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Jaarrekening

Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst)

Gewone dienst – uitgaven en ontvangsten 2016
  Totaal uitgaven en ontvangsten 2016                - 11.626 EUR
  Overgedragen resultaat vh vorige jaar    936.151
  Algemeen begrotingsresultaat                 924.525

Buitengewone dienst (investeringen) – uitgaven en ontvangsten 2016
  Totaal uitgaven en ontvangsten 2016      58.353  EUR
  Overgedragen resultaat vh vorige jaar              128.604
  Algemeen begrotingsresultaat                           186.957

Gewone dienst – uitgaven en ontvangsten 2016

Uitgaven
De totale uitgaven van de gewone dienst bedragen 9.656.065,80 EUR waarvan 9.287.608,20 
EUR op huidig dienstjaar en 368.457,60 EUR op vorige dienstjaren.  
De werkingskosten zijn per saldo met 4.569,65 EUR of 0,30% gedaald in vergelijking met 2015. 
De daling is voornamelijk het gevolg van mindere uitgaven werkingskosten op vorige dienstjaren 
tov de rekening 2015.
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 :

•	 Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen  : + 6.711 EUR
•	 Vergoedingen voor bij de gemeente gedetacheerd personeel : + 7.453 EUR
•	 Beheers- en werkingskosten van informatica : + 24.551 EUR
•	 Prestaties van derden : + 5.984 EUR
•	 Prestaties van derden voor gebouwen : + 10.084 EUR
•	 Levering van gas voor gebouwen : + 7.099 EUR
•	 Huur- en huurlasten politiecommissariaat (indexering) : + 19.081 EUR
•	 Verzekering van voertuigen : + 2.383 EUR

De belangrijkste minuitgaven situeren zich bij rubrieken van de administratieve 
werkingsuitgaven, de technische werkingsuitgaven met als belangrijkste minuitgave tov 2015 :

•	 Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties : - 3.966 EUR
•	 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik : - 3.552 EUR



23  Jaarverslag 2016

D
eel  3 M

iddelen

•	 Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel : - 2.333 EUR
•	 Kosten voor beroepsopleiding : - 6.561 EUR
•	 Kosten voor aankoop van boeken en documentatie : - 5.058 EUR
•	 Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik : - 15.670 EUR
•	 Aankoop individuele basis- en functieuitrusting : - 4.165 EUR
•	 Verzekeringen : BA, diefstal, … : - 13.517 EUR
•	 Levering van elektriciteit voor gebouwen : - 2.291 EUR
•	 Olie en brandstof voor voertuigen : - 3.102 EUR
•	 Materialen voor voertuigen  : - 11.438 EUR
•	 Belastingen en taxen op voertuigen : - 3.413 EUR

In 2016  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.

Ontvangsten 
De totale ontvangsten bedragen 9.644.439,41 EUR waarvan 9.491.553,10 betrekking heeft op het 
dienstjaar en 152.886,31 EUR op vorige dienstjaren. 
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De uitgaven van LPL worden bijna integraal gefinancierd met toelagen of overdrachten. De 
overdracht-ontvangsten bedragen 9.626.800,27 EUR waarvan 9.473.913,96 EUR betrekking heeft op 
het dienstjaar en  152.886,31 EUR op vorige dienstjaren. 

Hieronder vind je een samenstelling van de toelagen – overdrachten van het dienstjaar 2016 met een 
vergelijking met dienstjaren 2013, 2014 en 2015.

Samenstelling van de toelagen

Eigenlijk dienstjaar 2013 2014 2015 2016
Federale dotatie en sociale toelage 2.391.617,00 2.486.039,00 2.577.786,00 2.377.114,00
Toelage van de stad Lier 6.152.543,00 6.433.701,00 6.665.493,00 6.468.960,00
Vergoeding detachering 211.950,00 222.152,00 211.047,00 218.587,00
Toelage project verkeersveiligheid 392.011,00 395.818,00 394.351,00 400.219,00
Andere (terugbetaling Ethias) 4.490,00 15.048,00 228.847,00 9.034,00
Totaal dienstjaar 9.152.611,00 9.552.758,00 10.077.524,00 9.473.914,00

Vorig dienstjaar
Federale dotaties 21.002,00 1.716,00 207.701,00 152.886,00

TOTAAL : 9.173.613,00 9.554.474,00 10.285.225,00 9.626.800,00

Er zijn enkele markante minder- en meerontvangsten inzake toelagen in vergelijking met 2015 :

Bij de federale dotatie en sociale toelage : - 255.487 EUR : 
Volgende grote meer- en minderontvangsten kwamen tot stand in 2016 :
* federale toelage 2016   :  - 323.166 eur (terugname van teveel ontvangen in 2015)
* NAVAP-toelage 2016  :  +  77.455 eur
* sociale toelage I 2016   :  +  41.332 eur
* verkeersveiligh.toelage v dj   :  -   31.816 eur
* sociale toelage 2 v dj  :  -   10.663 eur
* subsidie aanwervingsbeleid  :  -     2.855 eur

 
Bij de “andere”-toelage : - 219.813 EUR : Dit betreft het verschil in ontvangst van Ethias inzake 
tussenkomst tijdelijke arbeidsongeschikheid en tussenkomst verzekeringen.
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Bij de toelage van de stad Lier : - 196.533 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). Er moest budgettair minder toelage voorzien worden gelet op het positief 
budgettair resultaat van 2015.
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Uitgaven en ontvangsten vorige dienstjaren
Op “vorige dienstjaren” heeft de rekening 2016  een negatief saldo van 215.571 EUR. De 
uitgaven “vorige dienstjaren” bedragen 368.458 EUR dit is hoofdzakelijk het gevolg van 
wijze van loonboeking van de maand december van de nabetaalden. Deze loonboeking wordt 
volgens de begrotingsrichtlijnen geboekt  op “vorige dienstjaren”. 
De ontvangsten “vorige dienstjaren” bedragen 152.886 EUR  en betreft de 
achterstallige toelage verkeersveiligheid 2011 voor 151.828 EUR, en bijkomende 
sociaal toelage 2 vorige dienstjaren voor 1.058 EUR.

Algemeen begrotingsresultaat
De rekening 2016 heeft een batig algemeen begrotingsresultaat van 924.525 EUR. 

Dit positief resultaat vindt  zijn oorsprong enerzijds in een negatief resultaat van 
11.626 EUR van het dienstjaar 2016 (inclusief budgettaire boekingen op vorige 
dienstjaren) en anderzijds dienen we ook rekening te houden met het positief 
algemeen begrotingsresultaat resultaat van 2015 dat 936.151  EUR bedroeg.

Een deel van dit  bedrag kan als buffer dienen voor eventuele budgettaire 
tegenslagen die zich in 2017 zouden kunnen voordoen. Bij de opmaak van 
de begroting 2017 werd er ook reeds deels rekening gehouden met dit positief 
begrotingsresultaat. 
Daarnaast zal in overleg met de stad Lier bekeken worden hoe dit positief begrotingsresultaat 
verder zal worden aangewend. 
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Personeelskosten

De personeelskosten zijn met 129.003,24 EUR of  1,61% toegenomen in vergelijking met 2015. 
De stijging van de totale personeelskost  is het gevolg van de jaarlijkse baremische verhogingen 
van de wedden, de loonindexering vanaf 1/7/2016  en een verplichte verhoging van de 
werkgeversbijdrage pensioenen (van 31,00% naar 34,00%).

Buitengewone dienst – uitgaven en ontvangsten 2016

Eigen dienstjaar
De buitengewone dienst – uitgaven van de lokale politiezone Lier bedraagt 501.982 EUR. Dit 
betreffen  enerzijds vervangings- en uitbreidingsinvesteringen   in voornamelijk informatica- en 
exploitatiemateriaal (o.a. politieradio’s, vastlegging ANPR-cameranetwerk, …) en aankoop van 
twee voertuigen. 
De buitengewone dienst – ontvangsten van de lokale politiezone Lier bedraagt 550.575,96 EUR, 
waarvan 550.000 eur betoelaagd wordt door de stad Lier als investeringgsubsidie in kapitaal. 
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Overzicht van de middelen van de zone 
 

Detentiecellen
Totaal aantal detentiecellen individueel  5
Totaal aantal detentiecellen collectief   2

Informatica
Aantal vaste computers    78
Aantal laptops      20

Communicatiemiddelen
Radio’s  Basisstation    1
  Mobiele stations in voertuig  9
  Draagbare radiostations  60
Mobiele Data Terminals
  Enkel radio    59

Bewapening
Beveiligde wapenkamers    2
Beveiligde wapenkasten    3
Peppersprays      115
Pistolen      116
Machinepistolen     7

Voertuigen
Voertuigen voor drug- en alcoholcontroles  1
Auto’s       6
Combi’s      15
Bromfietsen/scooters     8
Motorfietsen      4
Fietsen       19
Aanhangwagens     1

Verkeersuitrusting en andere middelen
Snelheidsmeters     
 
Analoge vaste snelheidsmeter/rood licht  5
Aantal palen      19
Aantal preventieve snelheidsmeters met
 Snelheidsaffichage    2
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Verkeersanalysetoestel     2
Fleetloggers       2
Ademanalysetoestellen     4
Alcoholtest        16
Vaste ANPR       2
Automatic Fingerprint system    1
Kogelwerende vesten collectief    13
Kogelwerende vesten individueel    70


