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VERSLAG 

1. Eedaflegging en installatie van Sonja Becq Goedgekeurd 

Juridische gronden 

Dit voornoemde aanwezige politieraadslid wordt uitgenodigd om 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 leggen, te weten: "Ik zweer getrouwheid aan de Koning, 
gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk". 

BESLUIT 

Artikel 1: Er wordt akte genomen van de eedaflegging als lid van de politieraad van Sonja Becq.  Dit raadslid 
wordt aangesteld als politieraadslid na ontslag van Marcel Belgrado. 
Artikel 2: Van het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijk en individueel proces-verbaal 
opgesteld. 
Artikel 3: De in artikel 1 vermelde persoon wordt aangesteld verklaard in de functie lid van de politieraad vanaf 
28 oktober 2021. 
Artikel 4: Een afschrift van deze beslissing wordt aan de gouverneur overgemaakt. 
  



 

2. Eedaflegging en installatie van Paul Aerts Goedgekeurd 

Juridische gronden 

Dit voornoemde aanwezige politieraadslid wordt uitgenodigd om 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 leggen, te weten: "Ik zweer getrouwheid aan de Koning, 
gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk". 

BESLUIT 

Artikel 1: Er wordt akte genomen van de eedaflegging als lid van de politieraad van Paul Aerts.  Dit raadslid 
wordt aangesteld als politieraadslid na ontslag van Jorn Lathouwers en na bevestiging dat Ruben Algaba, eerste 
opvolger, zijn mandaat niet opneemt. 
Artikel 2: Van het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijk en individueel proces-verbaal 
opgesteld. 
Artikel 3: De in artikel 1 vermelde persoon wordt aangesteld verklaard in de functie lid van de politieraad vanaf 
28 oktober 2021. 
Artikel 4: Een afschrift van deze beslissing wordt aan de gouverneur overgemaakt. 
 

3. Vaststelling van de rangorde van de leden van de politieraad Goedgekeurd 

Juridische gronden 

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 28 februari 2019 houdende de eedaflegging en aanstelling van de 
politieraadsleden 
Gelet op de installatie van mevrouw Sonja Becq en dhr. Paul Aerts tijdens de vergadering van de politieraad 
van 28 oktober 2021 
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 
meer kandidaten in dit geval verkeren wordt de voorrang verleend aan degene die zonder 
onderbreking zijn mandaat het langst heeft uitgeoefend 

 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 

 Aan de jongste kandidaat in jaren 

Feiten, context en argumentatie 

Overwegende het ontslag van dhr. Marcel Belgrado 
Overwegende het ontslag van dhr. Jorn Lathouwers en het afwijzen van het mandaat door dhr. Ruben Algaba 
Overwegende dat vervolgens de ranglijst als volgt kan worden opgesteld: 
 

Naam VoornaamGeboortedatum
Moeyersons Koen 11/08/1981 
Verbruggen Mark 31/05/1960 
Heyvaert Roger 10/02/1945 
De Wit Edward 03/02/1950 
Sminate Nadia 29/12/1981 
Becq Sonja 08/12/1957 
Van den Broeck Ann 18/12/1963 



 

 

 

 

 

 

 

 

BESLUIT 

De ranglijst van de politieraadsleden wordt vastgesteld als volgt: 
 

4. Goedkeuring verslag vorige vergadering Goedgekeurd 

Met 15 stemmen voor (Conny Moons, Gerda Van den Brande, Renaat Huysmans, Mark Verbruggen, Roger 
Heyvaert, Edward De Wit, Nadia Sminate, Ann Van den Broeck, Karine Métens, Bruno Keuleers, Arnold Rottiers, 
Eddy Vranckaert, Roel Baudewyns, Diana Tierens, Hendrik De Vleeschouwer), 3 onthoudingen (Koen 
Moeyersons, Sonja Becq, Paul Aerts) 

BESLUIT 

Raadslid E. De Wit merkt op dat in de beslissing van agendapunt 4 (Boekhoudpakket Mercurius) de stemming 
niet werd overgenomen.  De secretaris zal dit aanvullen. 
Het verslag van 17 juni 2021 wordt goedgekeurd. 
  

Aerts  Paul 13/12/1952  
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  Diana  17/05/1961 
Verhulst  Gerda 02/09/1958 
De Vleeschouwer Hendrik  22/03/1952 
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De Vleeschouwer Hendrik  22/03/1952 



OPENBAAR 

5. Openstellen van 2 functies INP toezicht- en interventiedienst via 
aspirantenmobiliteit (categorie C) 

Ter kennis genomen 

Juridische gronden 

Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee 
niveaus; 
Gelet op de omzendbrief ZPZ 11 van 21.12.2000 betreffende de instelling van de lokale politie, bestuurlijke 
aspecten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 28.04.2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie 
Vlaams-Brabant in politiezones; 
Overwegende dat in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28.04.2000 de gemeenten Kapelle-op-den-Bos, 
Londerzeel en Meise gedefinieerd worden als politiezone; 
Overwegende dat in een meergemeentezone de bevoegdheden van het college van burgemeester en 
schepenen inzake de organisatie en beheer van de politiezone, worden uitgeoefend door het politiecollege; 
Gelet op de politieraadsbeslissing d.d. 05.02.2002 houdende de vaststelling van de personeelsformatie van de 
lokale politie van de politiezone K-L-M; 
Gelet op de politieraadsbeslissing d.d. 14.04.2005 houdende de vaststelling van de nieuwe personeelsformatie 
van de lokale politie van de politiezone K-L-M; 
Gelet op de politieraadsbeslissing d.d. 28.02.2019 houdende de delegatie van de bevoegdheid rond de 
vacantverklaring van de mobiliteit en de benoeming personeelsleden aan het politiecollege; 
Gelet op het koninklijk besluit van 17.02.2002 waarbij de lokale politie van de politiezone van Kapelle-op-den-
Bos/Londerzeel/Meise wordt ingesteld op datum van 01.01.2002; 
Gelet op de artikelen IV.I.3, tweede lid, IV.I.33, §1, eerste en tweede lid, V.II.3, VI.II.4bis, VI.II.4ter en 
VI.II.4quater, van het koninklijk besluit van 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 
de politiedienst (RPPol); 
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14.05.2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de 
opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten; 

Feiten, context en argumentatie 

Overwegende dat de volgende betrekkingen vacant zijn verklaard overeenkomstig de regeling inzake de 
mobiliteit bedoeld in deel VI, titel II, hoofdstuk II, RPPol: 
- twee betrekkingen van inspecteur van politie toezicht- en interventieteam zijn vacant verklaard in het raam 
van mobiliteitscyclus 2021-03, local offer 9818; 
 
Overwegende dat de betrekkingen ingevolge die vacantverklaringen niet konden worden ingevuld; 

BESLUIT 

Artikel 1 - Dat dienvolgens wordt gevraagd om 2 betrekkingen INP toezicht- en interventieteam vacant te 
verklaren en dit in het raam van de aan de aspirant-inspecteurs voorbehouden mobiliteitscyclus die in het 
begin van de basisopleiding wordt georganiseerd. Indien de betrekkingen niet worden ingevuld, zullen die via 
een ambtshalve aanwijzing door de Minister van Binnenlandse Zaken op grond van artikel VI.II.4ter, RPPol, 
worden ingevuld. 
Artikel 2 - Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur en de federale politie 
overgemaakt. 

6. Mobiliteitsbehoefte 2021-04 Ter kennis genomen 

Juridische gronden 

Wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus 
KB van 28.04.2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant in politiezones 
Art. 1 van het KB van 28.04.2000 waarin de gemeenten Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise gedefinieerd 
worden als politiezone 
Omzendbrief ZPZ 11 van 21.12.2000 betreffende de instelling van de lokale politie, bestuurlijke aspecten 



KB van 17.02.2002 waarbij de lokale politie van de politiezone Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise wordt 
ingesteld op datum van 01.01.2002 
KB van 20.12.2006 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van 
de politiediensten 
Omzendbrief GPI 15 van 24.01.2001 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde 
politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de 
politiezones 
Omzendbrief GPI 15bis van 25.06.2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgend op de 
vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van 
de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel in de geïntegreerde politie, 
gestructureerd op twee niveaus en betreffende bepaalde interne verschuivingen 
KB van 20.12.2006 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van 
de politiediensten 
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 
Politieraadsbeslissing van 05.02.2002 houdende de vaststelling van de personeelsformatie van de lokale politie 
van de politiezone K-L-M 
Gelet op de goedkeuring van de wijziging van de personeelsformatie van het operationeel en administratief en 
logistiek personeel voor de politiezone K-L-M door de provinciegouverneur op 20.12.2019 
Politieraadsbeslissing van 28.02.2019 houdende de delegatie van de bevoegdheid vacantverklaring mobiliteit 
en benoeming personeelsleden 

Feiten, context en argumentatie 

Tijdens de vorige mobiliteitscyclus (2021-03) werden dezelfde functies opengesteld.  Er waren geen 
kandidaten.  Daarom wensen wij opnieuw deze open te stellen.  Het gaat om: 

 2 INP wijkwerking 
 1 INP onthaal 
 1 INP kantschriften 
 2 INP toezicht- en interventiedienst 
 2 HINP coördinator toezicht- en interventiedienst 
 1 HINP functioneel beheer 
 1 HINP coördinator onthaal 
 1 ICT-consulent 

 Overwegende dat we alle mogelijkheden voor aanwerving van operationele personeelsleden gebruiken. 

Financiële impact 

Dit alles past binnen het voorziene personeelsbudget. 

BESLUIT 

Artikel 1 - Het politiecollege verklaart volgende functie(s) vacant: 2 INP wijkwerking; 1 INP onthaal; 1 INP 
kantschriften; 2 INP toezicht- en interventiedienst; 2 HINP coördinator toezicht- en interventiedienst; 1 HINP 
functioneel beheer; 1 HINP coördinator onthaal; 1 ICT-consulent. 
Artikel 2 - Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur en de federale politie 
overgemaakt. 

7. Kennisgeving goedkeuring van de jaarrekening 2020 Ter kennis genomen 

Feiten, context en argumentatie 

De provincie Vlaams-Brabant, afdeling Federale Overheid, dienst Algemene zaken, Politietoezicht heeft de 
begrotingsrekening 2020, de balans op 31 december 2020 en resultatenrekening over het jaar 2020 van de 
politiezone K-L-M goedgekeurd. 
Er moet wel rekening gehouden worden met de gemaakte opmerking, zijnde: "Een overschrijding van de in de 
begroting 2020 voorziene kredieten voor de economische groepen 70 'Personeel' t.b.v. 50.719,16 EUR en 72 
'Overdrachten' t.b.v. 29.574,32 EUR werd vastgesteld.  Dit is in strijd met het artikel 10 van het ARPC.  De 
politiezone wordt dan ook verzocht tijdig de nodige kredieten in de begroting op te nemen." 
Dit zal ter kennis gebracht worden van de politieraad tijdens de vergadering van 14 oktober 2021. 



BESLUIT 

De politieraad neemt kennis van de goedkeuring van de begrotingsrekening 2020, de balans op 31 december 
2020 en de resultatenrekening over het jaar 2020 van de politiezone K-L-M.  Ook neemt zij kennis van de 
gemaakte opmerking. 

8. Kennisgeving goedkeuring begrotingswijziging 1-2021 Ter kennis genomen 

BESLUIT 

De politieraad neemt kennis van de goedkeuring van de begrotingswijziging 1-2021 door het provinciaal 
gouvernement. 

9. Begrotingswijziging 2/2021 Goedgekeurd 

Juridische gronden 

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 goedkeuring van de begroting 2021 door de politieraad van 17.12.2020; 
Gelet op de eerste begrotingswijziging aan de begroting van 2021, goedgekeurd door de politieraad van 
17.06.2021; 

Feiten, context en argumentatie 

In de begrotingswijziging 1/2021 hebben we de personeelskosten niet gewijzigd maar zoals beloofd hebben we 
nu de stand van zaken bekeken. Wij hebben nu een zicht op de in- en uitstroom tot het einde van het jaar. 
Daarom is er een evaluatie van de personeelskost gebeurd wat heeft geleid tot een aantal aanpassingen van de 
uitgaven voor personeel. 
In functie van de huidige standopgave worden ook een aantal posten op de werkingskosten. 
  
Gezien de personeelskosten voor 2021 uiteindelijk lager zullen liggen dan geraamd bij opmaak van de 
begroting omwille van onverwachte uitstroom en een lagere instroom dan voorzien, is er een overschot dat 
wordt ingebracht in het gewoon reservefonds. 

Financiële impact 

Het gewone reservefonds kan gebruikt worden voor uitgaven 2022. 
Voor het begrotingsjaar 2021 is er geen financiële impact  

tussenkomst 

De korpschef licht kort toe. 
Er is een rechtzetting gebeurd bij de personeelskosten (er zijn minder indienstnemingen gebeurd dan er 
gebudgetteerd waren), de werkingskosten werden verhoogd.  Door de verlaging van de personeelskosten is het 
bedrag in het reservefonds gestegen.  Het budget van het biketeam werd verhoogd rekening houdende met de 



te betalen BTW.  Ook de kosten van de opleidingen zijn gestegen vermits er gestart is met een inhaalbeweging 
na de lock-down van COVID-19. 
De subsidies NAVAP zijn ook opgenomen. 
Er zijn geen vragen. 

BESLUIT 

Artikel 1 - De begrotingswijziging 2/2021, gewone en buitengewone dienst, wordt goedgekeurd (zie tekst en 
tabellen in bijlage). 
Artikel 2 - Een afschrift van deze beslissing wordt in één exemplaar aan de provinciegouverneur overgemaakt. 

10. Aansluiten bij AZO, Projectadvies-Samenaankoop Goedgekeurd 

Juridische gronden 

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. 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed te keuren 
uitgave excl.. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet). 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen. 

Feiten, context en argumentatie 

Momenteel worden de schoonmaakmiddelen aangekocht bij de firma Salubris via de raamovereenkomst bij 
CREAT. Deze overeenkomst vervalt in augustus – september 2020. De nieuwe overeenkomst voor 
schoonmaakmiddelen van Creat is toegewezen aan de firma BOMA dewelke enkel “witte” producten zal 
aanbieden.  
Gevolgen door deze wijziging: 
De Tork-dispencers die via het Creat contract werden geplaatst zullen worden weggenomen door de firma 
Tork. 
Voor de handontsmetting beschikken we over dispencers (aangekocht) voor de producten van DEB. Hiervoor 
moeten we dan ook een andere leverancier zoeken. 
Door Salubris werd ons de wettelijk correcte mogelijkheid aangegeven om aan te sluiten bij AZO ( Advies voor 
Zorg Organisaties). Dit is een gelijkaardige organisatie als CREAT. 
Het gecentraliseerd uitschrijven overheidsopdrachten en/of aanbieden van facilitaire diensten kan positieve 
schaaleffecten en synergiën genereren en is voor ons zeker een tijdsbesparing aangezien we zelf minder, vaak 
complexe, overheidsopdrachten moeten opstellen. 
Als bijlage werd het toetredingsdossier van AZO (Advies voor Zorg Organisaties), een dienstverlenende 
vereniging zonder winstoogmerk gevoegd.  
Deze oplossing werd juridisch getoetst aan de geldende wetgeving en is wettelijk in orde. 
Op deze wijze kan ons poetspersoneel op de recent aangepaste manier blijven verder werken en hoeven er 
geen andere hulpmiddelen worden aangekocht. 
Via AZO kunnen we eventueel ook deelnemen aan andere raamovereenkomsten die door hen werden 
afgesloten.  

Financiële impact 

De financiële impact is een lidgeld € 299 excl../jaar (€ 361,79 incl. btw) wanneer we geen afname van € 5000 
zouden hebben. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

tussenkomst 

De korpschef licht kort toe. 



Raadslid S. Becq vraagt of de minimumafname waarvan sprake in het voorstel zal gehaald worden.  De 
korpschef antwoordt affirmatief. 

BESLUIT 

Artikel 1 
Met ingang van 1.10.21 zal de Politiezone K-L-M toetreden tot AZO, volgens de modaliteiten vastgelegd in de 
statuten van AZO en volgens het toetredingsdossier dat als bijlage aan onderhavig besluit wordt toegevoegd. 
Artikel 2 
Onderhavige beslissing zal aan AZO meegedeeld worden. 

11. Vernieuwing van de telefooncentrale, goedkeuring bestek, wijze van 
gunnen en raming 

Goedgekeurd 

Juridische gronden 

Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee 
niveaus; 
Gelet op de omzendbrief ZPZ 11 van 21.12.2000 betreffende de instelling van de lokale politie, bestuurlijke 
aspecten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 28.04.2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie 
Vlaams-Brabant in politiezones; 
Overwegende dat in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28.04.2000 de gemeenten Kapelle-op-den-Bos, 
Londerzeel en Meise gedefinieerd worden als politiezone; 
Overwegende dat in een meergemeentezone de bevoegdheden van het college van burgemeester en 
schepenen inzake de organisatie en beheer van de politiezone, worden uitgeoefend door het politiecollege; 
Gelet op de wet d.d. 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; 
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 

Feiten, context en argumentatie 

De telefooncentrale in ons gebouw is reeds sinds 2009 in gebruik en werkt tot nu toe naar behoren. Aan de 
centrale is een onderhoudscontract gekoppeld (ongeveer € 7.000/jaar). 
Omdat deze centrale, gezien haar leeftijd, binnen afzienbare tijd kan uitvallen en dat nieuwe telefooncentrales 
meer digitaal werken met minder hardware en dus met een lagere onderhoudskost, dringt een vervanging van 
de centrale zich op. We kunnen ons als politiedienst immers niet veroorloven om niet bereikbaar te zijn. 
Het merendeel van de operationele medewerkers beschikt intussen over een FOCUS smartphone met een 
eigen gsm-nummer waarop het onthaal hen kan bereiken, hierdoor hoeft niet langer op elk bureau een vast 
toestel te worden voorzien, wat een besparing met zich meebrengt. 
Na rondvraag bij de verschillende afdelingen voor de behoeften naar het aantal vaste toestellen en op welke 
wijze de dienst onthaal het liefst zou werken, werd een document opgesteld met de technische vereisten 
waaraan onze nieuwe telefooncentrale zou moeten voldoen. 
Dit dossier wordt geraamd op een totaal bedrag van € 35.000 excl. btw over de looptijd van 5 jaar. 
Dit is beneden het drempelbedrag van € 144.000 excl. btw waardoor er kan gewerkt worden met de 
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaan de bekendmaking. 

Financiële impact 

Dit dossier wordt geraamd op een totaal bedrag van € 35.000 excl. btw over de looptijd van 5 jaar. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

tussenkomst 

Een korte toelichting wordt gegeven door de korpschef.  Er is een analyse gebeurd waaruit blijkt dat het aantal 
vaste telefoontoestellen in het centraal politiehuis kan verminderen.  Bedoeling is om meer te digitaliseren en 
om een lagere onderhoudskost te hebben. 



Raadslid H. De Vleeschouwer vraagt of dit dossier niet via AZO kan gebeuren.  Mevr. A. Van den Bergh, 
diensthoofd logistiek en financiën, verduidelijkt dat er geen enkele raamovereenkomst voldeed aan de 
vereisten van de politiezone K-L-M.   
Raadslid P. Aerts vraagt of er geen minimumspecificaties moeten zijn voor de telefooncentrales.  De korpschef 
verduidelijkt dat het hier enkel gaat om de telefonie binnen het centraal politiehuis, niet om de sturing van de 
operationele ploegen via het ASTRID-netwerk.  Dat staat los van elkaar. 

BESLUIT 

De politieraad keurt het bestek, de raming en de wijze van gunning goed. 

12. Desaffectatie van 1 oud politievoertuig van de lokale politie Goedgekeurd 

Juridische gronden 

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; 

Feiten, context en argumentatie 

Na de ingebruikname van het nieuw voertuig voor de wijkwerking Kapelle dient het oud voertuig Nissan Note 
nrplt 1DID074 (bouwjaar 2012 met 82.000km) 
Deze wagen dient gedesaffecteerd en verkocht te worden. 
Voor de verkoop zullen de gebruikelijke autohandelaars aangeschreven worden om een bod in te dienen. 
Dit punt wordt voorgelegd aan de eerstvolgende Politieraad. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT 

De politieraad gaat akkoord met de desaffectatie van het voertuig Nissan Note met nummerplaat 1DID074. 

13. Goedkeuring bestek, wijze van gunning en raming voor de verbouwing van 
onze onthaalruimte 

Goedgekeurd 

Juridische gronden 

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; 
Gelet op de nieuwe richtlijnen van de Federale Politie betreffende de inrichting van een onthaal (Normenboek 
onthaal) voor een politiecommissariaat met in het bijzonder de veiligheidsvoorschriften waaraan dit moet 
voldoen; 
  



Feiten, context en argumentatie 

Na de vorige aanbesteding was er voor het perceel 01 één inschrijver namelijk de firma MANUFAR.  
Uit nazicht van de offerte bleek dat deze firma niet in het bezit was van de gevraagde erkenning. 
De firma heeft het nodige gedaan om deze erkenning te bekomen. Helaas kon deze erkenning nog niet aan hen 
worden toegekend wegens gebrek aan jaren activiteit. 
Hierdoor dienen we dit perceel terug te publiceren. 
Voor de wijze van gunning wordt gewerkt met Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking, het bedrag van de raming (€ 153.291,40 excl. btw) is beneden de drempel voor Europese 
bekendmaking en lager dan € 750.000 voor werken. 

Financiële impact 

Perceel 01 (€ 153.291,40 excl.. BTW) van bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

tussenkomst 

De korpschef verduidelijkt dat de enige inschrijver voor perceel 1 geen erkenning kon voorleggen.  Perceel 1 
(verbouwing inkombalie) wordt nu opnieuw opengesteld. 
De voorzitter geeft mee dat het politiecollege geen risico's wou lopen door het aanstellen van een niet erkend 
aannemer. 
Raadslid P. Aerts merkt op dat de bouwkost zal stijgen vermits de prijs van de bouwmaterialen (door schaarste) 
gestegen is.  De voorzitter is zich hiervan bewust, het risico om met een niet-erkende aannemer in zee te gaan 
had naar alle waarschijnlijkheid groter geweest. 
Raadslid N. Sminate vraagt wat perceel 1 inhoudt.  Perceel 1 gaat om de verbouwing van de inkombalie: alle 
schrijnwerkerij, het plaatsten van het kogelwerend glas, de beveiliging. 

BESLUIT 

Artikel 1: Het bestek en de raming voor de opdracht “Verbouwing onthaal Politiezone K-L-M” Perceel 01, 
opgesteld door Architectenbureau Juxta worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 153.291,40 excl.. BTW of € 185.482,60 
incl.. 21% BTW. 
Artikel 2: Perceel 01 (€ 153.291,40 excl.. BTW) van bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 3 - De nodige kredieten werden voorzien in de begroting onder artikelnr. 330/723-51 
Artikel 4 - Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur overgemaakt. 
  

14. Buitengewone algemene vergadering Haviland (woensdag 08/12/2021 - 
18.00u) - Online via Teams 

Goedgekeurd 

Juridische gronden 

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 in een meergemeentenzone de bevoegdheden van het college van burgemeester en 
schepenen inzake de organisatie en beheer van de politiezone, worden uitgeoefend door het politiecollege; 



Overwegend 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 artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur dat de organisatie regelt van de algemene vergadering van 
de dienstverlenende vereniging; 
Gelet op artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke vergadering; 
Gelet op de beslissing van de politieraad van 28 februari 2019 waarbij de effectief en plaatsvervangend  
vertegenwoordiger werd aangeduid; 
Gelet op de oproepingsbrief van 5 oktober 2021 tot de buitengewone algemene vergadering van Haviland 
Intercommunale van 8 december 2021 met volgende agendapunten: 
1. Notulen van de algemene vergadering van 16 juni 2021: goedkeuring; 
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 9 juli 2021 aan de deelnemers bezorgd) 
2. De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2022 (art. 34): goedkeuring; 
3. Varia. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT 

Artikel 1 
De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale d.d. 8 december 
2021 worden goedgekeurd; 
Artikel 2 
De reeds gevolmachtigde effectieve afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde – gedurende de  
huidige legislatuur – is gemandateerd om de agendapunten op de buitengewone algemene vergadering  
van Haviland Intercommunale d.d. 8 december 2021 goed te keuren; 
Artikel 3 
Het college wordt gelast met de uitvoering van dit besluit. 

15. Vervanging dienstplanner ingevolge pensionering Goedgekeurd 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

tussenkomst 

De voorzitter licht het agendapunt toe.  Vanuit het politiecollege werd er duidelijkheid gevraagd rond de 
functie en de uit te voeren taken.  Het politiecollege wenste dat er verder gekeken werd dan alleen maar de 
vervanging zelf.  Het bredere verhaal wat beleid en verdeling van de taken betreft, werd meegestuurd met de 
agenda van deze vergadering.  Er is duidelijk bekeken welke opportuniteiten dit binnen HRM kan aanbrengen. 
De korpschef vult aan dat de dienstplanner moet zorgen voor zowel een continue sociale planning binnen alle 
diensten, als moet meehelpen aan een beleidsmatige visie die de organisatie doet groeien. 

BESLUIT 

 Mevr. A. Van den Bergh licht toe aan de hand van een PowerPointpresentatie.  Zij meldt dat vooral de 
financiële implicaties op langere termijn en de (aangepaste) functiebeschrijvingen werden toegevoegd.  Ook 
overloopt zij het grotere geheel, meer bepaald wordt het organiek kader op lange termijn 
besproken.  Wanneer er 4 HINP zijn bij de dienst operaties, kan CP Van Vaerenberghe doorstromen naar de 
dienst operationeel beleid. 
Het politiecollege had graag geweten wat er met de aanstellingen gebeurt.  Deze aanstellingen zijn beperkt in 
tijd. 
Wat het gerechtelijk bureel betreft, is het de bedoeling dat dit deel zal uitmaken van de dienst operationeel 
beleid.  De kantschriftendienst zou op termijn ook deel uitmaken van deze dienst net zoals verkeer en onthaal. 
Burgemeester Huysmans gaat akkoord met dit voorstel dat gekoppeld is aan de voorgestelde verschuivingen 
op termijn en mits er voldaan wordt aan de budgetneutraliteit.  De voorzitter deelt deze mening, maar zij 



verduidelijkt dat het voor haar ook gaat om de opportuniteiten op termijn die er misschien kunnen zijn en die 
misschien nog een betere financiële oplossing zouden kunnen opleveren. 
Mevr. A. Van den Bergh herhaalt dat dit dossier gestart werd om iemand op korte termijn te vervangen.  Deze 
situatie wordt als opportuniteit genomen om de organisatie te verbeteren rekening houdende met het tekort 
aan HINP en rekening houdende met de bijkomende nood aan een CALog niv. A om de korpschef te 
ondersteunen in het kader van het beleid. 
Het politiecollege vraagt om de volledige toekomstvisie voor te stellen tijdens een volgende vergadering. 
Het politiecollege en het strategisch team zal op 14 oktober om 11.00u samenzitten in GC Walschap dit te 
bespreken. 

BESLOTEN 

VARIA 

16. Varia Ter kennis genomen 

tussenkomst 

Raadslid K. Moeyersons meldt dat dit zijn laatste politieraad is omdat hij zijn ontslag neemt als politieraadslid. 
 

Namens de politieraad, 
 

De secretaris, 
 
 
Vanessa Van Dessel 

De voorzitter, 
 
 
Conny Moons 

 


