
 dd. 27 april 2016 Politieraad  blz. : 1 
 

Contactpersoon Politieraad:  Silvana DE TROY politiesecretaris 

te bereiken Statiestraat 11 te 2560 Berlaar 

tel.  : 03/4661616 mail: personeelsdienst@berlaar-nijlen.be 

POLITIEZONE BERLAAR-NIJLEN 
 

POLITIERAAD 
 

27 april 2016 
 

 

Aanwezig: Verbeeck Paul, Burgemeester van Nijlen – voorzitter 

  Horemans Walter, Burgemeester van Berlaar 

Van Asch Jan, Hoofdcommissaris – korpschef 

Mariën Piet, Bijzonder rekenplichtige (punt 7) 

Van Goubergen Renatus, Nuyens Rudolf, Dillen Karina, Laurijssen Paul,  

De Backere Christophe, Moons Glenn, Moerenhout Jan,  

Van Dessel Johan, Beirinckx Marcel, Steurs John, Deckers Rita, Issaev Artur,  

Van den Bogaert Jinse, Beullens Willy en Mariën André, Politieraadsleden 

De Troy Silvana, Politiesecretaris 

Verontschuldigd: Celis Bert en Du Four Lien, Politieraadsleden 

 

Openbare zitting 
 

 

Voorzitter Paul Verbeeck verwelkomt alle leden en opent de vergadering om 20.00 uur.  

 

Hij meldt, alvorens te starten met de agenda, het gepast is om Politieraadslid Raphaël Somers te 

herdenken. Er kan gesteld worden dat Raf Somers een politieman was in hart en nieren en dat hij 

een ganse carrière heeft uitgebouwd bij de vroegere Rijkswacht. Daarna was hij Korpschef in de 

Politiezone Voorkempen en vervolgens Directeur in de Politieschool Campus Vesta te Ranst 

waarna hij zijn mandaat heeft opgenomen in de politieraad. Hij vraagt aan de politieraadsleden 

om Raf alle eer te bewijzen door één minuut van stilte in te lassen. 

 

De voorzitter meldt verontschuldigingen van Politieraadslid Bert Celis en van toekomstig 

politieraadslid Lien Du Four,. De eedaflegging van mevrouw Du Four zal bijgevolg de 

eerstvolgende vergadering doorgaan. 

 

 

1. Ontslag Politieraadslid Ferdinand Heylen - kennisname. 
 

Voorgeschiedenis 
- Ferdinand Heylen werd verkozen als politieraadslid in de gemeenteraad van Nijlen op 02 

januari 2013. 

- Brief van de heer Heylen van 26 januari 2016 waarin hij ter kennis brengt dat hij ontslag 

neemt als politieraadslid. 

- In de gemeenteraad van 02 februari 2016 werd kennis genomen van het ontslag van 

Politieraadslid Ferdinand Heylen. 
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Juridische grond 

- Wet van 7 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 

Argumentatie 

In artikel 15 van het Gemeentedecreet wordt bepaald dat een gemeenteraadslid schriftelijk ontslag 

kan indienen bij de gemeentesecretaris en dat het ontslag definitief wordt zodra de gemeenteraad 

hiervan kennis heeft genomen. 

Besluit 

De politieraad neemt kennis van het ontslag van Politieraadslid Ferdinand Heylen met ingang van 

02 februari 2016. 

 

 

2. Aanstelling en eedaflegging Politieraadslid Lien Du Four - 

goedkeuring. 
 

Dit punt wordt opgeschort naar de eerstvolgende vergadering. 

 

 

3. Overlijden van Politieraadslid Raphaël Somers - kennisname. 
 

Voorgeschiedenis 

- De heer Raphaël Somers werd aangesteld als politieraadslid van de politiezone Berlaar-

Nijlen met ingang van 23 oktober 2014. 

- Politieraadslid Raphaël Somers overleed plotseling op 01 maart 2016 in het UZ Gasthuisberg 

te Leuven. 

Besluit 

De politieraad neemt kennis van het overlijden van Politieraadslid Raphaël Somers. 

 

 

4. Aanstelling en eedaflegging Politieraadslid André Mariën – 

goedkeuring. 
 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt voor om de aanstelling van de heer André Mariën tot 

politieraadslid goed te keuren, rekening houdend met het volgende: 

 

Voorgeschiedenis 
 

- Raphaël Somers werd aangesteld als politieraadslid in de politieraad op 23 oktober 2014 ter 

vervanging van mevrouw Melissa Van Dessel. De heer André Mariën, ° 05 maart 1952, 

woonachtig te Nijlen, Laarstraat 37 werd aangeduid als eerste opvolger. 
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- Politieraadslid Raphaël Somers overleed op 01 maart 2016 in het UZ Gasthuisberg te 

Leuven. 

- In de Gemeenteraad van Nijlen d.d. 22 maart 2016 werd beslist dat raadslid André Mariën in 

de opvolging van Raphaël Somers zal fungeren als politieraadslid in de politiezone Berlaar-

Nijlen tot het einde van de legislatuur. 

- In het politiecollege van 24 maart 2016 werd voorgesteld aan de politieraad om de 

aanstelling van de heer André Mariën als politieraadslid van de Politiezone Berlaar-Nijlen 

goed te keuren. 

Juridische grond 

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

op twee niveaus. (BS 05/01/1999). 

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

de politiediensten (BS 31/03/2001). 

- Het gemeentedecreet 

Besluit 

De politieraad beslist om de heer André Mariën onmiddellijk tot de vergadering toe te laten. Hij 

wordt verzocht om in handen van de burgemeester 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”. 

 

De heer André Mariën wordt aangesteld als politieraadslid van de politiezone Berlaar-Nijlen met 

ingang van 27 april 2016. 

 

 

5. Verslag vorige vergadering - goedkeuring. 
 

Het verslag van 09 december 2015 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

 

6. Proces-verbaal van kasonderzoek van de politiezone Berlaar-

Nijlen van 31 december 2015 – kennisname. 
 

Voorgeschiedenis 
- Voorzitter Paul Verbeeck is op 31 december 2015 zonder voorafgaande waarschuwing 

overgegaan tot het kasnazicht van de Bijzondere rekenplichtige van de Politiezone Berlaar-

Nijlen, Pieter Mariën en bevestigt dat: 

- alle controles van de kastoestand werden uitgevoerd, waarbij in het bijzonder aandacht 

werd besteed aan de overeenstemming tussen de saldi van de individuele rekeningen en 

de saldi op de rekeninguittreksels en de geldspeciën in kas. 

- de bijzonder rekenplichtige verzocht werd alle boeken, bescheiden en waarden voor te 

leggen en alle noodzakelijke inlichtingen te verstrekken omtrent zijn beheer en het 

vermogen van de politiezone. 
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- In het politiecollege van 09 maart 2016 werd beslist om het proces-verbaal van kasonderzoek 

ter kennis te brengen in de eerstvolgende politieraad. 

Juridische grond 

- 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. 

Besluit 

De politieraad neemt kennis van het proces-verbaal van kasonderzoek van de politiezone Berlaar-

Nijlen van 31 december 2015. 

 

 

7. Jaarrekening 2015 – goedkeuring. 
 

Bijzonder rekenplichtige geeft toelichting bij de jaarrekening 2015. Hij meldt dat alle 

politieraadsleden de jaarrekening digitaal ontvingen samen met de agenda en het ontwerpverslag. 

 

De rekening bestaat uit twee bestanden.  

 

1) De begrotingsrekening waarin de begrotingsartikelen worden vermeld.  

 

Hierin staat niet enkel welke bedragen er werden voorzien doch ook wat werd uitgegeven 

en ontvangen. Bij het resultaat van het eigen dienstjaar van de gewone dienst kan men 

zien dat er een overschot is van 118.514 euro. Het cumulatief resultaat, d.w.z. als men ook 

de vorige boekjaren er bij telt, bedraagt 811,000 euro. De voornaamste reden van deze 

overschot betreft voornamelijk lagere personeelskosten en daling van de 

personeelsvergoedingen. Ook de werkingskosten zijn beduidend minder door de lagere 

prijzen van de brandstoffen en gas. Ook de zachte winter speelde een rol. De interesten en 

aflossing van leningen zijn eveneens minder dan werd begroot omdat er in 2014 geen 

lening werd afgesloten en door de lage rentevoet. Bij de investeringen zijn de 

voornaamste kosten te wijten aan de aankoop van dienstvoertuigen en een digitaal 

flitstoestel. 

 

2) Het tweede deel van de rekening betreft de algemene rekening. 

 

Hierin wordt niet enkel de budgettaire kosten en opbrengsten opgenomen maar ook de 

afschrijvingen. Verder is er de balans en de resultatenrekening alsook extra informatie 

zoals de schuld van de politiezone, de stand van de bankrekening op 31 december 2015. 

 

Voorzitter Paul Verbeeck merkt op dat de vergoedingen gedaald zijn door een aantal genomen 

maatregelen: 

- de samenwerking met de zone Lier rond de wachtdiensten van bestuurlijke politie 

- het onthaal werd afgebouwd tijdens de weekends 
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- een aantal oudere werknemers gingen op pensioen en werden vervangen door relatief 

jongere arbeidskrachten 

Hij stelt voor om de jaarrekening 2015 goed te keuren, rekening houdend met het volgende: 

 

Voorgeschiedenis 
In het politiecollege van 12 april 2016 werd na toelichting van de bijzonder rekenplichtige beslist 

om de jaarrekening 2015 ter goedkeuring voor te leggen aan de politieraad. 

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 

De bijzondere rekenplichtige stelt de jaarrekening 2015 voor, omvattende de begrotingsrekening 

2015, de balans op 31 december 2015 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2015. 

Besluit 

De politieraad beslist unaniem om de jaarrekening 2015 goed te keuren en als volgt vast te 

stellen: 
 

a) Gewone dienst 

 

Netto vastgestelde rechten 6.889.661,86 

Vastgelegde uitgaven 6.078.655,16 

Begrotingsresultaat 811.006,70 

 

Over te dragen vastgelegde uitgaven 38.828,25 

Boekhoudkundig resultaat 849.834,95 

 

b) Buitengewone dienst 

 

Netto vastgestelde rechten 398.363,96 

Vastgelegde uitgaven 347.519,40 

Begrotingsresultaat 50.844,56 

Over te dragen vastgelegde uitgaven 213.394.05 

Boekhoudkundig resultaat 264.238,61 

 

De balans op 31 december 2015 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2015van de Politiezone 

Berlaar-Nijlen worden als volgt vastgelegd: 

 

a) Balans 

 

Vaste activa 1.025.480,27 

Vlottende activa 1.667.230,05 

Totaal van de activa 2.692.710,32 
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Eigen vermogen 1.533.278,23 

Voorzieningen 0,00 

Schulden 1.159.432,09 

Totaal van de passiva 2.692.710,32 

 

b) Resultatenrekening 

 

Exploitatieresultaat 22.227,48 

Uitzonderlijk resultaat -7.554,34 

Resultaat van het dienstjaar 14.673,14 

 

 

8. Aankoop van één dienstvoertuig via het raamcontract van de 

federale overheid – goedkeuring. 
 

Korpschef Jan Van Asch verklaart dat de aankoop noodzakelijk is om een ouder 

interventievoertuig vervangen. Dit voertuig is momenteel buiten gebruik en de herstellingskosten 

zijn te hoog om ze nog te laten uitvoeren. 

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt voor om de aankoop van één dienstvoertuig goed te keuren, 

rekening houdend met het volgende: 

 

Voorgeschiedenis 

In het politiecollege van 24 maart 2016 werd voorgesteld aan de politieraad om de aankoop van 

een dienstvoertuig via het raamcontract van de federale overheid goed te keuren. 

Juridische grond 

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

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen 

- Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen 

- 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 

Argumentatie 

- Het interventievoertuig Volkswagen Transporter met nummerplaat 1FPU826, in gebruik 

sedert 18/09/2013 en met een kilometerstand van 210.000 km, dient vervangen te worden. 

- De federale overheid kan na een aanbesteding volgens de wet op de overheidsopdrachten, 

dergelijk voertuig aanbieden aan prijzen die nooit gehaald kunnen worden wanneer de zone 

een aanbesteding voor een dienstvoertuig zou organiseren. 

Financiële gevolgen 

- Het bedrag voor de aankoop van één interventievoertuig wordt geraamd op 65.000,00 euro, 

inclusief BTW. 

- Voor deze aankoop is voldoende krediet voorzien in de politiebegroting 2016. 

Besluit 

De politieraad beslist unaniem om één dienstvoertuig aan te kopen via het raamcontract van de 

federale overheid. 
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9. Terbeschikkingstelling van ICT-materiaal/toepassingen – 

voordelen van alle aard (ruling) - mandaatverlening aan Minister 

van Binnenlandse Zaken en Veiligheid van de federale regering – 

goedkeuring. 
 

Korpschef Jan Van Asch verklaart dat aan bepaalde personeelsleden een GSM/tablet/PC ter 

beschikking werd gesteld. De Dienst Belastingen zijn bij de zones controles aan het uitvoeren om 

op deze toestellen belastingen te heffen. Nationaal is er bekeken om een ruling aan te gaan met de 

Dienst Belastingen om te zorgen dat voor iedereen hetzelfde bedrag wordt opgelegd voor het 

gebruik van deze toestellen op het werk die ook al eens privé gebruikt worden. Daarom is het 

nodig om aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid van de federale regering 

mandaat te verlenen en wordt gevraagd om goedkeuring in alle politieraden. 

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt voor om een mandaat te verlenen aan de Minister van 

Binnenlandse Zaken en Veiligheid, rekening houdend met het volgende: 

 

Feiten en context 

Steeds meer politiezones stellen hun medewerkers allerlei zaken ter beschikking voor 

professionele doeleinden zoals laptops, smartphones, internetabonnementen, enz.  

Wanneer men deze ter beschikking stelt voor zowel professionele als private doeleinden, dan 

wordt dat privégebruik op het vlak van bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheid als een “anders 

dan in geld verkregen inkomsten beschouwd.  

Art.36 lid 1 WIB ’92 voorziet dat deze voordelen van alle aard gelden voor de werkelijke waarde 

bij de verkrijger. Ingevolge KB kunnen deze worden geraamd. Deze raming is momenteel enkel 

voor een ter beschikking gestelde PC, internetaansluiting en internetabonnement geregeld. Zowel 

voor de bedrijfsvoorheffing als voor de sociale zekerheid is deze voor een computer geraamd op 

180,00 euro per jaar en voor een internetaansluiting en internetabonnement is deze raming 60,00 

euro per jaar. De eventuele persoonlijke bijdrage mag in mindering worden gebracht. 

Aangezien er geen wettelijke raming voorzien is in geval van de terbeschikkingstelling van een 

tablet en GSM/smartphone dient men deze te ramen op basis van de werkelijke waarde. Het deel 

van het aandeel van de werkelijk waarde van het gebruik voor private doeleinden is uiteraard 

betwistbaar. Er is ook geen enkele garantie dat dit overal door de verschillende controle-instanties 

gelijkaardig zal worden toegepast.  

Om die reden kan de werkgever beslissen om een voorafgaande beslissing in fiscale zaken aan te 

vragen, ook gekend als de zogenaamde ruling. Zo’n voorafgaande beslissing betreft de juridische 

handeling waarbij de Federale Overheidsdienst Financiën overeenkomstig de van kracht zijnde 

bepalingen vaststelt hoe de wet wordt toegepast op een bijzondere situatie of verrichting die op 

fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad. In casu zou het hier gaan om een beslissing omtrent 

de raming op basis van de werkelijke waarde van de terbeschikkingstelling van een tablet en/of 

GSM/smartphone. 

Om te vermijden dat de verschillende zones een aanvraag zouden indienen op basis van een 

andere soort berekening van de werkelijke waarde en gelet op het streven naar een eenvormige 

toepassing naar analogie van het éénvormig politiestatuut is er vanuit de Vaste Commissie van de 

lokale politie samen met het Administratief-Technisch Secretariaat inzake de geïntegreerde 
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politie van het departement van de Minister van Binnenlandse Zaken afgesproken dat deze laatste 

een voorafgaande beslissing in fiscale zaken zal trachten te bekomen bij de “Dienst Voorafgaande 

Beslissingen in fiscale zaken”. Dit voor alle politiezones die een GSM/smartphone en/of tablet 

aan hun personeel willen ter beschikking stellen. 

Juridische grond 

- Koninklijk Besluit 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot 

herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 

zekerheid der arbeiders (hierna KB RSZ), inzonderheid artikel 20.2° 

- Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna WIB ’92) , inzonderheid artikel 36 

- Koninklijk Besluit 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de 

inkomstenbelasting 1992 (hierna KB WIB ’92), inzonderheid artikel 18§3.10 

- Wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd 

op twee niveaus (art. 11 en119) 

- Koninklijk Besluit van 15 januari 2001 tot instelling bij het departement van Binnenlandse 

Zaken van een administratief-technisch secretariaat 

- Wet 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake 

inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in 

fiscale zaken, inzonderheid artikel 20-23 

- Beslissing algemene vergadering Vaste Commissie van de lokale politie van 10 maart 2016 

- Nota SSGPI-RIO/2016/30 

- Het Gemeentedecreet (art. 42 en 43) 

Argumentatie 

Overwegende dat de zone in haar beslissing bepaalde leden van haar personeel voor professionele 

doeleinden een laptop/tablet/GSM/smartphone ter beschikking stelt, 

Overwegende dat het privaat gebruik van deze toestellen wordt toegelaten, 

Overwegende dat dit fiscaal als een voordeel van alle aard wordt beschouwd,  

Overwegende dat het past om een gelijkaardige waardebepaling van dit voordeel te bekomen voor 

de leden van het korps, 

Overwegende dat het past om mee te werken aan een gelijkaardige interpretatie naar analogie van 

het éénvormig karakter van het politiestatuut, 

Overwegende dat het om die redenen past om de Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid 

van de federale regering toe te laten de politiezone te vertegenwoordigen bij het indienen van een 

aanvraag tot het bekomen van een voorafgaande beslissing in fiscale zaken voor deze toestellen, 

Overwegende dat een formele beslissing van een beraadslagend orgaan zich opdringt, 

Besluit 

Art. 1 – De politieraad beslist unaniem om aan de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Veiligheid van de federale regering mandaat te verlenen. Hij zal dan de passende besprekingen 

voeren en aanvragen indienen met het oog op het bekomen van een voorafgaande beslissing in 

fiscale zaken namens de Politiezone Berlaar-Nijlen voor het ter beschikking stellen van een 

laptop/tablet/GSM/smartphone met mogelijkheid van beperkt privaat gebruik ten einde een 

waardebepaling van dit voordeel te bekomen. 

Art. 2 - In toepassing van art. 85 van de wet van 07 december 1998 zal van dit besluit kennis 

worden gegeven aan de Gouverneur. 
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10. Afsluiten protocol betreffende gezamenlijke aanwijzing 

consulent voor de veiligheid en de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer - goedkeuring. 
 

Korpschef Jan Van Asch brengt ter kennis dat dit protocol het gevolg is van een nieuwe 

wetgeving waarin aan elke politiezone de verplichting wordt opgelegd om een consulent voor de 

veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan te wijzen. De wetgever wil 

hiermee transparantie en efficiëntie creëren op de verwerking van politionele gegevens. 

Het protocol betreft een gezamenlijke aanwijzing van een consulent voor de veiligheid en de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer door de zones Mechelen-Willebroek, Berlaar-

Nijlen, Bodukap en Heist, Klein-Brabant en Lier. 50% van de personeelskosten wordt gedragen 

door de zone Mechelen-Willebroek en telkens 10% door de andere zones. 

In samenwerking met Gerechtelijk arrondissement Antwerpen – afdeling Mechelen werd er een 

akkoord bereikt om deze functie door Commissaris Georges Lichtenstein te laten uitvoeren. 

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt voor om het protocol betreffende een gezamenlijke aanwijzing van 

een consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, rekening 

houdend met het volgende: 

 

Voorgeschiedenis 

- De korpschef van de Politiezone Mechelen-Willebroek heeft Commissaris Georges 

Lichtenstein op 22 april 2015 aangewezen als consulent voor de veiligheid en de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer in zijn zone.  

- In het politiecollege van 19 februari 2016 werd kennis genomen van het ontwerpprotocol 

inzake een gezamenlijke aanwijzing van Commissaris Georges Lichtenstein als consulent 

voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

Feiten en context 

- Het protocol betreffende de gezamenlijke aanwijzing van een consulent voor de veiligheid en 

de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft tot doel de principes en modaliteiten 

vast te leggen van de samenwerking tussen de politiezones Mechelen-Willebroek, Berlaar-

Nijlen, Bodukap en Heist, Klein-Brabant en Lier. 

- Volgens het Koninklijk besluit van 06 december 2015 betreffende de consulenten voor de 

veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het platform voor de 

veiligheid en de bescherming van de gegevens kan één persoon aangewezen worden voor 

verschillende zones waarbij zij een aparte werking en verantwoordelijkheden behouden. 

Juridische grond 

- Wet van 18 maart 2014 betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de 

wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het 

Wetboek van strafvordering 

- Koninklijk besluit van 06 december 2015 betreffende de consulenten voor de veiligheid en 

de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het platform voor de veiligheid en de 

bescherming van de gegevens 

-  



 dd. 27 april 2016 Politieraad  blz. : 10 
 

Contactpersoon Politieraad:  Silvana DE TROY politiesecretaris 

te bereiken Statiestraat 11 te 2560 Berlaar 

tel.  : 03/4661616 mail: personeelsdienst@berlaar-nijlen.be 

 

Financiële gevolgen 

- De zone neemt 10% van de wedde van consulent Georges Lichtenstein voor haar rekening. 

- Er is voldoende krediet voorzien in de politiebegroting 2016. 

Argumentatie 

- Ingevolge de wet van 18 maart 2014 betreffende het politionele informatiebeheer en tot 

wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 

tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering werd bij art. 44/3 WPA aan elke 

politiezone de verplichting opgelegd een consulent voor de veiligheid en de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer aan te wijzen. 

- Indien er wordt besloten om in te stappen in het protocol, voldoet de zone aan de wettelijke 

verplichting. 

Besluit 

De politieraad beslist unaniem om het protocol betreffende de gezamenlijke aanwijzing van 

Commissaris Georges Lichtenstein als consulent voor de veiligheid en de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer goed te keuren. 

 

 

11. Raamovereenkomst houdende een samenwerking tussen 

politiezones Berlaar-Nijlen, Bonheiden/Duffel/Sint-Katelijne-

Waver/Putte (Bodukap), Heist en Lier - goedkeuring. 
 

Voorzitter Paul Verbeeck meldt dat dit een raamovereenkomst betreft inzake de samenwerking 

tussen politiezones Berlaar-Nijlen, Bonheiden/Duffel/Sint-Katelijne-Waver/Putte (Bodukap), 

Heist en Lier. Hiervoor werd vorig jaar reeds samen gezeten met de burgemeesters van de 

desbetreffende gemeenten om een aantal samenwerkingsverbanden te vinden. De 

basisfunctionaliteiten in elke zone blijven wel behouden. De bedoeling is om op een aantal 

domeinen synergieën te vinden. Er wordt voorgesteld om een samenwerking aan te gaan met de 

diensten ICT, verkeer, communicatie en de wachtdiensten bestuurlijke politie. 

 

Korpschef Jan Van Asch verklaart dat voor de verdeelsleutel rekening werd gehouden met het 

aantal inwoners van de zone, met de KUL-norm (= financiële norm die al jaren bestaat voor elke 

politiezone) en met de minimumnorm die opgelegd werd. Van deze drie parameters werd er een 

gemiddelde genomen. Onze zone bekwam voor het aantal inwoners aan een percentage van 

18,7%, voor de KUL-norm aan 16,053% en voor de minimumnorm aan 16,49%. Onze zone dient 

bijgevolg 17,08% in te brengen voor de associatie wanneer er een financiële berekening nodig 

zou zijn. Deze raamovereenkomst werd reeds goedgekeurd in de gemeenteraden Heist en Lier. In 

de zone Bodukap wordt dit voorgelegd in de politieraad op 07 juni 2016. 

 

De voorzitter stelt voor om de raamovereenkomst goed te keuren, rekening houdend met het 

volgende: 
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Voorgeschiedenis 

- Er werd een gezamenlijke nota opgesteld door de burgemeesters van de politiezones Berlaar-

Nijlen, Bodukap, Heist en Lier op 08 juli 2015 inzake een mogelijke samenwerking tussen de 

politiezones. 

- In de politieraad van 29 oktober 2015 werd de gezamenlijke nota unaniem goedgekeurd. 

- In het politiecollege van 12 april 2016 werd voorgesteld aan de politieraad om de 

raamovereenkomst houdende een samenwerking tussen politiezones Berlaar-Nijlen, 

Bonheiden/Duffel/Sint-Katelijne-Waver/Putte (Bodukap), Heist en Lier goed te keuren. 

Feiten en context 

De overeenkomst heeft tot doel om een structurele samenwerking tot stand te brengen tussen de 

politiezones zonder dat deze hun zelfstandigheid verliezen. Hierbij wordt een aantal 

aangelegenheden gemeenschappelijk geregeld op een duurzame wijze. De doelstelling is steeds 

 

het realiseren van meerwaarden die bijdragen tot het beheersen van de kosten en/of het beheersen 

van de kwaliteit van de diensten en die een antwoord bieden op de toenemende verwachtingen. 

De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur en is uitvoerbaar na goedkeuring van de 

betrokken politieraden en gemeenteraden. 

Juridische grond 

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

op twee niveaus (BS 05/01/1999) 

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

de politiediensten (BS 31/03/2001) 

- Omzendbrief PLP 27 van 04 november 2002 betreffende intensifiëring en bevordering van de 

interzonale samenwerking (BS 04/12/2002) 

Argumentatie 

Een associatie van deze zones is mogelijk de meest geschikte vorm van samenwerking. -Hierbij 

kunnen de beste resultaten bereikt worden en efficiëntiewinsten en kwaliteit in de dienstverlening 

vooropgesteld worden. 

Financiële gevolgen 

De gemeenschappelijke kosten worden tussen de zones verdeeld volgens de verhouding.  

Deze verhouding is gebaseerd op de “KUL”-norm, de minimum personeelsnorm en het 

bevolkingscijfer van de 4 politiezones en wordt als volgt bepaald: 

PZ Heist:  23.01% 

PZ Bodukap:  34.96% 

PZ Lier:  24.95% 

PZ Berlaar-Nijlen: 17.08% 

Besluit 

De politieraad beslist unaniem om de raamovereenkomst en de financiële verdeelsleutel 

betreffende de samenwerking tussen politiezones Berlaar-Nijlen, Bodukap, Heist en Lier goed te 

keuren. 
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12. Begroting en jaarprogramma 2016 en jaarverslag 2014 van de 

Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen (IVMK) – 

goedkeuring. 
 

Korpschef Jan Van Asch verklaart dat dit punt een jaarlijks weerkerend gebeuren betreft in het 

kader van de samenwerking met de Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen (IVMK) 

die werd aangegaan sinds 2012. Deze dienst beschikt over experten op het vlak van milieu die 

onze zone bijstaat in moeilijke dossiers. Deze kosten worden gedragen door de beide gemeenten. 

 

Burgemeester Walter Horemans verklaart dat in het kader van de omgevingsvergunning de 

gemeente Berlaar genoodzaakt was om bij de eigen intercommunale “IGEMO “ aan te kloppen. 

Hij benadrukt dat er een gezonde samenwerking zal zijn tussen IVMK en IGEMO. 

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt voor de begroting en jaarprogramma 2016 en het jaarverslag 2014 

van IVMK goed te keuren, rekening houdend met het volgende: 

 

Voorgeschiedenis 

- In de politieraad van 26 april 2012 werd beslist om deel te nemen aan de Interlokale 

Vereniging Milieuhandhaving Kempen (IVMK). 

- Mail van de IVMK van 16 december 2015 met in bijlage het jaarverslag 2014, het 

jaarprogramma 2016 en de begroting 2016. 

- In het politiecollege van 19 februari 2016 werd kennis genomen van de begroting en het 

jaarprogramma 2016 en het jaarverslag 2014 van het IVMK en werd beslist om dit ter 

goedkeuring te brengen in de politieraad. 

Juridische grond 

- Decreet van 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (hierna 

DABM), zoals gewijzigd, inzonderheid titel XVI “toezicht, handhaving en 

veiligheidsmaatregelen”. 

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

op twee niveaus, zoals gewijzigd. 

- Decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd. 

- Decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 05 april 1995 met een titel 

XVI “toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen”, zoals gewijzigd. 

- Besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het 

decreet van 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (hierna 

Milieuhandhavingsbesluit), zoals gewijzigd. 

- Milieuhandhavingsdecreet van 30 april 2009 

- Decreet intergemeentelijke samenwerking’ (DIS) 

- Statutaire bepalingen van IVMK inzake de informatieverstrekking aan de deelnemers en de 

jaarlijkse evaluatie door de bevoegde raden. 

Argumentatie 

In de statutaire bepalingen van IVMK wordt bepaald om de nodige informatie te verstrekken aan 

de deelnemers alsook om een jaarlijkse evaluatie door de bevoegde raden. 
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Besluit 

De politieraad beslist unaniem om de begroting en het jaarprogramma 2016 en het jaarverslag 

2014 van de Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen goed te keuren. 

 

 

13. Oprichten eindeloopbaancommissie en aanwijzing van de leden -

goedkeuring. 
 

Korpschef Jan Van Asch meldt er een eindeloopbaanregime werd gecreëerd dat de mogelijkheid 

biedt aan personeelsleden om vanaf 58 jaar een aangepaste betrekking te verkrijgen. Deze 

betrekkingen dienen samengebracht te worden in een nationale gegevensbank.  

 

Conform deze nieuwe wetgeving moet onze zone een eindeloopbaancommissie oprichten. Het 

personeelslid dat aan de voorwaarden voldoet, kan dan zijn aanvraag richten aan deze commissie. 

In deze commissie zetelen drie personen, nl. twee leden van onze zone en één expert 

gespecialiseerd in personeelsbeleid. Voor onze zone wordt voorgesteld om hemzelf, 

Beleidssecretaris Sam Vanderoost en Adviseur Toby Nys van de Politiezone Heist aan te duiden. 

 

Raadslid Jinse Van den Bogaert vraagt of de aangepaste job administratief werk betreft. 

 

De korpschef antwoordt dat het meestal een administratieve job zal zijn die door operationele 

personeelsleden met ploegen- en buitendienst gevraagd zal worden. 

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt voor om de oprichting van een eindeloopbaancommissie en 

aanwijzing van de leden goed te keuren, rekening houdend met het volgende: 

 

Voorgeschiedenis 

- In het politiecollege van 24 maart 2016 werd voorgesteld aan de politieraad om een 

eindeloopbaancommissie op te richten en Korpschef Jan Van Asch, Beleidssecretaris Sam 

Vanderoost en Adviseur Toby Nys van de Politiezone Heist aan te duiden om in deze 

commissie te zetelen. 

- De oprichting van een eindeloopbaancommissie en aanwijzing van de leden werd tevens 

besproken in het Basisoverlegcomité van 24 maart 2016. 

Feiten en context 

Het eindeloopbaanregime biedt een personeelslid de mogelijkheid om een aangepaste betrekking, 

nl. een statutaire betrekking van het operationeel of van het administratief en logistiek kader die 

aangepast is aan het profiel en de mogelijkheden van het betrokken personeelslid, aan te vragen. 

Dit regime is voorbehouden aan de personeelsleden van het operationeel kader die ten minste 58 

jaar oud zijn. 

Per politiezone dient een eindeloopbaancommissie opgericht te worden, samengesteld uit: twee 

vertegenwoordigers van de politiezone en één expert gespecialiseerd in personeelsbeleid gericht 

op de duurzame inzetbaarheid van de personeelsleden. 

De leden van de eindeloopbaancommissie binnen een korps van de lokale politie worden 

aangewezen door de politieraad of, indien de raad die bevoegdheid heeft gedelegeerd,  
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het politiecollege. 

Om een geldig advies te kunnen uitbrengen, moeten minstens twee leden van de commissie 

aanwezig zijn. De commissie beslist bij geheime stemming en bij gewone meerderheid van 

stemmen. 

Indien wordt beslist om de aangepaste betrekking aan het betrokken personeelslid toe te kennen, 

wordt dit personeelslid door de bevoegde overheid herplaatst. De bevoegde overheid in het raam 

van een herplaatsing is: 

- indien een personeelslid van de lokale politie herplaatst wordt binnen de eigen politiezone: 

de korpschef 

- indien een personeelslid van de federale politie herplaatst wordt binnen de federale politie: de 

commissaris-generaal 

- indien een personeelslid herplaatst wordt naar een ander korps dan het korps waartoe het 

behoort: de Minister van Binnenlandse Zaken. In dit geval zal een herplaatsing in de beoogde 

aangepaste betrekking evenwel enkel mogelijk zijn indien de beide betrokken politiekorpsen 

akkoord zijn. Dit akkoord wordt verleend door de korpschef voor wat de lokale politie 

betreft. In voorkomend geval kan, mits akkoord van de betrokken politiekorpsen, een termijn 

van inplaatsstelling van maximaal vier maanden worden voorzien. 

Juridische grond 

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

de politiediensten. 

- Koninklijk Besluit van 09 november 2015 houdende bepalingen inzake het 

eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde 

politie en het eindeloopbaanregime 

Argumentatie 

N.a.v. het Koninklijk Besluit van 09 november 2015 houdende bepalingen inzake het 

eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde 

politie en het eindeloopbaanregime dat reeds in werking trad op 25 november 2015 dient de zone 

zo vlug mogelijk een eindeloopbaancommissie op te richten. 

Besluit 

De politieraad beslist unaniem om een eindeloopbaancommissie op te richten. Korpschef Jan Van 

Asch, Beleidssecretaris Sam Vanderoost en Adviseur Toby Nys van de Politiezone Heist worden 

aangeduid om in deze commissie te zetelen. 

 

 

14. Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering NAVAP – 

kennisname. 
 

Korpschef Jan Van Asch meldt dat n.a.v. het arrest van het Grondwettelijk Hof van 10 juli 2014 

de politiemensen pas met pensioen kunnen vanaf 62 jaar. Hiervoor werd een oplossing gezocht. 

Aan de operationele personeelsleden van de politiediensten met een preferentiële pensioenleeftijd 

van 54, 56 of 58 jaar wordt de mogelijkheid geboden om non-activiteit voorafgaand aan hun 

pensionering op te nemen. Zij kunnen dan op rust gaan aan een bepaald percentage van hun 

wedde, dat betaald zal worden door de overheid. Indien deze personeelsleden geen gebruik maken  
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van dit aanbod en blijven werken, krijgt de zone hiervoor een subsidiëring. In onze zone komen 

er slechts drie mensen in aanmerking, waarvan mogelijk één personeelslid dit jaar. 

 

Voorgeschiedenis 

In het politiecollege van 26 januari 2016 werd beslist om de mogelijkheid tot non-activiteit 

voorafgaand aan de pensionering ter kennis te brengen aan de politieraad. 

Feiten en context 

De NAVAP heeft een maximale duurtijd van 4 jaar en vangt ten vroegste aan op de eerste dag van 

de kalendermaand volgend op de maand waarin aan alle voorwaarden wordt voldaan. 

Het personeelslid is in non-activiteit tot de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin 

het personeelslid voldoet aan de voorwaarden voor het nemen van het vervroegd pensioen 

overeenkomstig artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering 

in de pensioenregelingen. De NAVAP neemt met andere woorden sowieso een einde op de eerste 

dag van de maand volgend op de maand waarin het personeelslid zijn vroegst mogelijke 

pensioendatum bereikt. 

Deze maatregel van non-activiteit voorafgaand aan pensionering geldt tot en met 2019.  

Juridische grond 

- Wet van 21 mei 2015 tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 

bepalingen, wat betreft bepaalde personeelsleden van de geïntegreerde politie 

- Wet van 18 december 2015 betreffende de assimilatie van een periode van non-activiteit van 

bepaalde leden van de geïntegreerde politie voor de loopbaanvoorwaarde om met vervroegd 

pensioen te vertrekken, betreffende de cumulatie met een pensioen van de publieke sector, 

betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en betreffende de pensioenen van het 

vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart 

Financiële gevolgen 

Het personeelslid ontvangt tijdens de NAVAP een wachtgeld gelijk aan: 

- 74% van de laatste activiteitswedde wanneer het personeelslid bij het ingaan van de NAVAP 

37,5 jaren dienstanciënniteit in de openbare sector telt 

- 70% van de laatste activiteitswedde wanneer het personeelslid bij het ingaan van de NAVAP 

37 jaren dienstanciënniteit in de openbare sector telt 

- 66% van de laatste activiteitswedde wanneer het personeelslid bij het ingaan van de NAVAP 

36 jaren dienstanciënniteit in de openbare sector telt 

- 62% van de laatste activiteitswedde wanneer het personeelslid bij het ingaan van de NAVAP 

35 jaren dienstanciënniteit in de openbare sector of minder telt. 

- Volgens de brief van 20 november 2015 van Minsister Jan Jambon wordt er voorzien in een 

tenlasteneming door de federale overheid van de wachtgelden bij vermelde non-activiteit 

maar tevens van de baremische loonkost wanneer een mogelijke beneficiant van het stelsel 

van de non-activiteit beslist om zijn/haar carrière toch nog te verlengen. Die tenlasteneming 

zal gebeuren door een trimestriële terugbetaling op de specifiek daartoe voorziene 

subsidiekredieten voor de desbetreffende jaren. 

Argumentatie 

Een personeelslid van het operationeel kader kan de non-activiteit voorafgaand aan de 

pensionering (NAVAP) genieten indien het aan de volgende, cumulatieve voorwaarden voldoet: 
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- het personeelslid genoot vóór 10 juli 2014 (de datum van het arrest van het Grondwettelijk 

Hof) een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar 

- het personeelslid heeft de leeftijd bereikt die vereist is om de NAVAP te kunnen genieten. 

De agenten van politie, de inspecteurs, de hoofdinspecteurs en de officieren, met 

uitzondering van de officieren die een preferentiële pensioenleeftijd van 58 jaar hadden, 

kunnen de NAVAP genieten vanaf de leeftijd van 58 jaar. De officieren die een preferentiële 

pensioenleeftijd van 58 jaar hadden, kunnen de NAVAP genieten vanaf de leeftijd van 60 jaar 

- het personeelslid telt bij de aanvang van de non-activiteit, ten minste 20 aanneembare 

dienstjaren in de openbare sector voor de opening van het recht op pensioen, met uitsluiting 

van de bonificaties voor studies en van andere periodes die voor de vaststelling van de wedde 

in aanmerking worden genomen 

- het personeelslid voldoet, op het einde van de NAVAP, die een maximale duur van 4 jaar 

heeft, aan de voorwaarden om aanspraak te maken op vervroegd pensioen, vermeld in artikel 

46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de 

pensioenregelingen. Ter zake is het nuttig om te weten dat met de wet van 10 augustus 2015 

de hervorming van het vervroegd rustpensioen werd verder gezet. 

Besluit 

De politieraad neemt kennis van de mogelijkheid tot het bekomen van non-activiteit voorafgaand 

aan de pensionering. 

 

 

15. Mededelingen. 
 

- Voorzitter Paul verbeeck brengt volgende brieven ter kennis: 

 

 Mail van de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) van 08 januari 2016 

betreffende betaling dotatie – misrekening december 2015. 

 Mail van het Sociaal Secretariaat GPI van 05 februari 2016 betreffende betaling federale 

dotatie 2015 aan de politiezones – correctie van het teveel geïnde bedrag. 

 Brief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Dienst Toezicht Lokale 

Politie van 02 februari 2016 met in bijlage besluit van 01 februari 2016 houdende 

goedkeuring van de politiebegroting 2016. 

 

- Toelichting rond de basisfunctionaliteit “Slachtofferbejegening”: 

 

De voorzitter meldt dat er in de laatste vergaderingen telkens een basisfunctionaliteit werd 

voorgesteld. Heden is het de beurt aan de functionaliteit “slachtofferbejegening”. 

 

Hoofdinspecteur Indra Lahaye stelt zich voor aan de leden en geeft toelichting bij de 

basisfunctionaliteit “slachtofferbejegening”. 

Na afloop deelt ze de brochure “Slachtofferbejegening“ uit en informeert ze of er nog vragen 

zijn. 
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Raadslid Jinse Van den Bogaert vraagt wanneer het Parket een zaak seponeert en of burgers 

hier iets tegen kunnen doen. 

 

Indra Lahaye antwoordt dat men zich burgerlijk partij kan stellen. Men kan ook eventueel in 

beroep gaan. In sommige gevallen is er geen capaciteit genoeg om te vervolgen. 

 

 

De openbare zitting wordt gesloten om 20.42 uur. 

 

 


