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Middelen

- = uitgave
+ = ontvangst

GEWONE DIENST – uitgaven en ontvangsten 2019

  Totaal uitgaven en ontvangsten 2019  488.750 EUR
  Overgedragen resultaat vh vorige jaar  700.354
  Algemeen begrotingsresultaat   189.104

BUITENGEWONE DIENST – uitgaven en ontvangsten 2019

  Totaal uitgaven en ontvangsten 2019  125.628  EUR
  Overgedragen resultaat vh vorige jaar  92.910
  Algemeen begrotingsresultaat   218.538

GEWONE DIENST – uitgaven en ontvangsten 2019

Uitgaven

De totale uitgaven van de gewone dienst bedragen 10.091.457,91 EUR waarvan 
10.001.737,70 EUR op huidig dienstjaar en 89.720,21 EUR op vorige dienstjaren.  

De werkingskosten zijn per saldo met 74.772,21 EUR of 4,42% gestegen in vergelijking met 
2018. De stijging is voornamelijk het gevolg van grotere uitgaven werkingskosten op huidig  
dienstjaar tov de rekening 2018.
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.

 De belangrijkste meeruitgaven zijn de volgende :
•	 Andere (wedde)vergoedingen operationeel personeel  : + 2.348 EUR
•	 Vergoedingen voor bij de gemeente gedetacheerd personeel + doorrekening 

AIK associatie + informatie veiligheidsconsulent + doorrekening 2 Ops van de 
politiezone MEWI): + 43.055 EUR

•	 Beheers- en werkingskosten van informatica : + 5.131 EUR
•	 Receptie- en representatiekosten : + 3.948 EUR
•	 Huur- en onderhoudskosten bureaumaterieel : + 4.820 EUR
•	 Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik : + 11.911 EUR
•	 Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden : + 5.116 EUR
•	 Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks verbruik : + 16.528 EUR
•	 Levering van elektriciteit voor gebouwen : + 3.449 EUR
•	 Levering van gas voor gebouwen : + 3.768 EUR
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•	 Huur- en huurlasten politiecommissariaat (indexering) : + 19.643 EUR
•	 Materialen voor voertuigen : + 6.225 EUR
•	 Olie en brandstof voor voertuigen : + 7.349 EUR
•	 Belastingen en taksen op voertuigen (op nieuwe voertuigen): + 5.343 EUR
•	 Verzekering van voertuigen : + 3.177 EUR
•	 Huur van transportmateriaal : + 2.251 EUR

De belangrijkste minuitgaven situeren zich vooral bij rubrieken van de administratieve & 
technische werkingsuitgaven en werkingsuitgaven voor gebouwen met als belangrijkste 
minuitgave tov 2018 :

•	 Frankeringskosten : - 12.260 EUR (gelet op de overgang naar een nieuw 
softwarepakket en doordat het FORM T reeds opgesteld was, konden de 
frankeringskosten 2019 die aan de stad Lier dienen betaald te worden, niet 
budgettair verwerkt worden : deze uitgave zal in 2020 geboekt worden)

•	 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik  : - 6.703 EUR 
•	 Prestaties van derden eigen aan de functie : - 1.793 EUR
•	 Kosten voor beroepsopleiding : - 3.846 EUR
•	 Aankoop individuele basis- en functieuitrustingen : - 13.367 EUR
•	 Prestaties van derden (technische werkingsuitgave) : - 8.197 EUR
•	 Prestaties van derden voor gebouwen : - 25.157 EUR

In 2019  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.
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Ontvangsten 

De totale ontvangsten bedragen 10.708.208,39 EUR waarvan 10.427.399,77 betrekking heeft op 
het dienstjaar en 280.808,62 EUR op vorige dienstjaren. 

De uitgaven van LPL worden bijna integraal gefinancierd met toelagen of overdrachten. De 
overdracht-ontvangsten bedragen 10.702.156,78 EUR waarvan 10.421.348,16 EUR betrekking 
heeft op het dienstjaar en  280.808,62 EUR op vorige dienstjaren. 

Hieronder vind je een samenstelling van de toelagen – overdrachten van het dienstjaar 2019 
met een vergelijking met dienstjaren 2016, 2017 en 2018.
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Samenstelling van de toelagen

Eigenlijk dienstjaar 2016 2017 2018 2019
Federale dotatie en sociale toelage 2.377.114,00 2.634.757,00 2.697.712,00     2.747.018,00
Toelage van de stad Lier 6.468.960,00 5.902.810,00 6.977.375,00     7.110.385,00
Vergoeding detachering 218.587,00 230.208,00 186.161,00       111.986,00
Toelage project verkeersveiligheid 400.129,00 405.808,00 424.202,00       414.947,00
Andere (terugbetaling Ethias) 9.034,00 5.692,00 36.746,00         37.012,00
Totaal dienstjaar 9.473.914,00  9.179.275,00 10.322.196,00   10.421.348,00

Vorig dienstjaar
Federale dotaties 152.886,00 560.214,00 243.207,00    280.809,00

TOTAAL : 9.626.800,00 9.739.489,00 10.565.403,00 10.702.157,00

Bij de federale dotatie en sociale toelage : Volgende grote meer- en minderontvangsten kwamen tot 
stand in 2019 :
* federale toelage 2019   :  +  24.637 eur 
* verkeersveilig.toelage    :  -    9.255  eur
* dotatie sectoraal akkoord  :  +  18.667 eur
* bijdr. in de weddel. gedech.pers.  :  -   74.175 eur
* gemeentelijke dotatie  :  + 133.010 eur
* verkeersveilig. toelage dj 2014  :  + 254.842 eur
* federale toelage 2018 saldo  :  +  25.966  eur

Bij de toelage van de stad Lier : + 133.010 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 
2019 van de stad lier werd integraal ingeschreven in de begroting van de politiezone Lier.
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Uitgaven en ontvangsten vorige dienstjaren

Op “vorige dienstjaren” heeft de rekening 2018  een positief saldo van 191.088 EUR. De 
uitgaven “vorige dienstjaren” bedragen 89.720 EUR.
De ontvangsten “vorige dienstjaren” bedragen 280.809 EUR  en betreft hoofdzakelijk de 
achterstallige toelage verkeersveiligheid 2014 voor 254.842, EUR en het saldo federale 
toelage 2018 voor 25.966 EUR.

Algemeen begrotingsresultaat
De rekening 2019 heeft een batig algemeen begrotingsresultaat van 1.189.104 EUR. 

Dit positief resultaat vindt  zijn oorsprong enerzijds in een positief resultaat van 488.750 
EUR van het dienstjaar 2019 (inclusief budgettaire boekingen op vorige dienstjaren) en 
anderzijds dienen we ook rekening te houden met het positief algemeen begrotingsresultaat 
resultaat van 2018 dat 700.354  EUR bedroeg.

Een deel van dit  bedrag kan als buffer dienen voor eventuele budgettaire tegenslagen die 
zich in 2020 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 2019

Eigen dienstjaar
De buitengewone dienst – uitgaven van de lokale politiezone Lier bedraagt 269.768 EUR. Dit 
betreffen  enerzijds vervangings- en uitbreidingsinvesteringen   in voornamelijk informatica- 
en exploitatiemateriaal (o.a. politieradio’s,…), aankoop van één voertuig. Tevens werd er 
geïnvesteerd in een nieuwe e-scooter en een nieuwe moto.

De buitengewone dienst – ontvangsten van de lokale politiezone Lier bedraagt 250.488,00 
EUR, waarvan 250.000 eur betoelaagd wordt door de stad Lier als investeringgsubsidie in 
kapitaal. 



29  Jaarverslag 2019

D
eel  4  M

iddelen

Middelen

Personeelskost  

 

De personeelskosten zijn met 25.456,47 EUR of  0,30% afgenomen in vergelijking met 2018. 
M.a.w ze zijn quasi dezelfde gebleven tov 2018.
De oorzaak hiervan vind o.a. zijn oorsprong in het niet vervangen van een CP (pensionering), wat 
een besparing is van een hogere personeelskost.  Komt daarbij dat het korps “jonger” geworden 
is (dat blijkt het jaarverslag), jongere mensen betekent een lagere loonkost.  Komt daar nog bij 
dat het aantal personeelsleden die loopbaanonderbreking (zowel voltijds als halftijds) nemen 
toegenomen is en dat ook verschillende personeelsleden regelmatig “verlof om dwingende 
redenen voor de opvang van de kinderen” nemen  dat niet bezoldigd is.
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Middelen

Overzicht van de middelen van de zone  

Detentiecellen
Totaal aantal detentiecellen individueel  5
Totaal aantal detentiecellen collectief   2

Informatica
Aantal vaste computers    83
Aantal laptops      12
Aantal GSM-smartphones    56

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      159
Pistolen      120
Machinepistolen     8
Kogelwerende vesten     90

Voertuigen
Voertuigen voor drug- en alcoholcontroles  1
Auto’s       15
Combi’s      7
Bromfietsen/scooters	 	 	 	 	 7
Motorfietsen	 	 	 	 	 	 6
Fietsen       27 waar van 3 elektrisch

Verkeersuitrusting
Snelheidsmeters      
Analoge	vaste	snelheidsmeter/rood	licht	 	 4
Aantal palen      14
Digitale	vaste	snelheidsmeter/rood	licht	 	 3
Digitale mobiele snelheidsmeter   1
Preventieve	snelheidsaffichage	 	 	 2
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Andere        2
Vaste ANPR       10
Mobiele ANPR      0
Betaalterminal kredietkaart     1
Ademanalysetoestel      4
Alcoholtests       16
Automatic Fingerprint system    1

Vaste ANPR       18
Mobiele ANPR      1
Betaalterminal kredietkaart     1
Ademanalysetoestel      4
Alcoholtests       16
Automatic Fingerprint system    1
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Buurtinformatienetwerken (BIN’s) 

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerking tussen bewoners van een bepaalde buurt 
en de politie.  Het doel is te komen tot een wederzijdse informatieuitwisseling.  Van de leden van 
een BIN wordt verwacht dat zij een verhoogd meldings- en aangiftegedrag aan de dag leggen, vb. 
melden van verdachte situaties, verdachte handelingen, verdachte voertuigen.  De politie enga-
geert zich om de aangesloten leden te verwittigen van bepaalde misdrijven als deze op heterdaad 
worden ontdekt (vb. inbreker die wordt betrapt maar gaat lopen).  Op zo’n moment wordt, afhan-
kelijk van de dringendheid van het feit, een ingesproken bericht verstuurd via de telefoon of een 
mail naar alle aangesloten leden. 

In 2019 telde Lier vier operationele buurtinformatienetwerken:

- BIN Zevenbergen;
- BIN Koningshooikt;
- BIN Kloosterheide;
- BIN Bogerse Velden.

Begin 2020 zal een vijfde BIN operationeel worden, BIN Koningshooikt-Midden.

Medio 2019 werd ook het buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen, dat actief is in de binnen-
stad, geïntegreerd in het Be-Alert platform.

Verzonden berichten via Be-Alert in 2019 :

- BIN Zevenbergen  4 spraakberichten 13 mails
- BIN Koningshooikt  2 spraakberichten 10 mails
- BIN Kloosterheide  2 spraakberichten 7 mails
- BIN Bogerse Velden  0 spraakberichten 4 mails
- BIN-Z    2 spraakberichten.
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Camerabewaking

Commissariaat
De 2 camera’s aan het gebouw werden vervangen door 2 multilenscamera’s en de capaciteit werd 
verhoogd van 2 naar 8 camera’s.
In het gebouw is er een camera bijgekomen aan het onthaal en in het verhoorlokaal onthaal.
De camera’s van het cellencomplex zijn nu veel gemakkelijker de gebruiken dankzij de integratie 
in Genetec.

MOEVEMENT
Ter hoogte van het ‘Moevement werden 3 multilenscamera’s geplaatst waardoor de capaciteitop 
12 komt.

Stadsbewaking
Buiten de camera’s aan de voetgangerstunnel werden de bestaande camera’s vervangen door nieu-
we. Alle camera’s, uitgezonderd deze op de Arthur Vanderpoortenlaan, werden multilenscamera’s.  
De capaciteit werd opgetrokken van 16 naar 51 camera’s.

Mobile camera
In 2019 werd ook een mobiele camera aangekocht dewelke, afhankelijk van de overlast, ter plaat-
se wordt opgehangen.

Dit geeft een totaal van 72 camera’s

Resultaten met enkele voorbeelden
249	filmfragmenten
773 foto’s
De	betreffende	filmfragmenten	en	foto’s	werden	gebruikt	in	gerechtelijke	dossiers,	waarvan	het	
merendeel	leidde	tot	positief	resultaat	met	identificatie	dader	of	daders.
Vbn. :
- Valpartij Zimmerplein
- Steekpartij Antwerpsestraat
- Diverse vechtpartijen in de uitgaansbuurt
- Streetrace Zimmerplein
- Diverse opzettelijke beschadingen
- Aanrijding vlucht Zimmerplein
-	Diverse	fiets-	en	bromfietsdiefstallen
- Overval met geweld Brouwerijstraat
- Fietser omver gestampt Grote Markt
- Vuurwerkproblemen i.v.m. voetbal Eikelstraat
-	Val	fietser	Kapucijnenvest
- Exhibitionist in tunnel
- Verschillende diefstallen in winkels of uit voertuigen
-	Aantreffen	drugs	bushalte
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Automatische nummerplaat herkenning (ANPR) 

Inventaris
 
- Hagenbroeksesteenweg    IN    OUT
- Antwerpsesteenweg      IN   OUT
-	Mechelsesteenweg	(grens	Duffel)	 	 	 IN	 	 	 OUT
- Mechelbaan      IN   OUT
-  Aarschotsesteenweg     IN   OUT
- Mechelsesteenweg (centrum)   IN   OUT
- Antwerpsesteenweg (centrum)   IN   OUT
- Fl. Van Cauwenberghstraat       OUT
- Rechestraat         OUT
- Liersesteenweg (Emblem)    IN   OUT

In 2019 werden op vraag, buiten onze zone, (voornamelijk door het arrondissementeel 
informatiekruispunt) 7854 nummerplaten nagezien in ons ANPP-systeem waarvan 213 positief 
waren.  Op deze manier kan vaak een link gelegd worden tussen eenzelfde misdrijf dat in 
verschillende	gemeenten	gepleegd	wordt,	en	waarbij	eenzeflde	voertuig	wordt	gebruikt.		
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ORBIT

Er werden diverse analyses uitgevoerd :
- voor de zonale Veiligheidsraad
- voor het BIVV
-	op	gerechtelijk	vlak	bij	woninginbraken	en	fietsdiefstallen
- op het vlak van verkeer : aangaande aanrijdingen, inbreuken op de zone 30 en 
parkeerproblemen
- voor de GAS-wetgeving : aangaande overlastfenomenen.


