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POLITIEZONE BERLAAR-NIJLEN 
 

POLITIERAAD 
 

07 DECEMBER 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, 

Celis Bert, De Bruyn Jef, Politieraadsleden 

         Vanderoost Sam, Politiesecretaris 

 

Voorzitter Paul Verbeeck opent de vergadering om 20.05u. 

 

 

Openbare zitting 
 

1. Verslag vergadering 26 oktober 2020 – goedkeuring  
 

Het verslag van 26 oktober 2020 wordt unaniem goedgekeurd.   

 

 

2. Begroting 2021 – goedkeuring  
 

De begroting werd op 03 december toegelicht in de begrotingscommissie. Piet Mariën stelt dat de 

begroting hier in detail werd overlopen. We zijn er in geslaagd om enerzijds voldoende middelen 

te voorzien voor de politie en om anderzijds de gemeentelijke toelage zo laag mogelijk te houden. 

In de politieraad van 26 oktober 2020 werd een begrotingswijziging goedgekeurd waardoor de 

gemeentelijke toelagen een stuk lager liggen voor 2020. Ook in 2021 willen we dit zo doen.  

 

Voorgeschiedenis 

- In het politiecollege van 25 november 2020 werd, na toelichting door de bijzonder 

rekenplichtige, beslist om de politiebegroting 2021 ter goedkeuring voor te leggen aan de 

politieraad. 

- De politiebegroting 2021 werd tevens besproken in de begrotingscommissie van 03 december 

2020. 

Feiten en context 

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

noodzakelijk voor de normale werking van de politiezone. 

- De goedkeuring van de begroting 2021 van de politiezone Berlaar-Nijlen wordt ter kennis 

gebracht van het publiek via de gebruikelijke afkondiging en aanplakking. 
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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 2019 ten behoeve van de politiezones  

Argumentatie 

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

gerespecteerd. 

- Er werden voor zover bekend, voldoende uitgavenkredieten ingeschreven en het totaal van de 

ontvangstenkredieten beantwoordt aan de verwachtingen. 

Besluit 

De politieraad keurt de begroting 2021 goed met een meerderheid van 89,6% van de stemmen 

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

 

Uitgaven van het dienstjaar 6.847.669 

Ontvangsten van het dienstjaar 5.274.273 

Resultaat eigen dienstjaar -1.573.396 

Uitgaven vorige dienstjaren 0 

Ontvangsten vorige dienstjaren 0 

Resultaat vorige dienstjaren 0 

Uitgaven overboekingen 100.000 

Ontvangsten overboekingen 0 

Saldo overboekingen -100.000 

Geraamd resultaat v/h dienstjaar -1.673.396 

Geraamd resultaat vorig dienstjaar 2.050.320 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat  376.924 
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Buitengewone dienst: 

 

Uitgaven van het dienstjaar 997.000 

Ontvangsten van het dienstjaar 900.000 

Resultaat eigen dienstjaar -97.000 

Uitgaven vorige dienstjaren 0 

Ontvangsten vorige dienstjaren 0 

Resultaat vorige dienstjaren 0 

Uitgaven overboekingen 0 

Ontvangsten overboekingen 100.000 

Saldo overboekingen 100.000 

Geraamd resultaat v/h dienstjaar 3.000 

Geraamd resultaat vorig dienstjaar 7 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 3.007 

 

3. Aankoop collectief wapen SCAR.300 - goedkeuring 
 

Korpschef Jan Van Asch stelt dat het de bedoeling is dat de ganse geïntegreerde politie overschakelt 

op dit wapen. Momenteel gebruiken we nog een Heckler en Koch die zou worden vervangen door 

de SCAR. De oude wapens worden verkocht aan een wapenhandelaar.  

 

Feiten en context  

De geïntegreerde politie wilde haar medewerkers op het terrein een collectief wapen ter 

beschikking stellen waarmee zij op doeltreffende wijze de strijd kunnen aangaan met criminelen 

die steeds zwaardere middelen gebruiken. Er is gekozen voor een kaliber 7,62 x 35 mm dat is 

goedgekeurd door het Coördinatiecomité van de Geïntegreerde Politie en is opgenomen in de 

omzendbrief GDPI 62. 

Argumentatie  

Voor de aankoop van het nieuwe collectieve vuurwapen voor de geïntegreerde politie kunnen de 

politiezones een beroep doen op de meerjarige raamovereenkomst POL 2017-019 van de PZ 

Westkust. Deze overeenkomst is gegund aan de firma FN Herstal. 

Naast het doeltreffend bestrijden van criminelen, heeft het uniformiseren van het collectieve wapen 

nog meer voordelen.  Eerst en vooral: meer veiligheid voor de politiemensen en voor de burgers in 

hun buurt. Als alle politiemensen de opleiding of bijscholing SCAR.300 gevolgd hebben, is het 

meteen veiliger als korpsen bijvoorbeeld mekaar onderling bijstand verlenen. Alle politiemensen 

ter plaatse kunnen dan de aanwezige collectieve wapens op een veilige en zelfde manier hanteren, 

beveiligen en wegbergen. Wie van zone of korps verandert en de opleiding al volgde, behoeft dan 

ook geen bijscholing meer wat het wapen betreft.  
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Trainingen blijven uiteraard altijd nodig. Daarnaast is de raamovereenkomst ook een goede zaak 

voor het budget van de korpsen. Als zij inschrijven op het contract,  kunnen zij rekenen op de 

onderhandelde, lagere prijzen. 

Juridische grond 

- Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 

- Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen. 

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

de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 

concessies, en latere wijzigingen. 

- Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex 

over het welzijn op het werk. 

- Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van 

illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. 

Financiële gevolgen 

Het aankoopbedrag van 8 nieuwe collectieve vuurwapens, type SCAR .300, bedraagt € 35.814,16  

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

Besluit 

De politieraad beslist unaniem om over te gaan tot de aankoop van 8 nieuwe collectieve 

vuurwapens type SCAR.300 ten bedrage van € 35.814,16  incl. BTW via de raamovereenkomst 

POL 2017-019 van de PZ Westkust, toegewezen aan de firma FN Herstal.  

 

 

4. Aankoop van een ANPR via de opdrachtencentrale van de federale politie 

– goedkeuring  
 

Korpschef Jan Van Asch stelt dat we nog één paal willen kopen binnen het budget van 2020. Op 

een vorige politieraad werd reeds de aankoop van drie ANPR’s goedgekeurd.  

 

Korpschef Jan Van Asch stelt dat we een trajectcontrole willen ontplooien tussen Kruiskensberg 

en de bebouwde kom van Berlaar, wat een gevaarlijk traject is en waar momenteel niet kan geflitst 

worden.  

 

Op basis van cijfermateriaal uit de snelheidscontroles zullen de plaatsen van de andere ANPR’s 

worden bepaald.  

 

Politieraadslid Bert Celis signaleert dat er zich tussen Kruiskensberg en Berlaar een stuk 

grondgebied van de politiezone Heist bevindt. Vanuit de gemeente Nijlen is men al anderhalf jaar 

bezig met de inrichting van een zone-50 aan de Hullebrug. Hij stelt dat men vanuit Heist steeds 

verwijst naar werken die zouden plaatsvinden aan het betreffende T-kruispunt. Bert Celis verklaart 

dat hij mee wil nadenken over goede plaatsen om de camera’s op te stellen en vindt het betreffende 

voorstel een mooi voorstel. Anderzijds werd er wel een toezegging gedaan voor een zone-50.  
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Korpschef Jan Van Asch merkt op dat er in het verleden sprake was van een eventuele rotonde aan 

de Hullebrug maar dat hij hier niets meer van vernomen heeft. Hij zal met Heist rond de tafel gaan 

om ook de weg naar Heist mee op te nemen in de ANPR.  

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt dat een eventuele rotonde een vrij ingrijpend werk zou zijn en dat 

we met de trajectcontrole misschien hetzelfde resultaat kunnen bereiken nl. de snelheid doen dalen. 

Hij stelt dat we ook met de politiezone Neteland kunnen bespreken om de trajectcontrole te doen 

doorlopen tot Herenthout.  

 

Politieraadslid Bert Celis vraagt of we gebonden blijven aan de locaties die vandaag worden 

voorgesteld. Korpschef Jan Van Asch antwoordt dat dit niet zo is. De locaties kunnen achteraf nog 

altijd bekeken worden.  

 

Politieraadslid Leo Verelst vraagt meer informatie over het vooropgestelde budget. Korpschef Jan 

Van Asch antwoordt dat we 90.000 euro voorzien hebben maar dat de aankoopprijs vermoedelijk 

iets lager zal zijn. We houden vast aan het budget van 90.000 euro om eventuele prijsverhogingen 

op te vangen.  

 

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 

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 een ANPR wordt geraamd op 90.000 euro inclusief btw. 

- Voor deze aankoop is voldoende krediet voorzien in de begroting van 2020. 
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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 een ANPR via de opdrachtencentrale van de federale politie 

unaniem goed.  

 

 

5. Vacantverklaring van een betrekking van inspecteur van politie - 

goedkeuring 
 

Feiten en context 

Vanaf 01 januari 2021 maakt een inspecteur, nl. één van de wijkinspecteurs van Berlaar, gebruik 

van het stelsel van “non-activiteit voorafgaand aan de pensionering” (NAVAP).  

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. 

Besluit 

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

goed.  
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6. Mededelingen  

 

a. Stand van zaken fusie Berlaar-Nijlen en Heist  

 

We hebben een gesprek gehad in november met de burgemeesters, algemene directeurs, bijzondere 

rekenplichtigen en de verbindingsambtenaar van de provincie Antwerpen. De stuurgroep zal voor 

de eerste keer samenkomen op 11 december 2020. Het is de bedoeling om een tijdslijn uit te zetten 

en de nodige gegevens te verzamelen. Tegen eind volgend jaar zou de formele beslissing genomen 

worden.   

 

Politieraadslid Thomas Wellens haalt aan dat een kleine fusie niet de juiste weg is. Dit gaat niet tot 

de verhoopte efficiëntiewinst leiden en gaat ervoor zorgen dat we op korte termijn een tweede fusie 

gaan doormaken. Hij stelt dat de fusie geen partijpolitieke beslissing van CD&V-burgemeesters 

mag zijn maar dat dit gebaseerd moet zijn op objectieve feiten. Hij is ook van mening dat de 

stuurgroep niet uitgebreid genoeg is. Hij merkt op dat in de vorige politieraden werd verteld dat 

andere gemeenten werden bevraagd en dat hierop een negatief antwoord is gekomen. Hij stelt dat 

men vanuit de politiezone Lier nog altijd geen officiële “nee” heeft gegeven. Hij merkt ook op dat 

men in de politieraad geen officiële antwoorden heeft gezien van de andere gemeentebesturen. 

Thomas Wellens vraagt om de officiële “nee” van de andere gemeentebesturen te bevestigen en 

om hiervan de nodige documenten over te maken.  

 

Voorzitter Paul Verbeeck antwoordt dat dit in de associatievergadering (politiezones Berlaar-

Nijlen, Lier, Heist en Boodukap) werd besproken en dat hier zowel vanuit de politiezone Lier als 

vanuit de politiezone Bodukap een duidelijke “nee” werd geformuleerd. Dit staat in de verslagen 

van de associatievergadering. Op deze vergaderingen waren trouwens alle burgemeesters van de 

betreffende politiezones aanwezig. Zij hebben te kennen gegeven niet in een vrijwillige fusie te 

zullen meestappen maar te wachten op initiatief van bovenhand (federale overheid). Inmiddels 

hebben beide politiezones ook stappen gezet om de plaats van korpschef vacant te verklaren. Dit 

is ook een duidelijke indicatie dat ze niet de intentie hebben om in een eventuele fusie in te stappen.  

 

Politieraadslid Thomas Wellens zou toch graag de officiële standpunten van deze politiezones 

willen zien. Hij heeft immers signalen ontvangen dat Lier nooit officieel nee zou gezegd hebben. 

Ze geven blijkbaar te kennen dat ze daar wel voor open zouden staan. Aangezien dit toch 

conflicterende verhalen zijn, zou hij graag officiële documenten zien. Korpschef Jan Van Asch 

antwoordt dat hij op de vergadering van de associatie aanwezig was en dat dhr. Bogaerts, 

burgemeester van Lier, heel duidelijk heeft gezegd dat hij niet wenste deel te nemen aan de fusie.  

Thomas Wellens herhaalt dat hij nu andere signalen krijgt.  

 

Voorzitter Paul Verbeeck beklemtoont dat dit geen verhaal is van enkel CD&V-burgemeesters 

maar dat ook toekomstig burgemeester van Heist Jan Moons (NV-A) reeds betrokken wordt bij de 

gesprekken. Voorzitter Verbeeck is nog altijd van mening dat we niet moeten wachten op federale 

beslissingen inzake fusies. Politieraadslid Thomas Wellens antwoordt dat Jan Moons niet 

noodzakelijk een voorstander is van een kleine fusie maar dat hij het ook grootschaliger ziet. 

Voorzitter Verbeeck antwoordt dat we de oefening zullen maken en dat we de cijfers zullen 

verzamelen de komende maanden. Als er andere partijen (gemeenten, politiezones) zijn die graag 

meedoen, moeten zij dat nu zeggen.  
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Politieraadslid Thomas Wellens vraagt om de officiële standpunten van Lier en Bodukap aan het 

verslag van de vergadering te voegen.  

 
 


