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POLITIEZONE BERLAAR-NIJLEN 
 

POLITIERAAD 
 

26 OKTOBER 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, 

Luyten Luc, Nuyens Rudy, Verelst Leo, Van Dessel Johan, Wellens Thomas, 

Politieraadsleden 

         Vanderoost Sam, Politiesecretaris 

 

Verontschuldigd: Celis Bert, De bruyn Jef  

 

Voorzitter Paul Verbeeck opent de vergadering om 20.00u. 

 

De voorzitter merkt op dat we op vraag van politieraadslid Leo Verelst twee punten (schooltoezicht 

politie en naleving coronarichtlijnen door politie) toegevoegd hebben. Gezien de hoogdringendheid 

werd ook een punt toegevoegd op de geheime zitting.  

 

Openbare zitting 
 

 

1. Verslag vergadering 06 juli  2020 – goedkeuring  
 

Het verslag van 06 juli 2020 wordt unaniem goedgekeurd.  

 

 

2. Aanpassing gemeentelijke dotaties – goedkeuring 
 

Voorzitter Paul Verbeeck geeft toelichting bij dit punt. Hij stelt dat we de gemeentelijke dotaties 

in 2020 en 2021 willen verminderen omdat we stilaan een reserve hebben opgebouwd. De 

voornaamste reden voor het positieve saldo is dat we al enkele jaren het personeelskader niet 

hebben kunnen invullen.  

 

Politieraadslid Geert Fierens verwijst naar de daling van de personeelskosten. Hij vraagt wat 

hiervan de belangrijkste oorzaken zijn en of dit een langdurig probleem is. Korpschef Jan Van Asch 

antwoordt dat dit een landelijk probleem is. Bovendien werft de stad Antwerpen rechtstreeks aan 

waardoor heel wat beginnende inspecteurs uit de provincie Antwerpen niet kunnen aangeworven 

worden door de andere zones. Ook in de omliggende zones, bv. in de politiezone Neteland, vormt 

dit een groot probleem. Voorzitter Paul Verbeeck stelt dat wij niet de middelen hebben om 
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rechtstreeks aan te werven en de opleiding van de aspirant-inspecteurs te financieren. Zelfs de stad 

Mechelen, die dit eveneens overwogen heeft, heeft besloten om dit niet te doen.  

 

Politieraadslid Leo Verelst vraagt hoe het met de uitstroom zit. Korpschef Jan Van Asch antwoordt 

dat er momenteel niet veel uitgaande mobiliteiten zijn, wel een aantal pensioneringen.  

 

Politieraadslid Leo Verelst stelt dat het goed is om de gemeentelijke dotatie te verlagen maar vraagt 

zich af of het wel genoeg is. Hij stelt dat er ruimte is om meer budget vrij te maken. Wat de 

begrotingswijziging betreft (punt 3), vraagt hij zich af of we rekening gehouden hebben met het 

personeelstekort. Indien niet bouwen we immers terug overschot op. Voorzitter Paul Verbeeck 

antwoordt dat we een derde van het saldo laten staan om investeringen te doen (vb. ANPR). Hij 

stelt verder dat dat we de begroting 2020 hebben opgemaakt rekening houdend met de vacatures 

die nog openstaan. Politieraadslid Leo Verelst stelt dat we zo een pak geld voorzien dat we niet 

gaan gebruiken. Voorzitter Paul Verbeeck stelt dat dit zal bekeken worden bij de begroting 2021.  

 

Juridische grond  

- De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988. 

- 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. 

- Ministeriële omzendbrief PLP 59 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 

politiebegroting voor 2020 ten behoeve van de politiezones  

Argumentatie 

- Uit bijgevoegde berekening blijkt dat de effectieve kost per inwoner in de politiezone van 2015 

naar 2019 gedaald is van 101,70 euro naar 79,38 euro, vooral te wijten aan personeelstekorten. 

Beide gemeenten hebben echter steeds de voorziene gemeentelijke dotatie uitbetaald waardoor 

er per einde 31/12/2019 een financieel overschot is ontstaan op de gewone dienst van 

3.169.416 euro. 

- Uit een eerste simulatie blijkt dat op basis van de huidige dotaties het resultaat van de gewone 

dienst van 2020 zal uitkomen op -200.000 euro waardoor het overschot nauwelijks wordt 

afgebouwd. 

- Het is niet aangewezen om een dergelijk groot overschot of reserve binnen de politiezone aan 

te houden maar terug te laten vloeien naar beide gemeenten in de vorm van een verlaagde 

dotatie. Om een langdurig positief effect te hebben op het financieel evenwicht wordt dit best 

gespreid over verschillende jaren. 

Besluit 

De politieraad keurt de onderstaande aanpassing van de politiebegroting 2020 en de gemeentelijke 

dotaties goed met een meerderheid van 93,4% (onthouding van Leo Verelst)  

- De gemeentelijke dotatie van de gemeente Nijlen voor 2020 wordt verlaagd van 2.229.069 

euro naar 1.643.882 euro (verlaging met 585.187 euro). De gemeentelijke dotatie van de 

gemeente Nijlen voor het jaar 2021 wordt eveneens vastgesteld op 1.643.882 euro.  

- De gemeentelijke dotatie van de gemeente Berlaar voor 2020 wordt verlaagd van 1.160.265 

euro naar 856.921 euro (verlaging met 303.344 euro). De gemeentelijke dotatie van de 

gemeente Berlaar voor het jaar 2021 wordt eveneens vastgesteld op 856.921 euro. 
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Opmerking van de bijzonder rekenplichtige:  

• Op deze manier wordt in 2 jaar het overschot van de politiezone met 70% afgebouwd en 

komt dit ten voordele van het meerjarenplan van beide gemeenten. 

• Er blijft een beperkte reserve om in de toekomst onverwachte uitgaven of 

minderontvangsten op te vangen. 

• Er blijft voldoende ruimte om het toekomstig (hoog) investeringsprogramma o.a. 

trajectcontroles uit te voeren. 

• In geval van een fusie kan het overschot ingebracht worden in de nieuwe politiezone met 

afspraken rond verrekening van de gemeentelijke bijdragen. 

 

 

3. Begrotingswijzigingen nrs. 1 en 2 van 2020 – goedkeuring  
 

Voorgeschiedenis 

- In het politiecollege van 24 september 2020 werd beslist om het ontwerp van de 

begrotingswijzigingen 1 en 2 van 2020 ter goedkeuring voor te leggen aan de politieraad. 

- De commissie voor advisering van de politiebegroting en de begrotingswijzigingen heeft een 

gunstig verslag opgesteld op 24 september 2020.  

Feiten en context 

De voorgestelde kredieten zijn het gevolg van regelmatig aangegane verbintenissen, ofwel 

noodzakelijk voor de normale werking van de politiezone. 

Juridische grond 

- De nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988. 

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

op twee niveaus (B.S. 05/01/1999). 

- Koninklijk besluit van 05 september 2001 houden het algemene reglement op de boekhouding 

van de lokale politie. 

Argumentatie 

- Uit berekeningen blijkt dat de effectieve kost per inwoner in de politiezone van 2015 naar 2019 

gedaald is van 101,70 euro naar 79,38 euro, vooral te wijten aan personeelstekorten. Beide 

gemeenten hebben echter steeds de voorziene gemeentelijke dotatie uitbetaald waardoor er per 

einde 31/12/2019 een financieel overschot is ontstaan op de gewone dienst van 3.169.416 euro. 

- Het is niet aangewezen om een dergelijk groot overschot of reserve binnen de politiezone aan 

te houden maar terug te laten vloeien naar beide gemeenten in de vorm van een verlaagde 

dotatie. Om een langdurig positief effect te hebben op het financieel evenwicht wordt dit best 

gespreid over verschillende jaren 

- Het begrotingsevenwicht werd zowel voor de gewone als voor de buitengewone dienst 

gerespecteerd. 

- Er werd voor zover bekend, voldoende uitgavenkrediet ingeschreven en het totaal van de 

ontvangstenkredieten beantwoordt aan de verwachtingen. 

Besluit 

De politieraad keurt de begrotingswijzigingen 1 en 2 van 2020 goed met een meerderheid van 

88,55 % (onthoudingen van Dirk Aras en Leo Verelst) en stelt ze vast als volgt: 
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Begrotingswijziging nr. 1 – gewone dienst 

 

Balans van inkomsten en uitgaven 

 

Gewone dienst Ontvangsten Uitgaven Saldo 

Vlg. oorspronkelijke 

begroting  

8.644.657,00 6.790.898,00 1.853.759,00 

Verhoging der kredieten 685.091,55 0,00 685.091,55 

Vermindering der kredieten 888.531,00 0,00 -888.531,00 

Nieuwe uitkomst 8.441.217,55 6.790.898,00 1.650.319,55 

 

Begrotingswijziging nr. 2 – buitengewone dienst 

 

Balans van inkomsten en uitgaven 

 

Buitengewone dienst Ontvangsten Uitgaven Saldo 

Vlg. oorspronkelijke 

begroting  

1.805.000,00 1.784.959,00 20.041,00 

Verhoging der kredieten 115.000,00 135.034,49 -20.034,49 

Vermindering der kredieten 0,00 0,00 0,00 

Nieuwe uitkomst 1.920.000,00 1.919.993,49 6,51 

 

 

4. Vacantverklaring inspecteur recherche – goedkeuring  
 

Feiten en context 

Volgend jaar maakt een inspecteur van de lokale recherche de overstap naar de dienst interventie.  

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.  
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Besluit 

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

recherche) unaniem goed.  

 

 

5. Agenda buitengewone algemene vergadering TMVS van 08 december 2020 

– goedkeuring  
 

Overwegingen 

Gelet op het feit dat de politiezone Berlaar-Nijlen aangesloten is bij TMVS dv; 

Gelet op de statuten van TMVS dv;  

Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 8 

december 2020, waarin de agenda werd meegedeeld;  

Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur; 

 

Besluit 

Artikel 1.  De politieraad verleent met een meerderheid van 16 stemmen tegen 1 (onthouding door 

Leo Verelst) goedkeuring aan alle punten op de agenda van de buitengewone algemene 

vergadering TMVS dv van 8 december 2020 en de daarbij behorende documentatie 

nodig voor het onderzoek van de agendapunten :  

1. Toetreding van deelnemers 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen 

3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. artikel 

432 DLB) 

4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB) 

5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing 

6. Statutaire benoemingen 

Varia 

Artikel 2. De politieraad draagt politieraadslid Bert Celis met een meerderheid van 16 stemmen 

tegen 1 (onthouding van Leo Verelst) op om namens het bestuur alle akten en bescheiden 

met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 

8 december 2020, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de 

beslissing van de politieraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de 

agendapunten van voormelde algemene vergadering. 

Artikel 3. Een afschrift van dit besluit zal : 

• hetzij per post t.a.v. FARYS | TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,  

• hetzij per elektronische post, 20201208BAVTMVS@farys.be,  

gestuurd worden. 

 

  

mailto:20201208BAVTMVS@farys.be
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6. Statutenwijziging IOK – goedkeuring  
 

Overwegingen  

 

De politieraad neemt kennis van het voorstel van statutenwijziging van IOK in het kader van het 

voorstel van de raad van bestuur van 18 september 2020 om tot participatie in Welzijnszorg 

Kempen (WZK) over te gaan. 

 

Dit dossier wordt geagendeerd op de algemene vergadering van IOK van 18 december 2020 en 

wordt aan alle deelnemers voorgelegd in functie van mandaatbepaling. 

 

Een ontwerp van statutenwijziging moet conform artikel 427 het Decreet Lokaal Bestuur uiterlijk 

90 dagen voorafgaand aan de algemene vergadering aan de deelnemers worden bezorgd. 

 

Om die reden wordt het ontwerp van statutenwijziging op 18 september 2020 overgemaakt aan 

alle deelnemers en op 16 oktober geïntegreerd in de definitieve agenda van de algemene 

vergadering van 18 december 2020.  

 

Het uitgangspunt van de participatie bestaat erin dat IOK participeert in WZK om de bestaande 

verbondenheid nu en in de toekomst gestalte te geven en om de financiële steun fiscaal en 

juridisch te onderbouwen.  

 

Dit wordt uitvoerig beschreven in bijgevoegde nota die tevens het in artikel 472 DLB  voorziene 

verslag van de raad van bestuur van 18 september 2020 aan de algemene vergadering uitmaakt. 

 

Er wordt hierbij verwezen naar de historiek van WZK, de gedeelde diensten en de gewenste 

ontwikkeling van synergie als gevolg van de integratie gemeente/OCMW.   

 

Vanuit haar ontstaansgeschiedenis wordt Welzijnszorg Kempen ook op dit ogenblik nog 

structureel ondersteund door 3 IOK medewerkers via inbreng van diensten. 

 

Ook deze personeelsinzet kan op die manier worden verankerd op basis van het principe van 

inbreng van nijverheid/diensten van een vennoot in de organisatie. De actuele jaarlijkse 

ondersteuning vanuit IOK aan WZK heeft nu een waarde van 280.433,38 euro (te indexeren). 

Deze steun werd toegezegd voor een periode van 6 jaar en zal geëvalueerd worden. 

 

Er wordt uitdrukkelijk gekozen voor het behoud van een aparte juridische entiteit voor WZK. Dit 

uitgangspunt moet gemotiveerd worden en vormt een belangrijk onderdeel in het verslag van de 

raad van bestuur van IOK in het kader van artikel 472 DLB en vormt een belangrijke onderdeel 

van de motivering van de raad van beheer van WZK in het kader van de vooropgestelde 

statutenwijziging. 

 

Er wordt geopteerd voor een substantiële participatie van 25,2 % (zie bijlage).  

Op dit ogenblik zijn alle aandelen binnen WZK in handen van 27 OCMW’s. Voorgesteld wordt 

om deze aandelen van OCMW’s te kwalificeren als A-aandelen. Aandelen in handen van andere 

publieke rechtspersonen, zoals IOK, worden gekwalificeerd als B-aandelen. De voorgestelde 
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participatie is gebaseerd op de decretale mogelijkheden voorzien in de  artikelen 472 en 475 van 

het Decreet Lokaal Bestuur.  

 

Het concrete voorstel van statutenwijziging (zie bijlage) houdt in dat artikel 3 § 3 van de statuten 

van IOK rond het maatschappelijk doel als volgt (zie onderlijnde passage) wordt aangevuld: 
 
§3 IOK staat daarnaast in voor de uitvoering van streekgebonden, culturele en sociale 
studieopdrachten en projecten in opdracht van en onder de voorwaarden bepaald door de 
deelnemers. 
 

“Zo draagt IOK vanuit een wederzijdse participatie  bij aan de dienstverlening vanuit 

Welzijnszorg Kempen voor de opdrachten die aan de OCMW’s zijn toevertrouwd. Deze 

bijdrage, die onder meer uit de inbreng van diensten bestaat, kadert in het streven naar synergie 

in de dienstverlening aan de gemeenten en OCMW’s en in het kader van de verdere 

optimalisering van hun integratie.” 

 
Voorstel van besluit 

De politieraad hecht met een meerderheid van 16 stemmen tegen 1 (onthouding door Leo Verelst) 

goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging, zodat IOK tot participatie in WZK conform de 

beschreven modaliteiten, kan overgaan.  

 

 

7. Mededelingen  

 

- Stand van zaken fusie Berlaar-Nijlen en Heist  

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt dat men momenteel deze piste aan het bekijken is. Het is de 

bedoeling om in de komende periode een aantal cijfergegevens van beide politiezones naast mekaar 

te leggen. Er werd een werkgroep samengesteld met onder andere bijzonder rekenplichtige Piet 

Mariën en politiesecretaris Sam Vanderoost. Uiteraard zullen de gemeenteraden en de politieraad 

betrokken worden indien men daadwerkelijk zou overgaan tot een fusie.  

 

Politieraadslid Thomas Wellens verwijst naar zijn schriftelijke vraag omtrent de fusieoperatie. Wij 

hernemen deze vraag:  

 

“Naar aanleiding van de voorgaande politieraden waar korte updates werden gegeven over de 

mogelijke fusieoperatie van onze politiezone zou ik graag meer info willen betreffende de mogelijke 

op til staande fusie. 

Ons politiekorps bestaat uit ongeveer 73 leden (inclusief CALOG-personeel) op een bevolking van 

+/- 34.000 inwoners. Het korps van Heist-op-den-berg bestaat uit +/- 103 leden op 43.000 

inwoners. Het korps van Lier bestaat uit +/- 112 leden op 35.000 inwoners. 

Bij het overwegen van een fusie is het van belang dat de minimale dienstverlening van de lokale 

politie wordt meegenomen. Op de zeven basistaken van de lokale politie (Onthaal, interventie, 

wijkwerking, slachtofferbejegening, recherche, ordehandhaving en verkeer) schiet men momenteel 

soms tekort omwille van capaciteitsproblemen. Vaak wordt ‘ordehandhaving’ niet als belangrijk 

aanzien omdat er geen grote voetbalclubs of grote manifestaties in onze regio doorgaan. Doch 
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iedere politiezone moet een bijdrage leveren aan de nationale gehypothekeerde reserve voor 

ordehandhaving.  

Kleine korpsen ondervinden ook nog andere nadelen waaronder het niet kunnen volbrengen van 

bepaalde basisopdrachten zoals: 

1. Interventieploegen 24u/24u – Bij één groot ongeval is de interventieploeg bezet voor een 

groot deel van de nacht 

2. OBP – Officier Bestuurlijke Politie – Een commissaris moet vaak ‘s nachts al gecontacteerd 

worden voor bestuurlijke opsluiting (vb. dronken rijden) 

3. OGP – Officier Gerechtelijke Politie – Middenkader (HINP) voor alle opdrachten van 

procureur (vb. huiszoekingen en aanhoudingen) 

4. Toezicht op cellen voor opsluitingen 

5. Minimumonthaal is al lang geen 24u dienst meer 

Er liggen ook belangrijke uitdagingen in de toekomst voor onze lokale korpsen en er is een 

toenemende noodzaak tot specialisatie: 

1. Voldoende recherche is noodzakelijk 

2. Specialisatie op vlak van internetfraude 

3. Verhoor van minderjarigen 

4. Aanstellen van een information officer voor delicate opdrachten (vb. 

radicaliseringsaanpak) 

Maken we de vergelijking met fusieoperaties in andere provincies, spreekt men daar toch van een 

andere grootteorde dan de fusieoperatie die voor ons korps wordt overwogen. In Limburg wil men 

evolueren naar politiekorpsen met 400 tot 600 eenheden. Zo worden ze volledig zelfbedruipend. 

En dit zal niet gebeuren op een centralistische manier maar met basistaken van de lokale politie, 

zoals onthaal en wijkwerking, die volledig op het gemeentelijke niveau gelaten zullen worden. 

Recherche wordt wel samengebracht en de interventies worden gedeeltelijk opgetrokken. 

Al deze bovenstaande argumenten tonen dat nu associaties opzeggen en té kleine fusies aangaan 

niet tot de verhoopte efficiëntieverbetering zal leiden. Dit mag geen puur partijpolitieke beslissing 

zijn, maar een beslissing gestoeld op objectieve feiten met het oog op efficiëntiewinsten en een 

sterke dienstverlenging naar het lokale en bovenlokale niveau. 

 

Vandaar volgende vragen: 

1. Wat is de stand van zaken betreffende de fusiegesprekken met de andere zones? 

2. Welke mogelijke fusies worden bekeken? 

3. Met welke uitgangspunten vertrekt onze politiezone in de fusieopdracht? Met welke 

uitgangspunten vertrekken de colleges van beide gemeenten in de fusieopdracht? 

Graag zou ik er ook voor willen pleiten om de fusie als vast agendapunt toe te voegen aan de 

komende vergaderingen van de politieraad.” 

 

Thomas Wellens stelt dat men in Limburg werkt met politiezones van 300 à 400 personeelsleden. 

Zo kunnen bv. recherche en interventie efficiënter werken. Te kleine fusies leiden volgens hem 

niet tot een efficiëntere werking.  
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Voorzitter Paul Verbeeck antwoordt dat er politieke gesprekken geweest zijn met Lier en 

BODUKAP maar dat daar geen bereidheid was tot een fusie.  

 

Politieraadslid Thomas Wellens stelt dat er zowel in Bodukap als Heist pleitbezorgers zijn voor 

een grotere fusie. Hij stelt dat bv. Ranst of Bonheiden erbij zouden kunnen komen. Hij herhaalt dat 

hij graag de fusie als vast agendapunt zou zien. Hij stelt eveneens dat hij vreest dat de fusie die 

momenteel voorligt niet tot de verhoopte efficiëntiewinst zou leiden.  

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt dat de schaalgrootte inderdaad een discussiepunt is in deze operatie. 

De burgemeesters hebben informatie ingewonnen in Limburg waar sommige fusies in stappen zijn 

verlopen bv. in Genk. Hij merkt verder op dat we gaan voor wat momenteel haalbaar is, aangezien 

in Lier en BODUKAP geen intentie tot fusie is. Hij wijst er tenslotte op dat, indien de fusie tussen 

Berlaar-Nijlen en Heist er zou komen, dit de vierde politiezone van de provincie Antwerpen zou 

zijn.  

 

Thomas Wellens vraagt of de functie van korpschef in Heist al ingevuld is. Voorzitter Paul 

Verbeeck antwoordt dat dit niet zo is.  

 

Thomas Wellens vraagt of ZARA en Bonheiden mogelijke opties zijn voor een fusie. Voorzitter 

Paul Verbeeck merkt op dat de politiezone ZARA deel uitmaakt van een andere gerechtelijke 

afdeling. De gemeente Bonheiden kan niet zomaar losgeweekt worden uit de politiezone 

BODUKAP. Dit kan theoretisch wel maar is in de praktijk nog nooit gebeurd.  

 

Thomas Wellens suggereert de gemeente Putte. Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het 

niet simpel is om een politiezone op te splitsen.  

 

Thomas Wellens vraagt feedback op de volgende politieraad over dit thema. Voorzitter Paul 

Verbeeck bevestigt dat er feedback zal gegeven worden.  

 

- ANPR  

 

Korpschef Jan Van Asch stelt dat dit agendapunt verdaagd wordt naar de politieraad van 

december.  
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8. Toegevoegde punten 

 

Op vraag van politieraadslid Leo Verelst voegen wij onderstaande agendapunten toe.  

 

8a. Schooltoezicht door politie  

 

Politieraadslid Leo Verelst geeft toelichting bij zijn agendapunt: 

 

 

“Nieuw Nijlen agendeerde het volgende punt op de gemeenteraad van Nijlen op 6 oktober.  

 

Sinds begin september is er een nieuwe en definitieve verkeersregeling in de Nieuwstraat en dus 

ook ter hoogte van de gemeenschapsschool Bisterveld. Zo zijn bv de oversteekplaatsen gewijzigd 

en is er een nieuwe parkeerregeling van kracht.  

Wij gingen ervan uit dat het niet meer dan logisch is dat er bij de invoering van een nieuwe 

verkeersregeling, die trouwens samenviel met de start van het nieuwe schooljaar, voldoende 

toezicht zou zijn op het respecteren van de nieuwe regeling.  

Helaas moesten we samen met de bewoners en andere weggebruikers vaststellen dat er totaal geen 

toezicht was in de beginperiode. De politie blonk uit door afwezigheid en er was ook geen 

gemachtigd opzichter om één en ander in goede banen te leiden.  

Ik vroeg dan ook verduidelijking aan de korpschef.  Hij antwoordde evenwel dat toezicht in een 

zone 30 schoolomgeving voor de politie laag op de prioriteitenlijst staat.  

Wij kunnen dit niet aanvaarden en dringen aan op meer en beter toezicht door onze politie aan de 

scholen, zeker in geval van wijzigingen aan de bestaande situatie. Dit in eerste instantie om de 

weggebruikers te sensibiliseren en adviseren, maar ook om, indien nodig, aan te manen of te 

verbaliseren.  

Wij zouden het ook logisch vinden dat het Schepencollege, voorafgaand aan de invoering van een 

nieuwe verkeersregeling, afspraken zou maken met de politie rond verhoogd toezicht. 

Aangezien dit blijkbaar niet gebeurd is, stellen wij dan ook voor om alsnog met de politie in overleg 

te gaan en met hen een plan van aanpak op te stellen voor het toezicht aan de scholen, met 

bijzondere aandacht voor specifieke situaties, zoals bv in het geval van wijzigingen aan de 

verkeersregeling. Wij zouden hier graag bij betrokken worden via de commissie Mobiliteit.  

 

In de ontwerpnotulen van de gemeenteraad staat volgend wel zeer summier antwoord. 

Antwoord 

Burgemeester Paul Verbeeck antwoordt wat betreft de schooltoezichten : 

Hiervoor zijn in Nijlen 9 plaatsen en in Berlaar 4 plaatsen weerhouden op schoolroutes en in 

schoolomgevingen. 

Het politiepersoneel wordt ingezet volgens een prioriteitenlijst zodat de plaatsen waar de nood het 

hoogst is, het meest worden bemand. 

Wat Bisterveld betreft is vorige week met de wijkinspecteur afgesproken dat hij, indien de 

gemachtigde opzichter aanwezig is in Kessel-Dorp,  naar Bisterveld gaat. 

Voor raadslid Leo Verelst hoeft er niet gestemd te worden over dit punt.  

 

We zouden graag vernemen wat de intentie zijn op het vlak van het verhogen van schooltoezicht 

door de politie.  
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Verder zouden we graag vernemen op welke dagen de wijkagent intussen toezicht heeft gedaan 

aan de school Bisterveld in Kessel.  

 

Tenslotte vernamen we ook graag hoeveel overlegmomenten er in 2019 en 2020 al werden 

georganiseerd met de directie van de scholen. Dit periodiek overleg wordt immers opgesomd in 

het takenpakket van de politie – dienst Verkeer – dat ons werd voorgesteld in de politieraad van 

december 2019.” 

 

Korpschef Jan Van Asch antwoordt dat hij geen intenties heeft om de capaciteit te verhogen, 

aangezien er al zeer veel capaciteit wordt besteed aan schooltoezicht. Dit voorjaar werd er in het 

kader van de verkeerswijzigingen twaalf keer toezicht gehouden aan de school van Bisterveld. 

Wijkinspecteur Bob Bertels en korpschef Jan Van Asch waren tevens aanwezig op het overleg.  

 

De korpschef stelt dat de politie deelneemt aan de overlegmomenten met de schooldirecties die 

worden georganiseerd door de gemeente. Voor de planning van het educatieve luik worden 

afspraken gemaakt via mail.  

 

Korpschef Jan Van Asch overloopt de zeven basisfunctionaliteiten. Hij meldt dat de inzet per 

basisfunctionaliteit beschreven staat in de PLP10. De zevende basisfunctionaliteit, verkeer, wordt 

verder toegelicht. Deze basisfunctionaliteit omhelst o.a. het beheren van de lokale 

verkeersveiligheid, de strijd tegen de verkeersinbreuken en de bijdrage tot het vlot verkeer. Dit 

vertaalt zich in verkeersadviezen, verkeerstoezichten, snelheidscontroles, alcoholcontroles, 

drugscontroles, controle zwaar vervoer, ADR,…De norm voor deze basisfunctionaliteit is 8% van 

de werkingscapaciteit.  

 

In onze zone worden volgende taken uitgevoerd inzake verkeer: 

- Snelheidscontroles 

- WODCA 

- Alcoholcontroles tijdens de week 

- Drugscontroles in het verkeer 

- GSM-gebruik in de wagen en gordeldracht 

- Controle aan spooroverwegen 

- Zwaar vervoer 

- ADR 

- Multidisciplinaire acties 

- Schooltoezichten 

- Verkeerspark 

- Fietsproeven en voetgangersexamen 

- Preventieacties in secundaire scholen 

- Toezicht op signalisatievergunningen 

- Adviesverlening 
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Er werden volgende uren besteed aan schooltoezichten: 

 

Nijlen 2018 1 101 uren 

 2019 1 084 uren 

 2020 (tot 01/07) 641 uren 

 

Berlaar  2018 376 uren 

 2019 453 uren 

 2020 (tot 01/07) 219 uren 

 

Dit geeft gemiddeld per jaar één FTE wat gelijk is aan 1,7% van de voorziene 8%. Er blijft dan 

nog 6,3% over voor de andere verkeerstaken.  

 

Korpschef Jan Van Asch stelt dat het niet met de waarheid strookt dat we geen inspanningen 

zouden leveren voor schooltoezicht. Het is evenwel onmogelijk om elke school te voorzien van 

een inspecteur. Vandaar dat we werken met een prioriteitenlijst. Aangezien Bisterveld momenteel 

een rustige straat is, staat deze locatie laag op de prioriteitenlijst. Destijds toen de omleiding Kessel 

via de Nieuwstraat liep was hier meer toezicht.  

 

Politieraadslid Leo Verelst merkt op dat het minimumpercentage dat aan verkeer dient besteed te 

worden 8% is maar dat het niet verboden is om hier meer dan 8% aan te besteden. Verder is het 

belangrijk om in specifieke situaties zoals bv. Bisterveld meer toezicht te voorzien.  

 

Politieraadslid Leo Verelst vraagt hoeveel dagen / uren de wijkagent aanwezig is geweest in 

Bisterveld sinds de gemeenteraad. Korpschef Jan Van Asch antwoordt hierop dat sinds de heisa 

rond Bisterveld ontstaan is, hier 25 toezichten werden uitgevoerd in oktober. De korpschef merkt 

hierbij op dat na enige tijd dit terug zal worden verminderd naar een lagere inzet.  

Politieraadslid Leo Verelst merkt hierbij op dat bepaalde afspraken werden gemaakt met de 

gemeente waarbij de wijkinspecteur, als er een gemachtigd opzichter aanwezig is in Kessel-Dorp, 

naar Bisterveld zou gaan.  

Korpschef Jan Van Asch antwoordt dat hier geen afspraak over gemaakt werd en dat het aan hem 

is om zijn korps te leiden en de prioriteiten te bepalen.  

Leo Verelst merkt op dat dan één van de twee partijen niet de waarheid spreekt. Hij vraagt om dit 

op te nemen in het verslag.  

 

Voorzitter Paul Verbeeck merkt op dat men op zoek gaat naar extra gemachtigde opzichters om tot 

een betere beveiliging van de schoolomgeving te komen. Korpschef Jan Van Asch stelt dat het 

moeilijk is om mensen hiervoor te mobiliseren.  
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8b. Overtreding coronarichtlijnen door politiepersoneel  

 

Politieraadslid Leo Verelst licht zijn agendapunt toe: 

 

“In de gemeenteraad van 1 september 2020 kwam de mail ter sprake van een bezorgde burger die 

zijn beklag deed aan de ganse gemeenteraad wegens onverantwoord optreden van de politie. Twee 

agenten betraden een woning zonder mondmasker en één van de agenten had zelfs geen 

mondmasker bij.  

 

De inwoner klaagde erover dat er geen dialoog mogelijk was met de politie en vroeg om dit punt 

op de gemeenteraad te agenderen of aan te kaarten bij de korpschef.  

 

Wij stelden graag de volgende vragen :  

 

Wat is de versie van de politie ?  

Welke maatregelen werden er door de politie getroffen ?  

Werd dit punt nog door de burgemeester, zoals beloofd in de gemeenteraad, opnieuw besproken 

met de korpschef  en in het politiecollege.  

In bevestigend geval, wat was het resultaat van dit gesprek en wat werd er ondernomen in de 

richting van de politieagenten in kwestie ?  

Is er een klachtenregister bij de politie waarin we kunnen vaststellen welke klachten er werden 

geformuleerd en op welke manier deze werden behandeld ?  

 

Waarom staat dit punt niet geagendeerd op deze zitting van de politieraad ondanks de belofte 

tijdens de gemeenteraad om dit op de eerstvolgende politieraad te bespreken ?”  

 

Korpschef Jan Van Asch stelt dat dit geen bevoegdheid van de politieraad is, wel van de korpschef 

en het politiecollege. Er is geen inzagerecht voor de politieraadsleden in het klachtenregister. De 

korpschef kan in de politieraad niets zeggen over de inhoud van de klacht.  

 

Korpschef Jan Van Asch meldt dat de klacht aan hem werd gemeld door de burgemeester waarna 

ze in het politiecollege werd besproken.  

Klachten kunnen hem via verschillende kanalen bereiken. Elke klacht wordt gemeld in het 

politiecollege waarna de korpschef opdracht geeft tot verder onderzoek.  

De korpschef is bevoegd om lichte tuchtstraffen op te leggen.  

Indien een lichte tuchtstraf ontoereikend is volgens de korpschef adieert hij de zaak aan het 

politiecollege dat de zaak verder zet en nadien beslist of er een lichte of zware tuchtstraf wordt 

opgelegd. Indien een tekortkoming niet in aanmerking komt voor een tuchtstraf, volgt een 

functioneringsnota of een klassering zonder gevolg.  

 

Politieraadslid Leo Verelst vraagt wat het algemene standpunt is van de politie. Korpschef Jan Van 

Asch antwoordt dat hij hierin in he belang van het onderzoek geen standpunt kan innemen. Wel is 

duidelijk dat er op het moment van de feiten geen mondmaskerplicht bestond. Momenteel is er een 

beperkte mondmaskerplicht. De korpschef stelt dat het onderzoek naar de klacht momenteel bezig 

is en dat de klager een antwoord zal krijgen.  
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Politieraadslid Leo Verelst vraagt of we wel verantwoord bezig zijn door de politieraad in de 

raadzaal te laten plaatsvinden. Hij vraagt om ernstig werk te maken van livestreaming.  

 

Voorzitter Paul Verbeeck antwoordt dat het wel veilig is aangezien we de nodige afstand kunnen 

bewaren en er voldoende ventilatie is. Hij stelt dat we zullen bekijken of we in de toekomst digitaal 

kunnen vergaderen. Belangrijk is hierbij dat we een oplossing vinden voor de stemming.  

 


