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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTEBESTUUR VORST
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Marc-Jean Ghyssels, Burgemeester-Voorzitter ;
Jean-Claude Englebert, Ahmed Ouartassi, Francis Résimont, Marc Loewenstein, Françoise Père,
Mariam El Hamidine, Saïd Tahri, Charles Spapens, Jutta Buyse, Schepenen ;
Michel Borcy, Monique Langbord, Hassane Mokhtari, Camille Ronge, Catherine van Zeeland,
Mostafa Bentaha, Christiane Defays, Grégor Chapelle, Christophe Nocent, Evelyne Huytebroeck,
Stéphane Roberti, Rachid Barghouti, Isabelle Grippa, Isabelle Gelas, Abdelmalek Talhi, Magali
Plovier, Alitia Angeli, Axel Criquielion, Raphaël Lederer, Denis Stokkink, Gemeenteraadsleden ;
Betty Moens, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Corinne De Permentier, Nadia El Yousfi, Mohammed Sebbahi, Annie Richard, Marie Arena, Nadine
Pâques, Laurent Hacken, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 15.09.15
#Onderwerp : Motie ter ondersteuning van de herfinanciering van de politiezones.#
Openbare zitting

ORGANISATIE
Secretariaat/Politie administratief-algemeen/Algemeen Politiereglement
Gelet op het akkoord van de federale regering van 10 oktober 2014, dat veiligheid vastlegt als één van haar
grote prioriteiten;
Gelet op de federale begroting gestemd op 18 december 2014, die een vermindering van 2 % voorziet van
de federale dotaties aan de politiezones, hetzij 14,5 miljoen euro, alsook een vermindering van 4 % van de
personeelskredieten, hetzij 31,5 miljoen;
Gelet op de afwezigheid van raadpleging van de burgemeesters voor de goedkeuring van deze begroting;
Gelet op het advies van 21 november 2014 van het Rekenhof over de federale begroting 2015, dat aangeeft
dat bij een dergelijke besparing een aanpassing nodig is van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 dat
de federale financieringsnorm vaststelt van de politiezones (hierna "KUL-norm");
Gelet op de verklaring van de Minister Jambon in de Commissie van Binnenlandse Zaken van 9 december
2014, volgens dewelke de aanpassing van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 ter studie ligt, waarbij
wordt benadrukt dat de vermindering van 2 % geen significante weerslag zou hebben op de begroting van de
politiezones;
Gelet op de ongerustheid van de politievakbonden;
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Overwegende dat de vermindering van de onveiligheid en van het onveiligheidsgevoel onder andere een
kwaliteitsvolle lokale politie veronderstelt;
Overwegende dat het noodzakelijk is om de lokale overheden voldoende budgettaire en menselijke middelen
te geven zodat ze deze buurtpolitie kunnen blijven verzekeren;
Overwegende dat de gemeenten de besparingen beslist door de federale regering niet dienen aan te vullen,
zodat ze hetzelfde veiligheidsniveau kunnen garanderen aan hun inwoners;
Overwegende dat de politiezones reeds financiële moeilijkheden ervaren die ze trachten op te lossen door
aan de gemeenten bijkomende financieringen te vragen;
Overwegende dat de kredieten opgelegd door de federale regering niet toelaten om voldoende agenten aan te
werven;
Overwegende dat het noodzakelijk is om de prioritaire noden te evalueren van de verschillende politiezones;
Overwegende dat de KUL-norm niet meer werd geactualiseerd sedert 2001 terwijl de bevolking van
bepaalde steden spectaculair toegenomen is (18 % voor de Brusselse bevolking in 12 jaar) en geen rekening
houdt met de elementen eigen aan de grote agglomeraties (wegverkeer, stadscriminaliteit, meer nacht- en
weekendactiviteit, internationale omvang);
Overwegende dat de opeenvolgende regeringen sedert 2008 beloven om de KUL-norm te evalueren, zonder
enige opvolging;
De Gemeenteraad van Vorst vraagt aan de federale regering om :
1. Af te zien van de begrotingsvermindering van 2 % die raakt aan de federale dotatie aan de politiezones;
2. Het voorziene bedrag te vervangen door het bedrag ingeschreven in de uitgavenbegroting van 2014;
3. Op een evenwichtige manier en in functie van de reële noden van de politiezones de KUL-norm te
herzien.
30 stemmers : 30 positieve stemmen.
Vanwege het College :
De Secretaris,

De Burgemeester,

Betty Moens

Marc-Jean Ghyssels
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