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OPENBARE ZITTING 
 
 
 
01 GOEDKEURING  VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
Raadslid H. Cornelis vraagt duidelijkheid rond het aantal snelheidscamera’s die door onze 
politiezone werden aangekocht.  Onze politiezone heeft één digitale snelheidscamera.  Er zijn 
inderdaad meerdere  snelheidscamera’s aanwezig op het grondgebied van de politiezone, 
maar die worden beheerd door het Vlaams Gewest. 
Raadslid J. Lathouwers vraagt naar de stand van zaken rond het nachtwinkelreglement.  
Burgmeester C. Moons geeft mee dat het dossier lopende is. 
 
Het verslag van de vergadering van 24 oktober 2019 wordt unaniem goedgekeurd. 
 
 
 
02 BEGROTINGSWIJZIGING 2/2019 
 
Raadslid N. Sminate vraagt of de schrapping van de extra ANPR-camera’s financieel 
verantwoord is.  Zij vraagt ook naar de visie, het waarom. 
De korpschef meldt dat de schrapping  te maken heeft met de werken die gepland zijn aan de 
A12.  De extra camera heeft dan geen nut. 
 
De begrotingswijziging 2/2019 wordt goedgekeurd met algemeenheid van stemmen. 
 
 

Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus; 
 
Gelet op de omzendbrief ZPZ 11 van 21.12.2000 betreffende de instelling van de lokale politie, 
bestuurlijke aspecten; 
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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 en de 
begrotingswijziging 1/2019, goedgekeurd door de politieraad van 27.06.2019; 
 
Gelet op de huidige standopgave ven bepaalde uitgaveposten; 
 
Overwegende dat bij de opmaak van de begroting 2020 door de gemeentebesturen de expliciete 
vraag werd gesteld om de stijging van de gemeentelijke dotaties te beperken en er dus op zoek werd 
gegaan naar mogelijkheden om te besparen; 
 
Overwegende dat bepaalde aankoopdossiers niet meer zullen kunnen afgerond worden in de loop 
van dit jaar; 

 
In openbare zitting; 
 
Met algemeenheid van stemmen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1 - De begrotingswijziging 2/2019, 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. 
 
 
 
03 BEGROTING 2020 
 
Mevr. A. Steenakers, Bijzonder Rekenplichtige, licht toe. 
Raadslid D. Tierens vraagt naar de raming voor het verplaatsen van de muur van de 
kleedkamer.  Is de voorziene kostprijs hiervoor € 200.000?  De geraamde € 200.000 is 
voorzien voor het verplaatsen van de muur van de kleedkamer én de aanpassingen aan het 
onthaal. 
Raadslid H. De Vleeschouwer vraagt duidelijkheid rond de vervanging  van de verschillende 
voertuigen Nissan Note.  Mevr. A. Steenackers verduidelijkt: 1 Nissan Note wordt vervangen 
door een nieuw voertuig, een andere Nissan Note wordt vervangen door de Skoda Roomster 
die we reeds bezitten. 



De korpschef overloopt de aanpassingen gemaakt in de personeelskosten.  Er is een 
aanwerving van een CP adjunct diensthoofd interventie voorzien alsook een HINP toezicht- 
en interventiedienst.  De aanwerving van nieuwe personeelsleden blijft een probleem.  De 
andere vacatures voor HINP worden niet opengesteld. 
Er wordt 1 INP voor de sociale cel/drugs opengesteld omdat het aantal dossiers dit vereist.  
Het gaat hier om 2 halftijdse functies in plaats van 2 voltijdse INP. 
De uitbreiding van het aantal INP toezicht- en interventiedienst gaat naar 26 INP i.p.v. de 
voorgestelde 28 INP.  Hij meldt dat dit niet ideaal is en uiteindelijk te weinig als er rekening 
moet gehouden worden met afwezigheden zoals ziekte. 
De extra INP voor de dienst verkeer valt weg. 
De halftijdse CALog niv. C voor de dienst logistiek wordt niet vervangen. 
Bij de dienst onthaal vertrekt een INP in NAVAP en een INP heeft mobiliteit aanvaard.  Er 
zal slechts 1 INP vervangen worden.  Voor de dienst onthaal zullen ook de wijkwerkers en 
interventiemedewerkers ingezet worden.  Ook zullen de openingsuren van het centraal onthaal 
gereduceerd worden. 
Er zal tevens gesnoeid worden in het aantal acties. 
Voor wat de organisatie van evenementen betreft, zal met een kritische blik gekeken worden 
naar ieder evenement om de inzet van politiemensen te bepalen. 
Het personeel van het administratief onthaal zal extra taakaccenten krijgen omdat de 
openingsuren van het centraal onthaal verminderen. 
Een evaluatie zal gebeuren in 2020. 
 
Raadslid N. Sminate merkt op dat de gemeentelijke dotatie met 14 % stijgt t.o.v. dit jaar.  Zij 
vraagt of dit wel gedragen kan worden door de gemeentelijke begrotingen.  Staat deze 
verhoging in verhouding met de gemeentelijke begrotingen? 
Burgemeester R. Huysmans geeft mee dat er in het verleden geen verhogingen waren en dat 
het reservefonds ook uitgeput was. 
Raadslid E. De Wit verduidelijkt dat het reservefonds steeds gebruikt werd voor politionele 
doeleinden. 
Burgemeester C. Moons licht toe dat er sterk onderhandeld is.  Er zijn investeringen uitgesteld 
maar er moet steeds en minimale dienstverlening voorzien worden. 
Raadslid N. Sminate affirmeert: veiligheid is inderdaad prioritair.  Toch moeten we ons er 
bewust van zijn dat 14 % niet weinig is. 
De korpschef verduidelijkt dat dit een minimum is.  Met deze capaciteit is het Zonaal 
Veiligheidsplan niet uitvoerbaar. 
Mevr. A. Van den Bergh, diensthoofd administratieve steundiensten, vult aan dat de uitgaven 
van 2020 minder zijn dan de uitgaven van 2019. 
Raadslid E. De Wit wenst te weten of de hogere overheid tussenkomt bij NAVAP.  Mevr. A. 
Van den Bergh beantwoordt de vraag: er is een tussenkomst voorzien, maar de politiezone 
weet nooit hoeveel het bedrag is dat jaarlijks wordt toegekend aan de politiezone. 
Raadslid H. Cornelis vraagt of er voorwaarden verbonden zijn aan het systeem van NAVAP.  
De korpschef verduidelijkt dat er inderdaad een federale richtlijn is waarin de voorwaarden 
opgesomd zijn.   
Raadslid H. De Vleeschouwer vraagt of de leningen herbekeken zijn.  De Bijzonder 
Rekenplichtige meldt hier dat de adviseur begin januari langskomt om dit te bespreken. 
 
De begroting 2020 wordt goedgekeurd met 79,5 stemmen voor en 15,375 onthoudingen 
(mevr. N. Sminate, mevr. G. Verhulst en de heer K. Moeyersons). 
 

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 en de 
begrotingswijzigingen 1 en 2 voor 2019; 
 
Overwegende dat bij de opmaak van de begroting 2020 door de gemeentebesturen de expliciete 
vraag werd gesteld om de stijging van de gemeentelijke dotaties te beperken; 
 
In openbare zitting; 
 
Met 79,5 stemmen voor, 0 tegen en 15,375 onthoudingen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1 - De begroting 2020, 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 COMBITAKS 
 
De korpschef licht toe. 
 
De politieraad geeft een positief advies voor de verlenging. 
 
 
 
05 AANKOOP VAN BODYCAMS EN VERWERKINGSSYSTEEM VOOR DEZE 

BEELDEN 
 
De korpschef licht het agendapunt toe. 



Het gebruik van de bodycam is vooral preventief bedoeld (agressie tegen de politie), ter 
ondersteuning van de INP.  Het dragen is geen verplichting. 
Raadslid J. Lathouwers vindt het dubieus dat een INP bepaalt wanneer er gefilmd wordt.  Ook 
meldt hij dat er nog geen waterdichte wetgeving rond bestaat. 
Raadslid R. Baudewyns vraagt of er kan geweigerd worden dat er beelden gemaakt worden.  
HINP M. Van der Jeugt, coördinator van dit project, antwoordt dat dit niet kan. 
De korpschef vervolledigt dat er een goede reglementering voorzien is en dat hij de toelating 
gevraagd heeft aan de drie gemeenteraden om de camera’s te gebruiken op het grondgebied. 
Raadslid J. Lathouwers is van mening dat het eerlijkste zou zijn dat de camera altijd opstaat.  
HINP Van der Jeugt antwoordt dat dit niet toegestaan is door de WPA (Wet op het 
Politieambt). 
De korpschef meldt dat iedereen zich aan de wetgeving houdt en moet houden. 
Raadslid J. Lathouwers vraagt of er een reglement kan opgemaakt worden voor het gebruik 
van bodycams bij hotspots.  HINP Van der Jeugt geeft aan dat er een vaste camera op die 
zones zou kunnen geplaatst worden.  Hotspots zijn moeilijk om af te bakenen want zij 
verplaatsen zich. 
 
De politieraad keurt de aankoop van 10 bodycams met toebehoren en centraal systeem via de 
raamovereenkomst van PZ MEWI en de firma Vandeputte Safety Experts (Binnensteenweg 
160, 2530 Boechout) goed met algemeenheid van stemmen voor de totaalsom van € 
11.142,89 incl. BTW. 
De noodzakelijke harde schijven worden aangekocht bij de firma Alternate aan € 1.278,95 
incl. BTW en transport. 
 
 

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 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 er steeds vaker betwisting kan optreden bij interventies; 
 
Overwegende dat door het gebruik van een bodycam beelden maakt vanuit het standpunt van de 
politieambtenaar; 
 
Gelet op de raamovereenkomst van de PZ MEWI en de firma Vandeputte Safety Experts, 
Binnensteenweg 160, 2530 Boechout, kan er onmiddellijk bij deze firma worden aangekocht; 
 
Overwegende dat om dit systeem te kunnen gebruiken op onze servers er 4 bijkomende harde 
schijven dienen aangekocht; 



  
Overwegende dat deze schijven bij de firma Alternate, Oeyvaersbosch 16-18, 2630 Aartselaar, 
voordeliger kunnen aangekocht worden (€ 1.278,95 incl btw) dan bij Lebon IT; 
 
Gelet op de gemeentewet;  
 
In openbare zitting; 
 
Met algemeenheid van stemmen. 

 
BESLUIT : 

 
Artikel 1 - De aankoop van 10 bodycams met bevestigingsmiddelen, 1 dockingstation en 

centrale omgeving, wordt toegewezen aan de firma Safety Experts, 
Binnensteenweg 160, 2530 Boechout voor het totaal bedrag van € 11.142,84 incl. 
BTW. 
De aankoop van 4 harde schijven 8TB wordt toegewezen aan de firma Alternate, 
Oeyvaersbosch 16-18, 2630 Aartselaar voor het totaal bedrag van € 1.278,95 incl 
btw. 

 
Artikel 2 - De gelden voor de bodycams en toebehoren werden voorzien in de begroting 2019 

onder artikelnr.: 330-744/51. 
De gelden voor de harde schijven werden voorzien in de begroting 2019 onder 
artikelnr.: 330-742/53 

 
Artikel 3 - Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur overgemaakt.  

 
 
 
06 ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 2020 - 2025: TOELICHTING A.H.V. 

POWERPOINTPRESENTATIE 
 
De korpschef en mevr. A. Van den Bergh geven een toelichting aan de hand van een 
PowerPointpresentatie.  Deze presentatie zal via mail naar alle politieraadsleden gestuurd 
worden. 
Na de goedkeuring van het Zonaal Veiligheidsplan door de ministers zullen de actieplannen 
verder uitgewerkt en uitgevoerd worden. 
 
 
 

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