmen goedgekeurd en zal jaarlijks geëvalueerd worden. 
 
 

Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus; 
 
Gelet op het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten en navolgende wijzigingen; 
 
Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van 
het administratief en logistiek personeel van de lokale politie en eventuele navolgende wijzigingen;  
 
Gelet op het KB van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 
personeelsleden van de lokale politie en eventuele navolgende wijzigingen; 
 
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van 
het personeel van de politiediensten en de omzendbrieven GPI15 en GPI 15 bis en navolgende met 
betrekking tot de mobiliteit;  
 
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; 
 
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. 28 juni 2018 houdende de vaststelling van de nieuwe 
personeelsformatie van de lokale politie van de politiezone K-L-M; 
 
Overwegende dat het politiecollege in zitting van 15 februari 2019 geoordeeld heeft om de 
delegatie van de benoemingsbevoegdheid jaarlijks te herzien; 
 
In openbare zitting; 



 
Met algemeenheid van stemmen. 
 

BESLUIT : 
 
Artikel 1 -  Om de agenda van de politieraad niet onnodig te belasten wordt aan het 

politiecollege machtiging verleend om bij elke mobiliteitscyclus de vacante 
betrekkingen aan te kondigen tot opvulling van het kader.  

Artikel 2 -  Om de politiezone K-L-M meer zekerheid te geven dat de opengestelde vacatures 
ook worden ingevuld wordt de benoemingsbevoegdheid gedelegeerd aan het 
politiecollege.  Deze delegatie zal jaarlijks herzien worden en ter stemming 
voorgedragen worden aan de politieraad. 

Artikel 3 -  Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur  en de 
bevoegde dienst bij de federale politie overgemaakt. 

 
 
 
14 GOEDKEURING VERNIEUWING PRINTER-KOPIERS, GEBRUIKMAKEND 

VAN DE RAAMOVEREENKOMST STAD BRUGGE 
 
Raadslid H. Cornelis vraagt waarom we gebruik maken van een raamovereenkomst van de 
Stad Brugge.  Kan er niet samengewerkt worden met omliggende zones? 
De korpschef antwoordt dat onze politiezone probeert om zo veel mogelijk gebruik te maken 
van raamcontracten (voor de interessante prijzen).  Het gebeurt ook dat we samenwerken met 
omliggende politiezones. 
 
De politieraad gaat met algemeenheid van stemmen akkoord om gebruik te maken van de 
raamovereenkomst van Stad Brugge voor de opdracht printers/kopiërs (multifunctionals).  
Ook gaat het akkoord met de raming van € 45.000 excl. BTW.(54.450 incl. BTW). 
De nodige gelden zijn/worden voorzien in de begroting onder artikelnr.: 330/124-12. 
 

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;  
 
Overwegende dat het huidige contract vervallen is op 31.12.2018; 

 
Overwegende dat het huidige contract een looptijd gekend heeft van 5 jaar en we voor deze 
formule opnieuw opteren; 
 
Overwegende de raming van € 45.000 excl btw (€54.450 incl btw); 



 
Overwegende dat er bij de keuze voor het aantal toestellen en de types toestellen rekening mee 
gehouden is dat de goede werking van onze diensten nooit in het gedrang komt; 
 
Gelet op de goedkeuring, wijze van gunnen voor de vernieuwing van het ICT raamcontract Stad 
Brugge op 24 april 2018;  
 
Overwegende dat we gebruik maken van de raamcontracten van de Stad Brugge; 
 
Overwegende dat de in de raamovereenkomst door de firma RICOH aan onze behoeften 
voldoen; 
 
Gelet op het verslag van het Politiecollege d.d. 1.02.2019; 
 
Gelet op de gemeentewet; 
 
In openbare zitting; 
 
Met eenparigheid van stemmen. 

 
BESLUIT : 

 
Artikel 1 - De huur en all-in onderhoudscontract voor afdrukapparaten wordt toegewezen aan de 

firma RICOH, gebruikmakend van de raamovereenkomst van de Stad Brugge. 
 
Artikel 2 - De nodige kredieten zijn voorzien in de begroting onder de post 330/124-12. 
 
Artikel 3 - Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur overgemaakt.  

 
 
 
15 ALGEMENE VERGADERING HAVILAND 28/03/2019 - VERNIEUWING 

MANDATEN 
 
Raadslid H. Cornelis merkt op dat er geen vertegenwoordiger is van de politiezone. 
De voorzitter en de korpschef leggen uit dat er een beperking in het aantal bestuursleden is. 
Het raadslid vraagt tevens wat de rol van Haviland is. 
De korpschef schetst kort welke ondersteuning zij bieden aan de politiezones.  Volgende 
voorbeelden worden aangehaald: GAS-wetgeving, overheidsopdrachten. 
 
De politieraad gaat unaniem akkoord met: 

• Het aanduiden van dhr. De Smedt Patrick (Opwijk) als individuele vertegenwoordiger. 
• Burgemeester Gerda Van den Brande als effectief vertegenwoordiger van de 

politiezone. 
• Eerste hoofdcommissaris Alain Meerts als plaatsvervanger voor de politiezone. 

 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 11 en 33, betreffende de bevoegdheden van 
het politiecollege; 

 
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 aangesloten is bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 
maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 
onder het nummer 8226; 
 
Overwegende dat Haviland Intercommunale als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de 
ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een 
dienstverlenende vereniging is die wordt beheerst door het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 10 november 2003 om de duurtijd van 
Haviland Intercommunale te beperken tot achttien jaar, ingaand op de datum van inwerkingtreding van 
het Decreet, zijnde 10 november 2001, om te eindigen op 10 november 2019; 
 
Gelet inzonderheid op de bepalingen van artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet inzonderheid op de bepalingen van artikel 445 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op de agenda van de algemene vergadering van Haviland Intercommunale die zal gehouden 
worden op 28 maart 2019 en volgende agendapunten omvat: 

1. Samenstelling van de raad van bestuur 
a. Benoeming van de raad van bestuur 
b. Akteneming van de voordracht van de bestuurders met raadgevende stem 
c. Benoeming deskundigen 

2. Varia 
 
Gelet op het werkingsgebied van Haviland dat onderverdeeld is in 4 categorieën volgens aandelen: 
Cat. A > 1.400 aandelen  = 5 bestuurders 
Cat. B: 1.001 – 1.400 aandelen = 2 bestuurders 
Cat C:    500 – 1.000 aandelen = 6 bestuurders 
Cat. D: < 500 aandelen  = 2 bestuurders 
 

 
 

In openbare zitting; 
 

Met algemeenheid van stemmen. 
 

BESLUIT : 
 

TOTAAL 
AANTAL 

AANDELEN

RELATIEF
GEWICHT

AANTAL 
GEMEENTEN

CORRECTIE-
FACTOR

AANTAL
BESTUURDERS

% BESTUUR

A > 1400/Vennoot 11800 41% 7 80,00% 5 33,00%

B 1000-1400/vennoot 3376 12,00% 3 110% 2 13%

C 500-1000/vennoot 10672 38,00% 16 110% 6 40%

D <500 2788 9% 9 130% 2 13%

TOTAAL 28636 35 35100%

CATEGORIE AANDELEN GEMEENTEN

Asse, Dilbeek, Grimbergen,
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, 
Vilvoorde en 
Zaventem.

Beersel, Overijse en Zemst.

Affligem, Hoeilaart, 
Kampenhout, 
Kraainem, Liedekerke, 
Londerzeel, Machelen, 
Meise, Merchtem, Opwijk,  
Roosdaal, Sint-Genesius-
Rode, Steenokkerzeel, 
Ternat, Wemmel en 
Wezembeek-Oppem.
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Bever, Drogenbos, 
Galmaarden, Gooik,
Herne, Kapelle-op-den-Bos,  
Lennik, Linkebeek en 
Pepingen. 



Artikel 1 –  De raad duidt burgemeester Gerda Van den Brande (Tramlaan 8, 1861 Meise –  
gerda.vandenbrande@meise.be – 02/892 00 00) aan als effectief vertegenwoordiger om de 
politiezone te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van Haviland 
Intercommunale gedurende de huidige legislatuur. 

 
Artikel 2 –  De raad duidt Eerste HCP Alain Meerts (Reigerstraat 3, 1840 Londerzeel -  

 alain.meerts@police.belgium.eu – 052/31 51 11) aan als plaatsvervanger om de politiezone te  
 vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen  van Haviland Intercommunale gedurende 
de huidige legislatuur. 

 
Artikel 3 –  De raad bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders zodat de  

 algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van de raad van bestuur; 
 

• Cochez Greta (Pepingen) 
• De Bleeker Eva (Hoeilaart) 
• De Broyer Jan (Overijse) 
• De Donder Walter (Affligem) 
• De Smedt Patrick (Opwijk) 
• Degroote Kris (Herne) 
• Destoop Leen (Halle) 
• Erckelbout Jan (Dilbeek) 
• Holemans Ingrid (Zaventem) 
• Keymolen Bart (Sint-Pieters-Leeuw) 
• Steven Elpers (Merchtem) 
• Serkeyn Johan (Vilvoorde) 
• Vandaele Hugo (Beersel) 
• Vansteenkiste Walter (Wemmel) – 1ste 3j en Matthys Dominique (Wezembeek-

Oppem - laatste 3j 
• Willems Greet (Kampenhout) 

 
Artikel 4 –  De raad duidt in de lijst van de 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele vertegen-

woordiger aan: Dhr. Patrick De Smedt (Opwijk). 
 

Artikel 5 –  De vertegenwoordiger van de politiezone is gemandateerd om de samenstelling van de raad  
 van bestuur op de algemene vergadering van Haviland Intercommunale d.d. 28 maart 2019 
goed te keuren. 

 
Artikel 6 –  Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van dit besluit. 

 
 
GEHEIME ZITTING 
 
 
 

Namens de Politieraad : 
Op bevel :  
Secretaris Voorzitter 
 
 
 
Vanessa VAN DESSEL Gerda VAN DEN BRANDE 
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