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POLITIEZONE BERLAAR-NIJLEN 
 

POLITIERAAD 
 

20 DECEMBER 2021 
 

 

Aanwezig : Verbeeck Paul, voorzitter - Burgemeester Nijlen 

  Horemans Walter, Burgemeester Berlaar 

 Van Asch Jan, Korpschef - Hoofdcommissaris 

Aras Dirk, Laurijssen Paul, Covens Tom, Fierens Geert, Rijnders Nathan, 

Staes Guy, Mariën André, Van Assche Dorien, Heylen Ferdi, Luyten Luc, 

Nuyens Rudy, Verelst Leo, Wellens Thomas, Verwimp Jonas, Van Dessel 

Johan, Politieraadsleden 

         Vanderoost Sam, Politiesecretaris 

 

Verontschuldigd: De Bruyn Jef, Celis Bert, Politieraadsleden  

 

 

Voorzitter Paul Verbeeck opent de vergadering om 19.06u. 

 

Politieraadsleden Bert Celis en Jef De Bruyn zijn verontschuldigd.  

 

 

Openbare zitting 
 

 

1. Ontslag politieraadslid Julie Van Roey – kennisname  
 

Voorgeschiedenis 

- Julie Van Roey werd verkozen als politieraadslid in de gemeenteraad van Nijlen op 8 januari 

2019 en legde de eed af als politieraadslid in de politieraad van 21 maart 2019. 

- Julie Van Roey diende haar ontslag in als politieraadslid op 30 september 2021.  

- Het ontslag van Julie Van Roey werd op 05 oktober 2021 ter kennis gebracht van de 

gemeenteraad.  

- In het politiecollege van 07 december 2021 werd beslist om het ontslag van politieraadslid 

Julie Van Roey ter kennis te brengen in de politieraad. 

Juridische grond 

- Wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst (gepubliceerd 

BS 05/01/1999). 

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

de politiediensten (gepubliceerd BS 31/03/2001). 
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Argumentatie 

Artikel 21bis van de Wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

bepaalt dat een politieraadslid schriftelijk ontslag kan indienen bij de voorzitter van de politieraad.  

Besluit 

De politieraad neemt kennis van het ontslag van politieraadslid Julie Van Roey.  

 

 

2. Aanstelling en eedaflegging politieraadslid Tom Covens  
 

Voorgeschiedenis 

- Julie Van Roey werd verkozen als politieraadslid in de gemeenteraad van Nijlen op 8 januari 

2019 en legde de eed af als politieraadslid in de politieraad van 21 maart 2019. Tom Covens 

werd aangeduid als eerste opvolger.  

- Julie Van Roey diende haar ontslag in als politieraadslid op 30 september 2021.  

- Het ontslag van Julie Van Roey werd op 05 oktober 2021 ter kennis gebracht van de 

gemeenteraad.  

- In het politiecollege van 07 december werd beslist om het ontslag van politieraadslid Julie Van 

Roey ter kennis te brengen in de politieraad en om de aanstelling van Tom Covens voor te 

leggen aan de politieraad. 

Juridische grond 

- Wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst (gepubliceerd 

BS 05/01/1999). 

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

de politiediensten (gepubliceerd BS 31/03/2001). 

- Het gemeentedecreet 

Besluit 

De politieraad laat de heer Tom Covens onmiddellijk tot de vergadering toe. Hij wordt verzocht 

om in handen van de burgemeester-voorzitter de voorgeschreven eed af te leggen, waaraan hij 

voldoet als volgt: 

 

“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten 

van het Belgische volk”. 
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3. Verslag vergadering 08 juli 2021 – goedkeuring  
 

Het verslag van de vergadering van 08 juli 2021 wordt unaniem goedgekeurd.   

 

 

4. Begroting 2022 – goedkeuring  
 

Burgemeester Paul Verbeeck licht de begroting toe. Hij stelt dat we nog geen begrotingsinstructies 

hebben ontvangen. Wat de ontvangsten betreft, wijst hij op de federale basistoelage, de federale 

sociale toelage 1 en 2, het verkeersveiligheidsfonds en NAVAP. Wat de uitgaven betreft, stelt hij 

dat de personeelskosten de overgrote meerderheid van de uitgaven vertegenwoordigen. Verder zijn 

er uiteraard ook werkingskosten. Voor de schuld zijn er een aantal leningen uitgeschreven. Voor 

de buitengewone dienst werden een aantal investeringen voorgesteld op de begrotingscommissie 

van 08 december 2021.  

 

Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de politieraad.  

 

Voorgeschiedenis 

- Bijzonder rekenplichtige Pieter Mariën geeft toelichting bij de politiebegroting 2022. 

- De politiebegroting 2022 werd tevens besproken in de begrotingscommissie van  

08 december 2021. 

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 2022 van de politiezone Berlaar-Nijlen wordt ter kennis 

gebracht van het publiek via de gebruikelijke afkondiging en aanplakking. 

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. 
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Besluit 

De politieraad keurt de begroting 2022 goed (met 15 ja-stemmen en onthoudingen van Leo Verelst 

en Dirk Aras) en stelt ze vast als volgt:  

 

Uitgaven van het dienstjaar 7.161.991 

Ontvangsten van het dienstjaar 5.812.612 

Resultaat eigen dienstjaar -1.349.379 

Uitgaven vorige dienstjaren 0 

Ontvangsten vorige dienstjaren 0 

Resultaat vorige dienstjaren 0 

Uitgaven overboekingen 202.000 

Ontvangsten overboekingen 0 

Saldo overboekingen -202.000 

Geraamd resultaat v/h dienstjaar -1.551.379 

Geraamd resultaat vorig dienstjaar 1.688.688 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat  137.309 

 

Buitengewone dienst: 

 

Uitgaven van het dienstjaar 767.000 

Ontvangsten van het dienstjaar 1.900.000 

Resultaat eigen dienstjaar 1.133.000 

Uitgaven vorige dienstjaren 0 

Ontvangsten vorige dienstjaren 0 

Resultaat vorige dienstjaren 0 

Uitgaven overboekingen 0 

Ontvangsten overboekingen 202.000 

Saldo overboekingen 202.000 

Geraamd resultaat v/h dienstjaar 1.335.000 

Geraamd resultaat vorig dienstjaar -1.334.954 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 46 

 

 

5. Aankoop ANPR – goedkeuring  
 

Korpschef Jan Van Asch stelt dat we ANPR gaan invoeren in Berlaar en Nijlen. De ANPR van de 

Herenthoutsesteenweg zal vermoedelijk eind januari 2022 in gebruik genomen worden. Het is de 

bedoeling om vandaag de aankoop van 5 ANPR-palen goed te keuren. Hetzelfde wensen we te 

doen in 2022. Tegen einde 2022 zouden de ANPR-palen operationeel moeten zijn in Berlaar en 

Nijlen.  
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Voorzitter Paul Verbeeck stelt dat ze zelf geen lastenboek zullen opmaken. We zullen gebruik 

maken van een raamcontract zoals onder andere het federale raamcontract of het raamcontract van 

Smartville.  

 

Politieraadslid Dirk Aras vraagt of met deze aankopen het volledige grondgebied gedekt is. Hij 

vraagt ook of de gemeente zelf ook initiatief kan nemen in de toekomst of dat de zone hier steeds 

moet bij betrokken worden. Korpschef Jan Van Asch antwoordt dat de politiezone hier steeds moet 

in betrokken worden omdat de afhandeling van de gegevens steeds via de politie verloopt. 

Politieraadslid Dirk Aras vraagt of dit allemaal gaat via het systeem dat in de begrotingscommissie 

werd toegelicht. De korpschef bevestigt dit en stelt dat het hier gaat om M-CUBE.  

 

Paul Verbeeck stelt dat het hier gaat om een aankoop en dat we niet instappen in een systeem van 

“trajectcontrole as a service”.   

 

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 

- Het bedrag voor aankoop van een ANPR wordt geraamd op 80.000 euro inclusief btw. We 

wensen, afhankelijk van het raamcontract, vijf ANPR-palen aan te kopen.  

- Voor deze aankoop is voldoende krediet voorzien in de begroting van 2021. 

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 ANPR-palen voor een maximaal totaal bedrag van 400.000 

euro unaniem goed.  
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6. Aankoop kogelwerende vesten – goedkeuring  
 

Korpschef Jan Van Asch stelt dat de huidige kogelwerende vesten stilaan vervallen. Het 

raamcontract van de federale overheid is nog maar net klaar waardoor we niet vroeger tot aankoop 

konden overgaan. Het is de bedoeling dat de nieuwe vesten een tiental jaar zullen meegaan. Hij 

stelt dat het om vesten gaat die boven de kledij worden gedragen. Bij ernstige situaties kunnen ze 

deze vesten nog verstevigen.  

 

Politieraadslid Leo Verelst vraagt of de huidige vesten niet meer kunnen / mogen gedragen worden 

of dat het hier gaat om het opgebruiken van de kredieten. Hij kan zich inbeelden dat een aantal van 

de huidige vesten nog kunnen gedragen worden tenzij dit wettelijk niet zou mogen. Korpschef Jan 

Van Asch antwoordt dat deze vesten een levensduur en een vervaldatum hebben. De huidige vesten 

werden aangekocht in 2011 en vervallen op het einde van het jaar. Leo Verelst vraagt of het hier 

om een absolute datum gaat die niet mag overschreden worden. De korpschef bevestigt dit.  

 

Voorgeschiedenis 

In de politieraad van 28 september 2011 werd besloten om voor alle inspecteurs individuele kogel- 

en steekwerende vesten aan te kopen via het raamcontract van de federale overheid. 

Feiten en context 

De zone wenst voor ieder operationeel personeelslid, uitgezonderd voor diegene die uitsluitend 

binnendiensten uitvoeren, over te gaan tot aankoop van 50 individuele kogelwerende vesten. 

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. 

Argumentatie 

De kogel- en steekwerende vesten die in 2011 werden aangekocht, zijn aan vervanging toe.  

De zone komt in grote mate tegemoet aan de veiligheid van de personeelsleden wanneer zij over 

een individuele vest beschikken. 
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Financiële gevolgen 

- Het bedrag voor de aankoop van 50 kogel- en steekwerende vesten wordt geraamd op 

37.842,75 euro, inclusief btw. 

- Voor deze aankoop zijn voldoende kredieten voorzien in de politiebegroting 2021. 

Besluit 

De politieraad keurt de aankoop van 50 kogel- en steekwerende vesten via het raamcontract van de 

federale overheid unaniem goed.  

 

 

7. Aankoop ASTRID-radio’s – goedkeuring  
 

Korpschef Jan Van Asch stelt dat we gekozen hebben voor een systeem waarbij iedereen zijn eigen 

zender heeft. De huidige radio’s worden niet meer ondersteund. We zouden ook nu willen kiezen 

voor individuele radio’s om er zo voor te zorgen dat iedereen zorg draagt voor zijn eigen zender. 

We kiezen voor een courant type dat in veel zones, waaronder Heist, in gebruik is.  

 

Feiten en context  

De bestaande radio’s THR880i werden aangekocht in 2013.  

Argumentatie  

Verschillende toestellen dienen vervangen te worden wegens slijtage. Er zijn ook veel problemen 

met de batterijen.  

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. 
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Financiële gevolgen 

 

 Prijs / 

stuk 

Aantal Totaal 

SC20 radio incl. high cap battery 520,38 € 50 26.019,00 € 

3W licentie inlc. High cap battery 30,00 € 50 1.500,00 € 

Programmatie 30,00 € 50 1.500,00 € 

Klick Fast Stud SC20 5,00 € 50 250,00 € 

Leather belt loop 50 mm 8,50 € 50 425,00 € 

Detachable earphone (2-pin) 32,80 € 50 1.640,00 € 

Acoustic tube listen earpiece 20,13 € 50 1.006,50 € 

Beschermglas  3,75 € 50 187,50 € 

6+6 charger 520,00 € 6 3.120,00 € 

1+1 charger 70,00 € 6 420,00 € 

    

Totaal exclusief BTW   36.068,00 € 

Totaal inclusief BTW   43.642,28 € 

 

Besluit 

De politieraad keurt de aankoop van 50 draagbare radio’s SC20 via het raamcontract van de 

federale politie (+ configuratie) unaniem goed voor een totaal bedrag van 43.642,28 € incl. BTW. 

Voor deze aankoop is voldoende krediet voorzien in de begroting 2021. 

 

 

8. Aankoop PATLOC – goedkeuring  
 

PATLOC is een onderdeel van FOCUS, een toepassing die werd ontwikkeld door DRI in 

samenwerking met de politiezone Antwerpen. Het geeft de patrouillelocatie weer en geeft o.a. weer 

dat er een vakantietoezicht moet gebeuren. De bedoeling is om onze patrouilles beter aan te sturen.  

 

Voorgeschiedenis 

Elke politiezone start met een basispakket van FOCUS modules onder de hoede van DRI. Het 

basispakket FOCUS@GPI bestaat uit Briefing, Zoek, ISLP, Incidenten, Berichten, Media, 

Contacten, Kaarten, Taken, Nota.  

Feiten en context 

De politiezone Antwerpen heeft FOCUS ondertussen fors uitgebouwd. Bijkomende modules zullen 

stapsgewijs worden aangeboden. In 2020 werd het aanbod uitgebreid met Woonstcontrole 

(WOCODO), Patrouillelocaties (PATLOC) en Personen onder Voorwaarden (POV).  

Argumentatie  

Door gebruik van de PATLOC-app zal de aansturing van de interventieploegen efficiënter kunnen 

verlopen.  
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Financiële gevolgen 

De maximale kosten bedragen 2.849 euro projectinvestering en 199 euro jaarlijks onderhoud. De 

totale kost over vijf jaar zou dan 3.846 euro bedragen. De prijzen kunnen variëren naargelang het 

aantal zones dat deelneemt aan het PATLOC -project.  

Besluit 

- De politieraad verklaart zich unaniem akkoord met de bepalingen van het Convenant van 

19 december 2017 volgens het besluit 2020_GR_00420 van de Gemeenteraad van 

29/06/2020 te Antwerpen.  

- De politieraad verklaart zich unaniem akkoord met de bepalingen uit het Financieel 

Protocol van 08/12/2018 volgens het besluit 2020_GR_00420 van de Gemeenteraad van 

29/06/2020 te Antwerpen. 

- De politieraad verklaart zich unaniem akkoord met het Reglement inzake interzonaal 

samenwerkingsprotocol FOCUS volgens het besluit 2020_GR_00420 van de 

Gemeenteraad van 29/06/2020 te Antwerpen. 

 

 

9. Buitengewone algemene vergadering TMVS dv – 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 14 

december 2021, waarin de agenda werd meegedeeld ;  

Gelet de bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur ; 

 

Besluit 

Artikel 1. Het politiecollege beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de 

buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 14 december 2021 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 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2022 (cfr. DLB, 

artikel 432) 

4. Begroting 2022 (cfr. artikel 432 DLB) 

5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing 

6. Statutaire benoemingen 

Varia 

Artikel 2. Het politiecollege draagt dhr. Bert Celis op om namens het bestuur alle akten en 

bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv 

vastgesteld op 14 december 2021, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen 

op het in de beslissing van het politiecollege van heden bepaalde standpunt met 

betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering. 
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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, 20211214BAVTMVS@farys.be,  

gestuurd worden. 

Artikel 4. De politieraad bevestigt bovenstaand besluit unaniem. 

 

 

10. Mededelingen  
 

- Haalbaarheidsstudie eventuele fusie Berlaar-Nijlen / Heist 

 

Voorzitter Paul Verbeeck geeft de stand van zaken weer. We komen in een fase waarin we de 

financiële cijfers aan het vergelijken zijn. We kijken ook waar we  synergieën kunnen creëren en 

waar er mogelijk verborgen kosten zijn. We proberen te landen tegen het einde van het eerste 

kwartaal van 2022.  

 

Politieraadslid Thomas Wellens vraagt of er een aparte politieraad komt om in detail te bekijken 

wat de resultaten zijn van de oefening. Voorzitter Paul Verbeeck bevestigt dit. Thomas Wellens 

vraagt of dit in dezelfde vergadering zal zijn als die waarin de beslissing valt. De voorzitter 

antwoordt dat we dat nog zullen bekijken.  

 

Nathan Rijnders vraagt of het nog altijd de bedoeling is om niet meer te betalen voor de politiezone. 

Paul Verbeeck antwoordt dat het de bedoeling is om met hetzelfde geld meer politiezorg te bieden. 

Het is niet de bedoeling om te besparen maar ook niet om naar een meerkost ten opzichte van 

vandaag te evolueren.  

 

- Brief van mevr. Sara Gruszowski (FOD Binnenlandse Zaken) betreffende goedkeuring 

politierekening 2020  
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