
BEGROTINGSREKENING 2020

SAMENVATTING

- = uitgave
+ = ontvangst

GEWONE DIENST – uitgaven en ontvangsten 2020

Totaal uitgaven en ontvangsten 2020                  -  120.493 EUR
Overgedragen resultaat vh vorige jaar                   1.189.104
Algemeen begrotingsresultaat                               1.068.611

BUITENGEWONE DIENST – uitgaven en ontvangsten 2020

 Totaal uitgaven en ontvangsten 2020               - 44.541  EUR
 Overgedragen resultaat vh vorige jaar                218.538
 Algemeen begrotingsresultaat                           173.997

De bijlage SAMENVATTING: REKENING 2020 vergelijkt de rekening 2020 met de rekeningen van vorige boekjaren.

GEWONE DIENST – uitgaven en ontvangsten 2020

Uitgaven

De totale uitgaven van de gewone dienst bedragen 10.444.859,66 EUR waarvan 10.300.121,95 EUR op huidig dienstjaar en
144.737,71 EUR op vorige dienstjaren.  

De werkingskosten zijn per saldo met 78.271,81 EUR of 4,43% gestegen in vergelijking met 2019. De stijging is voornamelijk het
gevolg van grotere uitgaven werkingskosten op huidig  dienstjaar tov de rekening 2019.
De belangrijkste meer- en minuitgaven bevinden zich verspreid bij de administratieve werkingsuitgaven, de technische
werkingsuitgaven, werkingskosten voor de gebouwen, de huur- en huurlasten en exploitatiekosten van de voertuigen. Ook de
vastleggingen op FORM T hebben een impact op de stijging van de werkingskosten.

 De belangrijkste meeruitgaven zijn de volgende :
• Andere (wedde)vergoedingen operationeel personeel  : + 2.409 EUR
• Erelonen en vergoedingen andere prestaties : + 2.706 EUR
• Frankeringskosten : + 7.680 EUR omwille de overgang naar een nieuw softwarepakket in 2020 en doordat het FORM T van 2019
reeds opgesteld was, konden de frankeringskosten 2019 die aan de stad Lier dienen betaald te worden, niet budgettair verwerkt
worden
• Beheers- en werkingskosten van informatica : + 34.705 EUR
• Huur- en onderhoudskosten bureaumaterieel : + 5.099 EUR
• Kosten beroepsopleiding : + 6.796
• Kosten aankoop boeken, documentatie, … : + 3.619 EUR
• Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik : + 13.145 EUR
• Huur- en huurlasten politiecommissariaat (indexering) : + 19.490 EUR
• Verzekering van voertuigen : + 4.411 EUR
• Huur van transportmateriaal : + 5.050 EUR
• Aankoop individuele basis- en functieuitrustingen : + 4.400 EUR
• Prestaties van derden voor gebouwen : + 82.691 EUR

De belangrijkste minuitgaven situeren zich vooral bij rubrieken van de administratieve & technische werkingsuitgaven,
werkingsuitgaven voor gebouwen  en voertuigen met als belangrijkste minuitgave tov 2019 :

• Receptie- en representatiekosten : - 9.198 EUR
• Vergoedingen voor bij de gemeente gedetacheerd personeel + doorrekening AIK associatie + informatie veiligheidsconsulent : -
59.856 EUR
• Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden : - 12.389 EUR
• Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks verbruik : - 7.143 EUR
• Levering van elektriciteit voor gebouwen : - 10.698 EUR
• Levering van gas voor gebouwen : - 4.920 EUR
• Materialen voor voertuigen : - 5.326 EUR
• Olie en brandstof voor voertuigen : - 8.344 EUR
• Prestaties derden voor voertuigen : -11.970 EUR
• Belastingen en taksen op voertuigen (op nieuwe voertuigen): - 8.682 EUR

Middelen



In 2020  werden er geen nieuwe leningen afgesloten. Er waren ook geen kapitaalaflossingen en interesten van leningen
vermits alle leningen in 2010 afgelost waren.
Er wordt jaarlijks een bijdrage in kapitaal voorzien door de stad Lier die ervoor dient om investeringen van de politiezone te
betalen.

Middelen



Ontvangsten 

De totale ontvangsten bedragen 10.324.366,60 EUR waarvan 10.020.961,84 betrekking heeft op het dienstjaar en 303.404,76 EUR op
vorige dienstjaren. 
De uitgaven van LPL worden bijna integraal gefinancierd met toelagen of overdrachten. De overdracht-ontvangsten bedragen
10.304.060,35 EUR waarvan 10.000.655,59 EUR betrekking heeft op het dienstjaar en  303.404,76 EUR op vorige dienstjaren. 
Hieronder vind je een samenstelling van de toelagen – overdrachten van het dienstjaar 2020 met een vergelijking met dienstjaren
2017, 2018 en 2019.

Samenstelling van de toelagen
   
Eigenlijk dienstjaar                                                  2017                          2018                          2019                            2020
Federale dotatie en sociale toelage                        2.634.757,00              2.697.712,00             2.747.018,00               2.788.528,16
Toelage van de stad Lier                                        5.902.810,00              6.977.375,00             7.110.385,00               6.398.062,47
Vergoeding detachering                                         230.208,00                 186.161,00                111.986,00                  348.152,03
Toelage project verkeersveiligheid                         405.808,00                 424.202,00                414.947,00                  420.905,64
Andere (terugbetaling Ethias)                                 5.692,00                    36.746,00                   37.012,00                   45.007,29
Totaal dienstjaar                                                   9.179.275,00             10.322.196,00            10.421.348,00            10.000.655,59
    
Vorig dienstjaar    
Federale dotaties                                                    560.214,00                243.207,00                 280.809,00                 303.404,76
    
TOTAAL :                                                                9.739.489,00             10.565.403,00            10.702.157,00            10.304.060,35

Bij de federale dotatie en sociale toelage : Volgende grote meerontvangsten kwamen tot stand in 2020 :
* federale toelage 2020   :                               +   12.474 eur 
* verkeersveilig.toelage 2020   :                      +     5.959 eur
* toelage NAVAP   :                                         +   19.276 eur
* bijdr. in de weddel. gedech.pers.  :               + 236.166 eur
* verkeersveilig. toelage dj 2015  :                  + 297.838 eur

Bij de toelage van de stad Lier : - 712.322,53 EUR : de toelage van de stad Lier is begrepen in het budget van de stad als een
gewone bijdrage werkingskosten van andere overheidsinstellingen (volgens BBC-principe).Het bedrag dat voorzien was in de
begroting 2020 van de stad lier werd integraal ingeschreven in de begroting van de politiezone Lier.

Middelen



Uitgaven en ontvangsten vorige dienstjaren

Op “vorige dienstjaren” heeft de rekening 2020  een positief saldo van 158.667 EUR. De uitgaven “vorige dienstjaren” bedragen
144.738 EUR.
De ontvangsten “vorige dienstjaren” bedragen 303.404,76 EUR  en betreft hoofdzakelijk de achterstallige toelage verkeersveiligheid
2015 voor 297.838, EUR en het saldo sociale toelage I vorige dienstjaren.

Algemeen begrotingsresultaat
De rekening 2020 heeft een batig algemeen begrotingsresultaat van 1.068.611 EUR. 

Dit positief resultaat vindt  zijn oorsprong enerzijds in een negatief resultaat van 120.493 EUR van het dienstjaar 2020 en anderzijds
dienen we ook rekening te houden met het positief algemeen begrotingsresultaat resultaat van 2019 dat 1.189.104 EUR bedroeg.

Een deel van dit  bedrag kan als buffer dienen voor eventuele budgettaire tegenslagen die zich in 2021 zouden kunnen voordoen. 
In overleg met de stad Lier zal bekeken worden hoe dit positief begrotingsresultaat verder zal worden aangewend. 

BUITENGEWONE DIENST – uitgaven en ontvangsten 2020

Eigen dienstjaar
De buitengewone dienst – uitgaven van de lokale politiezone Lier bedraagt 286.533 EUR. Dit betreffen  enerzijds vervangings- en
uitbreidingsinvesteringen   in voornamelijk informatica- en exploitatiemateriaal (o.a. vuurwapens, ANPR camera Beukheuvel…),
aankoop van één elektrisch voertuig. 

De buitengewone dienst – ontvangsten van de lokale politiezone Lier bedraagt 236.309,00 EUR, waarvan 231.250 eur betoelaagd
wordt door de stad Lier als investeringgsubsidie in kapitaal. 

Middelen



Middelen

Personeelskost
De personeelskosten zijn met 271.140,30 EUR of  3,25% toegenomen in vergelijking met 2019. 

De oorzaak hiervan ligt hoofdzakelijk in de 2% loonindexering vanaf 01/04/2020, de jaarlijkse baremische verhogingen, de
meer betaalde toelagen door opvolging van de diverse Corona-maatregelen. 
Ook zijn er meer FTE’s bij zowel het Operationeel- als het Calog kader tov 2019.  Hier dient wel opgemerkt te worden dat
het korps sinds enkele jaren “jonger” geworden is, jongere mensen betekent een lagere loonkost. Maw, de extra FTE’s
hebben geen grote impact momenteel op de toename van de loonkost.



Middelen

In 2020 werd extra geïnvesteerd in milieuvriendelijke voertuigen.  Zo werd er één volledig elektrische wagen en werden twee
scooters aangekocht.  We bezitten ondertussen eveneens drie voertuigen op CNG.  Buiten het milieuvriendelijk zijn, heeft een
elektrisch voertuig nog tal van andere voordelen.  Zo hebben ze een kleine elektrische motor, waardoor er bij een aanrijding minder
kans op verbrijzeling van de benen door het motorblok is.
Op financieel vlak biedt elektrisch rijden ook een belangrijk voordeel.  
Om het opladen van de elektrische wagen te versnellen, werd ook een oplaadstation geïnstalleerd.



Overzicht van de middelen van de zone  

Detentiecellen
Totaal aantal detentiecellen individueel        5
Totaal aantal detentiecellen collectief           2

Informatica
Aantal vaste computers                              90
Aantal laptops                                             37
Aantal GSM-smartphones                           61

Communicatiemiddelen
Radio’s  Basisstation                                    1
  Mobiele stations in voertuig                      12
  Draagbare radiostations                           67
Mobiele Data Terminals
  Enkel radio Astrid                                     82

Bewapening
Beveiligde wapenkamers                              1
Beveiligde wapenkasten                               2
Peppersprays                                            153
Pistolen                                                     126
Machinepistolen                                            8
Kogelwerende vesten                                  90

Voertuigen 
Voertuigen voor drug- en alcoholcontroles     1
Auto’s                                                           16
Combi’s                                                          9
Bromfietsen/scooters                                     7
Motorfietsen                                                   7
Fietsen                                                         27 
waarvan 3 electrisch

Verkeersuitrusting
Snelheidsmeters      
Analoge vaste snelheidsmeter/rood licht       4
Aantal palen                                                14
Digitale vaste snelheidsmeter/rood licht        3
Digitale mobiele snelheidsmeter                    1
Preventieve snelheidsaffichage                     2
Andere                                                           2
Vaste ANPR                                                 10
Betaalterminal kredietkaart                            2
Ademanalysetoestel                                      4
Alcoholtests                                                 16
Automatic Fingerprint system                        1
SDR-toestel                                                   1
Lichtkrant                                                       1

Middelen


