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POLITIEZONE BERLAAR-NIJLEN 
 

POLITIERAAD 
 

06 JULI 2020 
 

 

Aanwezig : Verbeeck Paul, voorzitter - Burgemeester Nijlen 

  Horemans Walter, Burgemeester Berlaar 

 Van Asch Jan, Korpschef - Hoofdcommissaris 

Aras Dirk, Laurijssen Paul, Van Roey Julie, Fierens Geert, Rijnders Nathan, 

Staes Guy, Mariën André, Van Assche Dorien, Verwimp Jonas, Heylen Ferdi, 

De bruyn Jef, Luyten Luc, Nuyens Rudy, Verelst Leo, Politieraadsleden 

         Vanderoost Sam, Politiesecretaris 

 

Verontschuldigd: Celis Bert, Van Dessel Johan, Wellens Thomas 

 

Voorzitter Paul Verbeeck opent de vergadering om 20.03u. 

 

Politieraadslid Julie Van Roey zal later aansluiten bij de vergadering.  

 

Openbare zitting 
 

 

1. Verslag vergadering 20 april 2020 – goedkeuring  
 

Het verslag van 20 april 2020 wordt unaniem goedgekeurd.  

 

 

2. Jaarrekening 2019 – goedkeuring  
 

Juridische grond 

- De Nieuwe Gemeentewet 

- Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd 

op twee niveaus 

- Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemene reglement op de 

boekhouding van de lokale politie 

Argumentatie 

Piet Mariën, de bijzondere rekenplichtige, stelt de jaarrekening 2019 voor, omvattende de 

begrotingsrekening 2019, de balans op 31 december 2019 en de resultatenrekening over het 

dienstjaar 2019: 

Hij stelt dat er een positief resultaat werd geboekt. Er werd minder geld uitgegeven aan personeel 

dan we begroot hadden doordat er de laatste jaren een personeelstekort is geweest. Aangezien de 

personeelskosten ongeveer 85% van de totale kosten vertegenwoordigen, heeft dit een grote 

impact.  



 dd. 06 juli 2020 Politieraad  blz. : 2 
 

Contactpersoon Politieraad:  Sam Vanderoost, politiesecretaris 
te bereiken Statiestraat 11 te 2560 Nijlen 

tel.  : 03/4661616 mail: sam.vanderoost@police.belgium.eu 

Er loopt nog een lening tot 2020.  

De ontvangsten komen voornamelijk uit de federale en gemeentelijke toelagen. We ontvingen 

ook nog de tweede schijf van het verkeersveiligheidsfonds van 2014.  

Besluit 

De politieraad keurt de jaarrekening van 2019 goed met een meerderheid van 87,01% 

(onthoudingen van raadsleden Leo Verelst en Dirk Aras) en stelt ze vast als volgt: 

Het politiecollege stelt voor aan de politieraad om de jaarrekening 2019 goed te keuren en als 

volgt vast te stellen:  

 

a) Gewone dienst 

 

Netto vastgestelde rechten 8.784.469,20 

Vastgelegde uitgaven 5.615.052,65 

Begrotingsresultaat 3.169.416,55 

 

Over te dragen vastgelegde uitgaven 18.742,62 

Boekhoudkundig resultaat 3.188.159,17 

 

b) Buitengewone dienst 

 

Netto vastgestelde rechten 106.000,00 

Vastgelegde uitgaven 1.020.993,49 

Begrotingsresultaat -914.993,49 

Over te dragen vastgelegde uitgaven 254.737,14 

Boekhoudkundig resultaat -660.256,35 

 

De balans op 31 december 2019 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2019 van de 

Politiezone Berlaar-Nijlen worden als volgt vastgelegd: 

 

a) Balans 

 

Vaste activa 1.189.998,77 

Vlottende activa 3.199.484,97 

Totaal van de activa 4.389.483,74 

 

Eigen vermogen 3.679.040,63 

Voorzieningen 0,00 

Schulden 710.443,11 

Totaal van de passiva 4.389.483,74 

 

b) Resultatenrekening 

 

Exploitatieresultaat 897.471,31 

Uitzonderlijk resultaat 33.946,80 

Resultaat van het dienstjaar 931.418,11 
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3. Aankoop van twee dienstvoertuigen via het raamcontract van de federale 

overheid - goedkeuring 
 

Juridische grond 

- De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 

26 § 1, 1° a (limiet van 85.000,00 excl. Btw niet overschreden) 

- Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105. 

- Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 

- Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de 

motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 

- Koninklijk Besluit van 18 april 2017 overheidsopdrachten in de klassieke sectoren 

- Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 

inzonderheid artikel 5 § 3. 

- Koninklijk Besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro en de wijziging 

van bepaalde bedragen in de reglementering inzake overheidsopdrachten. 

Feiten en context 

De politiezones kunnen beroep doen op de aankoopdienst van de federale overheid om voertuigen 

aan te schaffen. De federale overheid heeft hiervoor raamcontracten afgesloten met leveranciers. 

Politieraadslid Geert Fierens vraagt of een voertuig reeds na vijf jaar uit dienst moet genomen 

worden.  

Korpschef Jan Van Asch antwoordt dat dit soms zelfs sneller dient te gebeuren. Na ongeveer 250 

000 kilometer zijn de patrouillevoertuigen afgeschreven. Ze worden dan overgekocht door 

D’Ieteren.  

Voorzitter Paul Verbeeck meldt nog dat de patrouillevoertuigen vroeger pas vervangen werden na 

ongeveer 300 000 kilometer maar dat dit leidde tot meer garagekosten.  

Argumentatie  

Volgende dienstvoertuigen dienen vervangen te worden: 

- Het dienstvoertuig met nummerplaat 1LBE398, in dienst sinds 07 augustus 2015.  

- Het dienstvoertuig met nummerplaat VWT 277, in dienst sinds 08 december 2006. 

Financiële gevolgen 

- Het bedrag voor aankoop van twee dienstvoertuigen wordt geraamd op 120.000 euro 

inclusief btw. 

- Voor deze aankoop is voldoende krediet voorzien in de begroting van 2020. 

Besluit 

De politieraad keurt de aankoop van twee nieuwe dienstvoertuigen via het raamcontract van de 

federale overheid unaniem goed.  
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4. Overname ANPR gemeente Nijlen – goedkeuring  
 

Voorgeschiedenis  

Het “College van burgemeester en schepenen” van Nijlen neemt op 25 mei 2020 kennis van de 

offerte met ref. 2017 R3 043 2NINANT778A, opgesteld door de THV Proximus-Trafiroad, voor 

de plaatsing van de trajectcontrole op het grondgebied Nijlen ten bedrage van € 74 940,87 inclusief 

21% BTW. Voor het doorsturen van de geregistreerde gegevens wordt de voorkeur gegeven aan 

een VDSL-verbinding met een eenmalige aansluitkost van € 450,00 en een maandelijkse kost van 

€ 85,60. De gemeente Nijlen koopt de installatie aan (met het oog op een trajectcontrole aan de 

Herenthoutsesteenweg) en verzoekt aan de politie om deze over te kopen.  

Het “College van burgemeester en schepenen” van Nijlen adviseert aan de politie om de beslissing 

tot deze aankoop te agenderen op de eerstkomende politieraad.  

Juridische grond 

- De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 

26 § 1, 1° a (limiet van 85.000,00 excl. Btw niet overschreden) 

- Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105. 

- Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 

- Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de 

motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 

- Koninklijk Besluit van 18 april 2017 overheidsopdrachten in de klassieke sectoren 

- Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 

inzonderheid artikel 5 § 3. 

- Koninklijk Besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro en de wijziging 

van bepaalde bedragen in de reglementering inzake overheidsopdrachten. 

Financiële gevolgen 

- De prijs bedraagt € 74 940,87 inclusief 21% BTW. De eenmalige aansluitingskost voor de 

VDSL-verbinding kost € 450,00 en de maandelijkse kost bedraagt € 85,60.  

- Voor deze aankoop is voldoende krediet voorzien in de begroting van 2020. 

Argumentatie  

De ANPR kan zowel gebruikt worden voor snelheidsmetingen (trajectcontrole) als voor 

nummerplaatherkenning. De nummerplaten worden vergeleken met nummerplaten uit databanken 

om zo bv. niet-verzekerde, niet-gekeurde of gestolen voertuigen op het spoor te komen. Ook bij 

misdrijven als inbraken of vluchtmisdrijven bewijst een ANPR zijn nut.  

 

Politieraadslid Dirk Aras vraagt om meer duiding te geven over dit verhaal en om de overname en 

de aankoop van ANPR’s te kaderen in een algemeen ANPR-plan. Hij vraagt tevens of het juridisch 

een verschil maakt of de ANPR in Nijlen of in Berlaar staat.  

 

Politieraadslid Dirk Aras vraagt hoe het zit met de dekking van het grondgebied. Korpschef Jan 

Van Asch stelt dat er vragen zijn gekomen vanuit de omliggende zones om in te stappen in ANPR. 

We hebben onderzocht waar er al palen staan en waar wij als politiezone kunnen bijdragen. De 

korpschef wijst erop dat er een verschil in prijs is tussen een ANPR en een trajectcontrole. Om te 
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beginnen zouden we een trajectcontrole willen organiseren op de grens van Berlaar en Nijlen. Dan 

wordt het verder bekeken.  

 

Politieraadslid Dirk Aras vraagt of de politieraadsleden flitscijfers kunnen krijgen van de 

verschillende locaties. Korpschef Jan Van Asch antwoordt hierop bevestigend. Hij wijst er wel op 

dat er op sommige plaatsen momenteel niet geflitst wordt.  

 

Politieraadslid Dirk Aras wijst erop dat men voor een trajectcontrole best een traject kiest met 

weinig zijstraten. Korpschef Jan Van Asch bevestigt dit.  

 

Dirk Aras vraagt om een toelichting van de flitscijfers op de volgende politieraad. Korpschef Jan 

Van Asch bevestigt dit.  

 

Voorzitter Paul Verbeeck merkt op dat wij reeds enkele voertuigen bezitten met ANPR. Korpschef 

Jan Van Asch wijst erop dat dit nuttig is bij de opheldering van bv. inbraken. Vaak gebeurt dit in 

samenwerking met andere politiezones.  

Besluit 

De politieraad keurt de overname van de ANPR-installatie die door het College van burgemeester 

en schepenen van Nijlen werd aangekocht op 25 mei 2020 unaniem goed.  

 

 

Politieraadslid Julie Van Roey vervoegt de vergadering.  

 

 

5. Aankoop van drie ANPR’s via de opdrachtencentrale van de federale politie 

- goedkeuring 
 

Juridische grond 

- De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 

26 § 1, 1° a (limiet van 85.000,00 excl. Btw niet overschreden) 

- Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105. 

- Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 

- Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de 

motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 

- Koninklijk Besluit van 18 april 2017 overheidsopdrachten in de klassieke sectoren 

- Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 

inzonderheid artikel 5 § 3. 

- Koninklijk Besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro en de wijziging 

van bepaalde bedragen in de reglementering inzake overheidsopdrachten. 
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Feiten en context 

Politiezones en lokale besturen kunnen ANPR-camera’s aankopen via de nieuwe 

opdrachtencentrale van de federale politie: het federaal contract ‘Procurement 2017 R3 043’. Tot 

eind vorig jaar liep de opdrachtencentrale nog via AWV. Het nieuwe raamcontract behandelt de 

levering, plaatsing en het onderhoud van nummerplaatherkenningscamera’s.  

Het dossier “Vaste ANPR” en “Trajectcontrole FEdPol 2017 R3 (tot 31/12/2021)” werd 

toegewezen aan Proximus/Trafiroad. 

Financiële gevolgen 

- Het bedrag voor aankoop van drie ANPR’s wordt geraamd op 270.000 euro inclusief btw. 

- Voor deze aankoop is voldoende krediet voorzien in de begroting van 2020. 

Politieraadslid Leo Verelst vraagt waarom er zo’n groot bedrag is begroot terwijl de ANPR uit het 

voorgaande punt € 74 940,87 kost. Korpschef Jan Van Asch antwoordt dat er een marge werd 

genomen op dit bedrag.  

Argumentatie  

De ANPR kan zowel gebruikt worden voor snelheidsmetingen (trajectcontrole) als voor 

nummerplaatherkenning. De nummerplaten worden vergeleken met nummerplaten uit databanken 

om zo bv. niet-verzekerde, niet-gekeurde of gestolen voertuigen op het spoor te komen. Ook bij 

misdrijven als inbraken of vluchtmisdrijven bewijst een ANPR zijn nut.  

Besluit 

De politieraad keurt de aankoop van drie ANPR’s via de opdrachtencentrale van de federale politie 

unaniem goed. 

 

 

6. Vacantverklaring inspecteur van politie – goedkeuring  
 

Feiten en context 

- Op 01 mei 2020 maakte een inspecteur de overgang naar een andere politiezone.  

Juridische grond 

- Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 

de politiediensten (BS 31/03/2001) 

- Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling 

in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale 

verantwoordelijke overheden in de politiezones. (BS 31/01/2002) 

Argumentatie 

Het is nodig om een betrekking van inspecteur van politie open te verklaren om te kunnen blijven 

voldoen aan de opgelegde functionaliteiten van de basispolitiezorg. 

Korpschef Jan Van Asch wijst erop dat we nog een tekort van vijf inspecteurs hebben. Via de 

aspirantenmobiliteit stromen er momenteel nog maar weinig inspecteurs in. Voorzitter Paul 

Verbeeck bevestigt dat de bezetting momenteel nog erg laag is.  

Besluit 

De politieraad keurt de vacantverklaring van een betrekking van inspecteur van politie unaniem 

goed.  
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7. Vacantverklaring inspecteur lokale recherche – goedkeuring  
 

Feiten en context 

Op 04 mei 2020 maakte een inspecteur van de lokale recherche de overstap naar de wijkwerking.  

Juridische grond 

- Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 

de politiediensten (BS 31/03/2001) 

- Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling 

in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale 

verantwoordelijke overheden in de politiezones. (BS 31/01/2002) 

Argumentatie 

Het is nodig om een betrekking van inspecteur van politie (lokale recherche) open te verklaren om 

de goede werking van de lokale recherche te kunnen blijven waarborgen.  

Besluit 

De politieraad keurt de vacantverklaring van een betrekking van inspecteur van politie (lokale 

recherche) unaniem goed.  

 

 

8. Mededelingen  
 

Er zijn geen mededelingen.  

 

 


