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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, Heylen Ferdi, Luyten Luc, 

Nuyens Rudy, Verelst Leo, Wellens Thomas, De Bruyn Jef, Van Dessel 

Johan, Politieraadsleden 

         Vanderoost Sam, Politiesecretaris 

 

Verontschuldigd:  Horemans Walter, Burgemeester Berlaar 

 Celis Bert, Verwimp Jonas, Politieraadsleden  

 

 

Voorzitter Paul Verbeeck opent de vergadering om 20.03u.  

 

Burgemeester Walter Horemans en politieraadsleden Bert Celis en Jonas Verwimp zijn 

verontschuldigd.  

 

Openbare zitting 
 

 

1. Verslag vergadering 25 mei 2021 – goedkeuring  
 

Het verslag van 25 mei 2021 wordt unaniem goedgekeurd.  

 

 

2. Jaarrekening 2020 – 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 
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Argumentatie 

Piet Mariën, de bijzondere rekenplichtige, stelt de jaarrekening 2020 voor, omvattende de 

begrotingsrekening 2020, de balans op 31 december 2020 en de resultatenrekening over het 

dienstjaar 2020: 

 

Bij de opmaak van de begroting werd gezegd dat het om een raming gaat. Bij de jaarrekening gaat 

het om de effectieve bedragen. In de jaarrekening ziet men telkens het geraamde bedrag en het 

effectief bestede bedrag.  

 

86% van de uitgaven die we voorzien hadden, werden ook gerealiseerd. Het grootste deel van de 

uitgaven bestaat uit personeelsuitgaven. Deze personeelsuitgaven zijn met ongeveer 5% gestegen 

ten opzichte van 2019.  

 

De werkingskosten (telefoon, kantoormateriaal, ICT,..) bedragen ongeveer 10% van de uitgaven. 

Deze kosten bleven op hetzelfde niveau als in 2019.  

 

Eind 2020 waren de oude leningen allemaal afbetaald. We gingen wel een nieuwe lening aan voor 

1 miljoen euro met het oog op het financieren van de investeringen.  

 

Als we kijken naar de ontvangsten, zien we dat we 105% gerealiseerd hebben. Dit wil zeggen dat 

we meer ontvangen hebben dan we voorzien hadden. Dit heeft vooral te maken met de subsidies 

voor NAVAP (non-activiteit voorafgaand aan de pensionering). Deze subsidies mochten volgens 

de begrotingsonderrichtingen niet worden ingeschreven maar we hebben ze uiteindelijk wel 

ontvangen.  

 

Het verschil tussen de ontvangen en uitgaven is – 321 800 €. Dit betekent dat we 321 800 € meer 

hebben ontvangen dan we hebben uitgegeven.  

 

De tekorten van de politiezone dienen opgevangen te worden door de gemeentelijke bijdragen. 

Aangezien we vorig jaar de gemeentelijke bijdragen  (met in totaal bijna 900.000 euro) verminderd 

hebben, hebben we nu een klein tekort (- 321.000).  

 

We hadden een reserve van 3,1 miljoen €. Als we het tekort van 321.000 € verrekenen, komen we 

op een reserve van ca. 2,8 miljoen €. 

 

Als we kijken naar de buitengewone dienst hebben we voor 2020 ongeveer voor 600.000 euro aan 

investeringen gedaan. We hebben onder andere smileys, voertuigen en ICT-materiaal aangekocht. 

Het begrotingsresultaat is 437 953,64 €, het boekhoudkundig resultaat is 156 598,41 €. 
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Besluit 

De politieraad keurt de jaarrekening 2020 goed met een meerderheid van 14 stemmen 

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

 

a) Gewone dienst 

 

Netto vastgestelde rechten 8.721.638,65 

Vastgelegde uitgaven 5.873.240,81 

Begrotingsresultaat 2.848.397,84 

 

Over te dragen vastgelegde uitgaven 16.459,77 

Boekhoudkundig resultaat 2.864.857,61 

 

b) Buitengewone dienst 

 

Netto vastgestelde rechten 1.100.000,00 

Vastgelegde uitgaven 1.537.953,64 

Begrotingsresultaat -437.953,64 

Over te dragen vastgelegde uitgaven 594.552,05 

Boekhoudkundig resultaat 156.598,41 

 

De balans op 31 december 2020 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2020 van de 

Politiezone Berlaar-Nijlen worden als volgt vastgelegd: 

 

a) Balans 

 

Vaste activa 1.181.261,43 

Vlottende activa 3.525.231,97 

Totaal van de activa 4.706.493,40 

 

Eigen vermogen 3.237.856,49 

Voorzieningen 0,00 

Schulden 1.468.636,91 

Totaal van de passiva 4.706.493,40 

 

b) Resultatenrekening 

 

Exploitatieresultaat -457.431,14 

Uitzonderlijk resultaat 16.247,00 

Resultaat van het dienstjaar -441.184,14 
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3. Lastenboek verzekeringen – goedkeuring  
 

Sam Vanderoost licht toe dat we in zee gingen met de firma AON voor de aanbesteding van de 

verzekeringsportefeuille. De selectieleidraad werd vorige keer goedgekeurd. Drie verzekeraars 

hebben hieraan voldaan nl. AXA, Ethias en P&V. Na goedkeuring van het lastenboek zullen 

bovenvermelde verzekeraars deelnemen.  

 

Politieraadslid Leo Verelst vraagt hoe het zit met de huuraansprakelijkheid van de gebouwen. Is er 

zekerheid dat er afstand van verhaal is van de eigenaars? Sam Vanderoost antwoordt dat dit zal 

besproken worden met AON. Politieraadslid Leo Verelst wijst erop dat men moet nakijken of er 

afstand van verhaal is bedongen bij de eigenaar. Hierover vond hij in het lastenboek niets terug. 

We moeten er zeker op letten dat we geen gat hebben in onze verzekeringsdekking.  

 

Feiten en context  

Eind 2021 bereiken onze verzekeringspolissen hun einddatum. Om die reden dient een nieuwe 

aanbesteding zich aan. Het gaat over: personenverzekering, autoverzekering, verzekering materiële 

schade en verzekering aansprakelijkheid. 

Voor de audit en herplaatsing van onze verzekeringsportefeuille kunnen we deze keer geen beroep 

doen op de politionele diensten van de gouverneur.  

In het politiecollege van 23 februari 2021 werd besloten om de audit en herplaatsing van onze 

verzekeringsportefeuille te gunnen aan de firma AON.  

In de politieraad van 25 mei 2021 werd de selectieleidraad goedgekeurd.  

Argumentatie  

Het betreft een “mededingingsprocedure met onderhandeling” voor het afsluiten van de volgende 

verzekeringscontracten: personenverzekeringen, verzekeringen materiële schade, verzekeringen 

aansprakelijkheid en verzekeringen auto.  

Juridische grond  

- Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016. 

- Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren 

of van 18 juni 2017 in de speciale sectoren. 

- 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 22 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 

2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van 

de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding 

van de 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 

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

illegaal verblijvende onderdanen van derde landen 
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- Wet Circulaire van 03 december 1997 met betrekking tot overheidsopdrachten, financiële 

diensten. 

- Wet van 4 april 2014 met betrekking tot de verzekeringen (die de voormalige wetgevingen 

inzake verzekering omvat waarvan de wet van 25 juni 1992 op de 

Landsverzekeringsovereenkomst, de  Wet van 11 juni 1874 van het wetboek van 

koophandel titel X “van verzekeringen in het algemeen” en de wet van 27 maart 1995 met 

betrekking tot de bemiddeling in verzekeringen en herverzekeringen) tot de omzetting van 

de Europese richtlijn 2009/138/CE Solvency II inzake de toegang tot de verzekering- en 

herverzekeringsactiviteiten. 

- Wet van 8 december 1992 en de bepalingen van de AVG (Verordening (EU) 2016/679 van 

het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 

het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG). 

- De voornoemde teksten worden ten titel van voorbeeld opgenomen. In realiteit mag de 

inschrijver zich niet onthouden kennis te hebben van de diverse wet- en regelgeving in 

België van toepassing alsook hun doorgevoerde wijzigingen; hij zal de verplichting hebben 

deze te respecteren, meer nog, deze toe te passen. 

- Wet op het politie-ambt. 

- Wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie 

- KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten 

- KB van 26 augustus 2003 houdende ten laste neming en de betaling van de kosten, 

vergoedingen, renten inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten overkomen aan 

personeelsleden. 

- Omzendbrief GPI 36 van 26 maart 2003 

- Omzendbrief GPI 36 bis  

- Omzendbrief GPI 37 

- Omzendbrief GPI 70 en GPI 72 

- Koninklijk besluit betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid van en de rechtshulp en 

zaakschadevergoeding voor personeelsleden van de politiediensten 

- Omzendbrief GPI 56 betreffende de afhandeling van de arbeidsongevallen en de regeling 

van de burgerlijke aansprakelijkheid, de rechtshulp en de zaakschade in het raam van 

structurele detacheringen en soortgelijke toestanden van personeelsleden van de 

politiediensten.  

Besluit  

Het politiecollege keurt het lastenboek (mededingingsprocedure met onderhandeling) voor 

personenverzekeringen, verzekeringen materiele schade, verzekeringen aansprakelijkheid en 

verzekeringen auto unaniem goed.  
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4. Vacantverklaring van twee betrekkingen van inspecteur van politie – 

goedkeuring  
 

Feiten en context 

Vanaf 01 oktober 2021 maken twee inspecteurs mobiliteit 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 twee betrekkingen 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 twee betrekkingen van inspecteur van politie unaniem 

goed.  

 

 

5. Mededelingen  
 

- Haalbaarheidsstudie eventuele fusie Berlaar-Nijlen / Heist 

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt dat Tina Bruggeman momenteel bezig is met de verzameling van 

een aantal gegevens in het kader van de haalbaarheidsstudie. Na de zomer komen we terug samen 

om dit te bespreken.  

 

 


