
 
Provincie Vlaams-Brabant 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN  
Arrondissement Halle-Vilvoorde VAN DE GEMEENTERAAD 

  
GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 26 mei 2016 

van  
SINT-PIETERS-LEEUW  

  

  
 

Aanwezig : Luc Deconinck, burgemeester-voorzitter; 
Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, 
Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, schepenen;  

Jean Cornand, Annie Mathieu, Kathleen D'Herde, Marleen Bosmans,  
Joseph Van Cutsem, Wim Peeters, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios 
Karamanis, Eddy Longeval, Lydie De Smet, Guy Jonville, Michel 
Miedzinski, Jenny Sleeuwaegen, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen 
Bury, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, 
Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Alain Carremans, leden; 

Paul Defranc, OCMW-voorzitter / schepen. 
Walter Vastiau, gemeentesecretaris. 

 
Dienst  Secretariaat 
  
Raad nr. Onderwerp 

2016ME031022  Toekennen vergoeding aan de bijzonder rekenplichtige van de ‘oude’ 

politiezone Sint-Pieters-Leeuw. 

 
De Raad, 

 
Aanleiding 

 
Sinds 1 januari 2016 is de politiezone Zennevallei operationeel. Voor de afhandeling van de 
budgettaire verrichtingen en in het bijzonder de opmaak van de jaarrekening 2015, tevens 
einderekening, is het billijk aan de bijzonder rekenplichtige de mandaatvergoeding uit te 
betalen. 
 

Juridische gronden 

 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en alle latere wijzigingen. 
 
Ministeriële omzendbrief van 31 maart 2010 m.b.t. de mogelijkheid tot schaalvergroting van 

de politiezone. 
 
Gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 houdende de goedkeuring van de 
aanvraag tot vrijwillige fusie van de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. 
 
Koninklijk besluit van 24 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 

houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant in 
politiezones. 
 
Gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2014 houdende goedkeuring van het protocolakkoord 
met betrekking tot de fusie van de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. 
 

Koninklijk besluit van 26 december 2015 tot instelling van de lokale politie van de politiezone 
Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. 



Beslissing van de politieraad van 25 april 2016 houdende de toekenning van een vergoeding 

aan de bijzondere rekenplichtigen van de ‘oude’ politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-
Leeuw. 
 
Adviezen en visum 

 
Niet van toepassing. 

 
Motivering 

 
De omzendbrief van 31 maart 2010 voorziet dat de nieuwe politiezone wordt ingesteld op de 
eerste dag van een kwartaal, volgend op het vervullen van volgende voorwaarden: 
- de politieraad heeft het personeelskader van de nieuwe politiezone vastgesteld; 

- het bedrag van de gemeentelijke dotatie voorzien in de begroting van de nieuwe 
politiezone, goedgekeurd door de politieraad, is minstens gelijk aan het bedrag dat elke 
gemeente inbracht in de vorige politiezone waartoe zij behoorde; 

- de eindrekening van de vorige politiezone die is opgemaakt de laatste dag van het 
kwartaal, voorafgaand aan de instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone 

werd goedgekeurd door de politieraad van de vorige politiezone en werd voorgelegd ter 
goedkeuring aan de politieraad van de nieuwe politiezone. 

 
Het koninklijk besluit van 26 december 2015 tot instelling van de lokale politie van de 
politiezone Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw, stelt de nieuwe politiezone Zennevallei in 
vanaf 1 januari 2016, waardoor de afhandeling van de oude zone(s) zoals vermeld in de 

vermelde omzendbrief in een vacuüm terecht is gekomen. Na de publicatie van het 
koninklijk besluit van 26 december 2015 tot instelling van de politiezone Zennevallei en de 
effectieve opstart van de politiezone Zennevallei als resultaat van de fusie van de 
politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw op 01/01/2016 hield het bestaan van deze 
laatst genoemde eengemeentepolitiezones van rechtswege op. Tevens verklaarden de 
bijzondere rekenplichtigen van de ‘oude’ politiezones zich vanaf 01/01/2016 onbevoegd om 

de betalingen met betrekking tot deze politiezones nog verder uit te voeren. 
 
Naar aanleiding van de gerezen problematiek omtrent de onbetaalde facturen ten aanzien 
van de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw met betrekking tot het dienstjaar 2015 
werd op 17 februari 2016 tijdens een overleg van de kerngroep in aanwezigheid van de heer 
Van Lierde, de heer Van Herck en de heer Cornelis een oplossing gezocht en gevonden. 

 
De gemaakte afspraken werden door mevrouw Van Driessche (financieel beheerder van de 
gemeente Sint-Pieters-Leeuw) in overleg met de heer Van Lierde (adviseur agentschap 
binnenlands bestuur), de heer Van Herck (politioneel toezicht), de heer Cornelis 
(arrondissementscommissaris) en de heer Keyenberg (bijzondere rekenplichtige), vervat in 

een verslag “Werkwijze naar aanleiding van de instelling PZ Zennevallei (KB 26/1/2015 – BS 
20/01/2016)”. 
 
In vermelde nota is opgenomen: “Cfr. de onderrichtingen ontvangen de BR’en van de oude 
politiezones een vergoeding t.e.m. de publicatie van het (2de) KB tot instelling van de nieuwe 
politiezone. Dit 2de KB verschijnt normaal na het afsluiten van de rekeningen en worden de 

BR’en dus vergoed voor het afsluiten van de rekeningen. Er werd echter geopteerd om met 
de nieuwe politiezone te starten op 1 januari 2016 en daarom werd het 2de KB genomen 
weliswaar zonder eindrekening. Door de vervroegde publicatie zouden de BR’en nu niet 
vergoed worden voor deze werkzaamheden. De vraag werd gesteld aan het SSGPI. Het 
SSGPI heeft de vraag toegestuurd voor advies aan de Algemene Directie Veiligheid en 
Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken. Het politiecollege van PZ Zennevallei dd. 

17/2/2016 is echter eensgezind akkoord dat deze werkzaamheden moeten vergoed worden. 
Gelet het uitdrukkelijk standpunt van het politiecollege van de PZ Zennevallei werd op 
17/2/2016 contact genomen met (Jan Kerremans, attaché van) het  FOD Binnenlandse 
Zaken, om in die zin te adviseren naar het SSGPI.” 



Tijdens de vergadering van de kerngroep alsook tijdens het politiecollege gingen de 

burgemeesters van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw unaniem akkoord dat de bijzondere 
rekenplichtigen van de ‘oude’ politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw een 
vergoeding zouden ontvangen onder de vorm van een toelage en dit voor de geleverde 
prestaties in 2016. In concreto gaat het dan over onder andere het opstellen van de 
jaarrekening 2015 alsook het opstellen van eindrekening. Het koninklijk besluit van 26/12/2015 
tot instelling van de lokale politie van de politiezone Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw bepaalt 

ook dat de eindrekeningen binnen een termijn van vier maanden na de instelling van de 
lokale politie voorzien dienen te worden. 
 
Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd de beslissing van de politieraad inzake de 
toekenning van een vergoeding aan de bijzondere rekenplichtige van de ‘oude’ politiezone 
Sint-Pieters-Leeuw te bekrachtigen. 

 
Het verslag aangaande de werkwijze naar aanleiding van de instelling politiezone 
Zennevallei van 17 februari 2016 wordt als bijlage aan dit raadsbesluit gevoegd en maakt er 
integraal deel van uit. 
 

Het sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie (SSGPI) verklaarde zich mondeling 
akkoord met de inhoud van het verslag van 17 februari 2016. 
 
De politieraad behandelde deze kwestie in vergadering van 25 april 2016. 
 
Financiële impact  

 
De uitgaven in het kader van het toekennen van een vergoeding aan de bijzondere 
rekenplichtige van de ‘oude’ politiezone Sint-Pieters-Leeuw zullen gebeuren door de 
politiezone Zennevallei, doch zullen na uitbetaling teruggevorderd worden van de 
gemeente Sint-Pieters-Leeuw. 
 

De vereiste budgetten dienen voorzien te worden in het financieel meerjarenplan. 
 
Met algemene stemmen 

 
Besluit 

 

Artikel 1. De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van de politieraad van 25 april 
2016 en gaat akkoord met de toekenning van een vergoeding aan mevrouw 
Cindy Van Driessche (gewezen bijzondere rekenplichtige van de politiezone 
Sint-Pieters-Leeuw) à rato van de mandaattoelage van de korpschef voor 
een politiezone van categorie 1 en dit voor de periode van 1 januari 2016 tot 

en met 30 juni 2016, onder voorbehoud van goedkeuring en akkoord van het 
Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie. 

 
Artikel 2. De vereiste budgetten dienen voorzien te worden bij budgetwijziging. 
 
In opdracht : 

De Gemeentesecretaris,  De Voorzitter,  
(get.) Walter Vastiau (get.) Luc Deconinck 

 
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 
Sint-Pieters-Leeuw, 22 juni 2016 

 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,  
 
 
Walter Vastiau Luc Deconinck 


