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OPENBARE ZITTING 
 
 
01 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
Het verslag van de vergadering van de politieraad van 25 april 2019 wordt goedgekeurd met 
algemeenheid van stemmen. 
 
 
02 REKENING 2018 
 
Mevr. Anneleen Van den Bergh, diensthoofd administratieve steun, geeft een toelichting. 
Raadslid N. Sminate geeft aan dat er een positief resultaat geboekt werd doordat er minder 
personeelsleden in dienst zijn dan we willen aanwerven.  Zij vraagt hoe de opmaak van de 
begroting in augustus zal gebeuren.  Mevr. A. Van den Bergh deelt mee dat de raming zo 
realistisch mogelijk gemaakt zal worden, rekening houdend met de aanwerving van 4 nieuwe 
inspecteurs in december en de eventuele aanwervingen via fast track. 
De korpschef geeft ook mee dat er rekening gehouden moet worden met de oprichting van een 
LCCU omdat we geconfronteerd worden met nieuwe fenomenen zoals cybercrime. 
Raadslid N. Sminate merkt op dat de wensen ver van de werkelijkheid liggen.  Hierdoor 
wordt ook de gemeentelijke begroting belast.  Zij stelt voor om te werken met een snelle 
begrotingswijziging om dit alles te voorkomen. 
De korpschef meldt dat de gemeentelijke dotaties de voorbije jaren altijd op hetzelfde peil 
gehouden werden, wat belangrijk is voor de meerjarenplanning.  Een begrotingswijziging zou 
dit kunnen veranderen. 
Burgemeester Moons deelt de aanwezigen mee dat er momenteel weinig personeel is, maar 
dat er aan gewerkt wordt om de situatie te verbeteren, zoals reeds aangehaald door mevr. A. 
Van den Bergh. 
Raadslid H. Cornelis vraagt of er een financiële bijdrage van de federale politie kan verwacht 
worden voor de oprichting van het LCCU. 
De korpschef antwoordt: “Neen”. 
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De rekening van dienstjaar 2018 wordt goedgekeurd met 84,625 stemmen voor, 0 tegen en 
geen onthoudingen. 
 
 

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 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 2018 een budgettaire en algemene rekening moet worden 
opgesteld; 

 
Gelet op het gunstig advies van het politiecollege dd. 24 mei 2019. 

 
In openbare zitting; 
 
Met 84,625 voor, 0 tegen en 0 onthoudingen. 
 

 
BESLUIT : 

 
Artikel 1 - De budgettaire en algemene rekening 2018 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 1/2019 
 
De korpschef licht toe. 
Er zijn geen vragen. 
 
De begrotingswijziging 1/2019 wordt goedgekeurd met 84,625 stemmen voor, 0 tegen en 
geen onthoudingen. 
 
 

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 2019, goedgekeurd door de politieraad van 13.12.2018; 
 
Gelet op de resultaten van de rekening 2018, die verwerkt dienen te worden in de begroting 2019; 

 
In openbare zitting; 
 
Met 84,625 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1 - De begrotingswijziging 1/2019, 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 VERLENGING ONDERHOUDSCONTRACT VOOR DE VASTE ANPR-

CAMERA’S 
 
De korpschef licht toe. 



 
De verlenging van het onderhoudscontract voor de vaste ANPR-camera’s wordt goedgekeurd 
met algemeenheid van stemmen. 
 

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 

Overwegende dat onze politiezone beschik over 11 ANPR-camera’s die reeds hun nut hebben bewezen bij 
allerlei opzoekingen en ophelderingen; 

Overwegende dat dit ANPR netwerk continu in gebruik is en het noodzakelijk is om dit regelmatig te 
onderhouden en te voorzien van updates; 

Gelet op de offerte van de firma Proximus in het kader van de opdrachtencentrale door AWV; 

In openbare  zitting; 

Met algemeenheid van stemmen. 

BESLUIT 
 

Art. 1 Het Politiecollege gaat akkoord met de verlenging van het onderhoudscontract op ons ANPR netwerk. 
   
Art. 2 De kostprijs voor één jaar onderhoud komt op  €  19.693,66 incl. BTW. 
 
Art. 3 De nodige gelden zijn beschikbaar in de begroting 2019 onder artnr.: 330/124-12. 
 
 
05 MANDAAT VOOR DEELNAME, WIJZE VAN GUNNEN EN RAMING VOOR 

DE SAMENAANKOOP VERZEKERINGEN 
 
De korpschef licht dit agendapunt kort toe. 
 
De politieraad gaat akkoord met de deelname en keurt de wijze van gunnen en de raming voor 
de samenaankoop van verzekeringen goed met algemeenheid van stemmen. 
 
 
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee 
niveaus; 
 
Gelet op het Koninklijk besluit van 30 december 2001, waarbij de lokale politie Herent-Kortenberg werd 
ingesteld op 1 januari 2002; 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet in het bijzonder artikel 234; 
 
Gelet op de Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten; 
 



Gelet op de Wet van 16 februari 2017 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten klassieke 
sectoren; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 22 juni 2017 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Overwegende dat de huidige verzekeringscontracten eind 2019 aflopen en we in de loop van 2019 verplicht zijn 
om opnieuw de markt te consulteren inzake onze verzekeringen; 
 
Overwegende dat verzekeringscontracten geen makkelijk te onderhandelen materie zijn als kleine speler op de 
markt en we binnen de provincie Vlaams-Brabant de krachten als politiezones willen bundelen om aldoende 
sterker te staan; 
 
Overwegende dat we als politiezones van Vlaams-Brabant maximaal willen gebruikmaken van een 
schaalvoordeel in deze materie en er mogelijk een (gunstig) neerwaarts effect op de prijs te verwachten valt; 
 
Overwegende dat de politiezone Zennevallei wil optreden als aankoopcentrale inzake een samenaankoop voor 
verzekeringen voor alle politiezones binnen Vlaams-Brabant die willen aansluiten bij dit initiatief; 
 
Overwegende dat in het lastenboek volgende percelen worden voorzien: arbeidsongevallen, aansprakelijkheid, 
patrimonium (brand en alle risico), vloot (wagenpark en omnium-dienstverplaatsingen); 
 
Overwegende dat de volledige procedure zal geleid worden door de politiezone Zennevallei en er zal gebruik 
gemaakt worden van een open 1-fasige openbare procedure met Europese publicatie; 
 
Overwegende dat in de polissen verschillende aanvangsdata zullen voorzien worden en we als politiezone K-L-
M zullen kunnen instappen op datum van 1/1/2020 (op het moment dat onze huidig lopende contracten 
afgelopen zijn); 
 
In openbare zitting; 
 
Met algemeenheid van stemmen. 
 
Besluit: 
 
Artikel 1: Aan de politiezone Zennevallei een mandaat te geven om op te treden als aankoopcentrale voor de 
politiezone HerKo voor wat betreft een overheidsopdracht voor risicoverzekeringen: arbeidsongevallen, 
aansprakelijkheid, patrimonium (brand en alle risico), vloot (wagenpark en omnium-dienstverplaatsingen). 
 
Artikel 2: Het mandaat bedoeld in artikel 1 houdt het verlenen van een delegatie in aan politiezone Zennevallei 
om op te treden als aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 2, 6° van de wet van 17 juni 2016, en om in dit 
kader alle handelingen te stellen vóór, tijdens en na de procedure die de politiezone K-L-M in staat moet stellen 
om deze opdracht tot een goed einde te brengen. 
 
Artikel 3 : De politiezone Zennevallei zal gebruikmaken van een openbare procedure, met de prijs als enige 
gunningscriterium. 
 
Artikel 4: Het lastenboek inzake deze overheidsopdracht voor verzekeringscontracten zal ten informatieve titel 
voorgelegd worden alvorens dit wordt verstuurd. 
 
Artikel 5: Voor onze politiezone K-L-M wordt de opdracht geraamd op een totaal bedrag van € 319.000 incl 
btw. 
 
 
 



Verlaat de zitting : 
Nadia SMINATE - Politieraadslid 
 
06 POLITIEASSOCIATIE NORA 
 
De korpschef licht toe aan de hand van een powerpointpresentatie.  De aanwezigen hebben de 
hand-outs ontvangen. 
 
Raadslid H. Cornelis vraagt of inspecteurs van een andere politiezone in onze politiezone 
mogen tussenkomen. 
De korpschef antwoordt dat dit nu reeds gebeurt, de sturing van de ploegen is in handen van 
het CIC Vlaams-Brabant.  Er gebeurt pure bijstand bij noodsituaties zoals wettelijk voorzien. 
 
Raadslid R. Baudewyns vraagt of het LCCU als een samenwerking kan beschouwd worden.  
De korpschef antwoordt affirmatief. 
 
Raadslid G. Verhulst vraagt naar de situatie rond de dienst Intern Toezicht. 
De korpschef verduidelijkt: politiezone K-L-M is piloot voor dit project.  In het eerste 
voorstel zou de gemeenschappelijke dienst in PZ VIMA onderdak krijgen.  Het bestuur was 
echter niet bereid om nu al in te stappen.  Een ander voorstel zal door Eerste HCP Meerts 
uitgewerkt worden. 
 
Raadslid H. Devleeschouwer vraagt hoe de verdeelsleutel bepaald werd en of er andere 
voorstellen besproken zijn. 
De korpschef geeft mee dat er verschillende pistes zijn bekeken, o.a. de verouderde KUL-
norm en de minimumnorm.  Er is nu gekozen voor de personeelskost als verdeelsleutel, deze 
zal ieder jaar herbekeken worden. 
Raadslid H. Devleeschouwer merkt op dat anciënniteit dus een rol speelt bij het bepalen van 
de verdeelsleutel.  Hij stelt voor om een mix te nemen van de verschillende verdeelsleutels. 
De korpschef maakt duidelijk dat de personeelskost op basis van de rekening de meest 
realistische en meest objectieve berekening is. 
Raadslid H. Devleeschouwer wenst te weten of de personeelskost voor alle politiezones op 
dezelfde manier is samengesteld. 
De korpschef repliceert dat de personeelskost bepaald is door het federale statuut en dat de 
richtlijnen voor iedereen dezelfde zijn. 
 
Raadslid E. De Wit vraagt waarom PZ K-L-M als tweede gerangschikt is.  De korpschef geeft 
mee dat onze politiezone verschillende ‘anciens’ heeft en dat er o.a. veel weekenduren 
gepresteerd worden omdat in onze politiezone veel lokale evenementen georganiseerd 
worden. 
 
Raadslid H. Devleeschouwer stelt voor om de gepresteerde uren als mogelijke verdeelsleutel 
te nemen, anciënniteit speelt dan geen rol meer.  De korpschef is van mening dat dit niet 
haalbaar is. 
 
De politieraad keurt de samenwerkingsovereenkomst en de subovereenkomsten 
“Slachtofferbejegening” en “Geweldsbeheersing” voor politieassociatie NORA goed met 
algemeenheid van stemmen. 
 

 



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

 
Overwegende dat de politiezones Zaventem, WOKRA, K-L-M, Grimbergen, VIMA en 
KASTZE een structureel samenwerkingsverband willen tot stand brengen, evenwel met behoud 
van hun respectievelijke autonomie.  Dit structureel samenwerkingsverband krijgt de naam 
Politieassociatie Nooroostrand, afgekort Politieassociatie NORA.  Dit schept de mogelijkheid 
om een aantal gelegenheden gemeenschappelijk te organiseren op een duurzame wijze.  Zo kan 
onder andere gedacht worden aan het oprichten van gemeenschappelijke ondersteunende 
diensten, het versterken, delen of uitbouwen van expertise of het gezamenlijk aankopen of 
gebruiken van materiaal; 
 
Overwegende dat de raamovereenkomst de overkoepelende en algemene afspraken binnen het 
samenwerkingsverbond regelt.  Per aangelegenheid die gemeenschappelijk wordt georganiseerd, 
zal een subovereenkomst worden opgesteld.  De subovereenkomsten worden aan de 
raamovereenkomst toegevoegd en maken er integraal deel van uit.  Subovereenkomsten kunnen 
tussen twee of meer deelnemende politiezones worden afgesloten en hoeven dus niet te gelden 
voor alle politiezones die deel uitmaken van de politieassociatie; 
 
Overwegende dat de gemeenschappelijke kosten als volgt worden verdeeld: eind juni van het 
jaar x worden de bedragen voor de personeelskost in de jaarrekening (vermeld onder code 62) 
van iedere betrokken politiezone in het jaar x-1 opgesteld (nauwkeurigheid tot 2 cijfers na de 
komma).  De verhouding tussen de verschillende politiezones wordt op basis hiervan bepaald.  
Op deze manier wordt de verdeelsleutel voor het jaar x+1 vastgesteld.  Deze verdeelsleutel geldt 
voor zover de subovereenkomsten geen andere verdeelsleutel bepaald; 
 
Gelet op de raamovereenkomst en de subovereenkomsten “slachtofferbejegening” en 
“geweldsbeheersing” van de Politieassociatie NORA die als bijlage aan dit besluit wordt 
gevoegd; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
In openbare zitting; 
 
Met eenparigheid van stemmen. 

 
BESLUIT : 

 
Artikel 1 -  De raamovereenkomst en subovereenkomsten “slachtofferbejegening” en  

 “geweldsbeheersing” in het kader van de Politieassociatie Noordoostrand goed te  
 keuren. 

Artikel 2 -  De politieraad mandateert de voorzitter en de korpschef om deze overeenkomsten te
 ondertekenen. 

 
 
GEHEIME ZITTING 
 



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