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Interpellatie van de h. De Bock: De kostprijs voor de gemeente Ukkel en haar budget voor het nieuwe 
commissariaat van Ukkel, de locatie en de reconversie van het huidige commissariaat. 

 
De h. De Bock is tevreden in de pers te hebben vernomen dat de politiezone een nieuw commissariaat  in 

Ukkel zal bouwen. Deze investering zou € 28 miljoen bedragen. Hoewel dit debat afhangt van de politiezone, 
heeft de gemeenteraad het recht om hierover geïnformeerd te worden omwille van de impact op de 
gemeentelijke financiën, krachtens de goedgekeurde verdeelsleutel (Ukkel draagt 75% van de financiële last). 

 
Werd deze verdeelsleutel gewijzigd? Werden er al terrein aangewezen? Zal het nieuwe commissariaat in 

de buurt van het nieuwe gemeentehuis liggen? Welke reconversieprojecten zijn er voor het huidige 
commissariaat dat geïnstalleerd is in een oude school, gedeeltelijk geklasseerd?  

 
Mondelinge vraag van de h. Hayette: Nieuw politiecommissariaat. 

 
De h. Hayette geeft aan dat de politieraad op 18 januari ll. zijn goedkeuring heeft verleend aan de bouw 

van een nieuw politiecommissariaat in Ukkel, voor een geraamd bedrag van € 28.600.000. Tijdens deze stemming 
heeft de h. Hayette zich onthouden, niet als reactie tegen een nieuw commissariaat maar wel als reactie tegen de 
gebruikte methode: de gemeenteraad kon er niet over debatteren terwijl de gemeente Ukkel erin betrokken is.  

 
De bouw van een nieuw commissariaat komt niet voor in de doelstellingen van de algemene 

beleidsverklaring. Werd dit punt besproken binnen het college en kan hiervan desgevallend een kopie van het pv 
verkregen worden? In de politieraad werd aangehaald dat er een jaarlijkse uitgave is van € 1.144.194 waarvan € 
848.194 ten laste van de gemeente. Bevestigt het college deze cijfers? Heeft de gemeente inzagerecht m.b.t. de 
keuze van de site? Hangt deze beslissing enkel af van de onderneming-dienstverlener? 

Zou de renovatie van de bestaande commissariaten een goedkopere oplossing zijn dan de bouw van een 
nieuw commissariaat?  

 
De h. Cools vindt de uitleg over de verdeelsleutels in het kader van de politieraad voldoende overtuigend. 

Hij heeft toch enig voorbehoud m.b.t. de gebruikte methode die getuigt van een gebrek aan transparantie. Het 
zou beter zijn geweest als de politieraad uitspraak had gedaan over de locatie van dit commissariaat en er later 
een overheidsopdracht voor werken zou worden uitgevoerd. In dit geval was de politieraad niets anders dan een 
lege huls, aangezien de raad enkel kennis kon nemen van het besluit van het politiecollege waaraan de 
bevoegdheden van de raad waren gedelegeerd. 

 
Hoewel het politiecollege bestaat uit de drie burgemeesters van de zone, is de stem van de burgemeester 

van Ukkel doorslaggevend aangezien hij de meerderheid van de stemmen heeft. De h. Cools hoopt dat de 
politieraad en de gemeenteraad op zijn minst correct geïnformeerd worden over de evolutie van dit dossier. Hij 
vraagt ook of een dergelijke investering, gelet op de verhuizing van de diensten naar het nieuwe gemeentehuis, 
niet prematuur is.  

 
De burgemeester zal waken over een betere overdracht van informatie van de politieraad, hoewel alle 

partijen erin vertegenwoordigd zijn. 
 
Het commissariaat in de Rodestraat, dat dateert uit 1998, was perfect geschikt toen de politie nog strikt 

gemeentelijk was. Sinds de hervorming in 2002 zijn de opdrachten van de politiediensten gediversifieerd en 
kunnen ze niet langer correct worden uitgevoerd in zo'n smal kader. Het onthaal van burgers, vaak in 
noodsituaties, kan niet meer op een behoorlijke manier worden verzorgd. Het personeel kan er niet optimaal 
werken omdat er zelfs geen vergaderzaal is (de refter wordt hiervoor gebruikt). De centralisatie van de 
politiediensten op één site, momenteel verdeeld over vier commissariaten, zou ook schaalvoordelen kunnen 
bevorderen. 

 
Dit proces is lopende (einde voorzien in 2025) en de burgemeester zal de gemeenteraad informeren over 

de financiële impact van deze operatie. 
 



Over het toekomstige lot van de site in de Rodestraat is nog geen definitieve beslissing genomen. 
 
De h. Cools wijst op de noodzaak om regelmatig feedback te geven over de evolutie van dit dossier tijdens 

commissies of plenaire vergaderingen van de gemeenteraad. 
 
De h. De Bock bedankt de burgemeester voor de geleverde inspanningen op het gebied van informatie. 

Hij betreurt het dat de politiehervorming tot gevolg heeft gehad dat de bevoorrechte banden die vroeger 
bestonden tussen gemeentediensten en politiediensten zijn versoepeld. 


