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POLITIEZONE BERLAAR-NIJLEN 
 

POLITIERAAD 
 

27 oktober 2016 
 

 

Aanwezig: Verbeeck Paul, Burgemeester van Nijlen – voorzitter 

  Horemans Walter, Burgemeester van Berlaar 

Van Asch Jan, Hoofdcommissaris – korpschef 

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

De Backere Christophe, Moons Glenn, Beirinckx Marcel, Deckers Rita, Van den 

Bogaert Jinse, Beullens Willy, Mariën André, Du Four Lien (tot en met punt 6), 

Celis Bert, Moerenhout Jan, Van Dessel Johan, Steurs John, Issaev Artur, 

Politieraadsleden 

Vanderoost Sam, Politiesecretaris 

 

Openbare zitting 
 

 

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

 

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring. 
 

Het verslag van 04 juli 2016 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

 

2. Vacantverklaring van één betrekking van inspecteur van politie - 

goedkeuring. 
 

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt voor om de vacantverklaring van één betrekking van inspecteur 

goed te keuren, rekening houdend met het volgende: 

 

Voorgeschiedenis 

- Een inspecteur vertrekt via mobiliteit naar een andere politiezone met ingang van 01 januari 

2017.  

- In het politiecollege van 13 oktober 2016 werd voorgesteld aan de politieraad om de 

vacantverklaring van één betrekking van inspecteur van politie 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) 
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Argumentatie 

Het is nodig om de betrekking van inspecteur van politie open te verklaren om te kunnen blijven 

voldoen aan de opgelegde functionaliteiten van de basispolitiezorg. 

Besluit 

De vacantverklaring van één betrekking van inspecteur van politie wordt unaniem goedgekeurd. 

 

 

3. Lastvoorwaarden voor de aankoop van een configuratie 

Automatische Nummerplaatherkenning (ANPR) – goedkeuring. 
 

Voorgeschiedenis 

- In de politieraden van 05 juli 2011, 26 april 2012 en 17 oktober 2013 werden de 

lastvoorwaarden voor de aankoop van telkens één configuratie Automatische 

Nummerplaatherkenning unaniem goedgekeurd. 

- In de politiecolleges van 13 oktober 2011, 11 december 2012 en 18 december 2013 werd 

telkens beslist om één configuratie Automatisch Nummerplaatherkenning toe te wijzen aan 

de firma Rauwers nv te Brussel. 

Feiten en context 

De politiezone wenst een vierde voertuig uit te rusten met een systeem voor Automatische 

Nummerplaatherkenning. 

Argumentatie 

Automatische nummerplaatherkenning (ANPR) wordt gebruikt op de openbare weg om controles 

uit te voeren zowel op stilstaande als rijdende voertuigen, waardoor identificatie van 

nummerplaten van geseinde voertuigen (o.a. gestolen, niet verzekerd, verlopen schouwing of 

andere inbreuken ingevolge misdrijf) mogelijk is. Na publicatie van de agenda vernamen we via 

de dienst logistiek dat er inmiddels nieuwe systemen op de markt zijn die meer mogelijkheden 

bieden dan de systemen waarvoor de lastvoorwaarden werden opgemaakt. Het lijkt ons dus 

aangewezen om dit punt te verdagen naar een volgende politieraad en eerst een nieuw 

marktonderzoek uit te voeren.  

Besluit 

De politieraad beslist om dit punt te verdagen naar een volgende politieraad, in afwachting van 

een nieuw marktonderzoek.  

 

 

4. Aankoop van één dienstvoertuig via het raamcontract van de 

federale overheid – goedkeuring. 
 

Feiten en context 

De politiezones kunnen beroep doen op de aankoopdienst van de federale overheid om voertuigen 

aan te schaffen. De federale overheid heeft hiervoor raamcontracten afgesloten met leveranciers. 

Financiële gevolgen 

- Het bedrag voor de aankoop en ombouw van één dienstvoertuig wordt geraamd op 48.000,00 

euro, inclusief BTW 

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

- Het politievoertuig type Toyota Rav4 met nummerplaat PPT744 in dienst genomen op  

29 september 2005 met een kilometerstand van 127.635 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. 

Besluit  

De politieraad keurt de aankoop van één dienstvoertuig via het raamcontract van de federale 

overheid goed.  

 

 

5. Lastvoorwaarden voor het uitvoeren van schilderwerken in het 

politiecommissariaat - goedkeuring. 
 

Voorgeschiedenis 

- In de politieraad van 28 april 2004 werden de lastvoorwaarden voor de uitvoering van 

schilderwerken in het commissariaat te Nijlen goedgekeurd. 

- In de politieraad van 28 oktober 2009 werden de lastvoorwaarden voor de uitvoering van 

schilderwerken in het commissariaat te Nijlen goedgekeurd. 

Argumentatie 

De muren van de gangen en de meeste burelen in het politiecommissariaat te Nijlen zijn toe aan 

een degelijke opfrissing d.m.v. schilderwerken. 

Financiële gevolgen 

- Het bedrag voor het uitvoeren van de schilderwerken wordt geraamd op 13.000 euro, 

inclusief btw. 

- Voor de uitvoering van de schilderwerken zijn voldoende kredieten voorzien in de 

politiebegroting 2016. 

Besluit  

De politieraad keurt de lastvoorwaarden voor het uitvoeren van schilderwerken in het 

politiecommissariaat te Nijlen goed.  

 

 

6. Mededelingen. 
 

- Toelichting rond de basisfunctionaliteit “Openbare orde” 

 

Commissaris Bart Gysbrechts geeft toelichting bij de basisfunctionaliteit “Openbare 

orde”. 

 

- Voorzitter Paul Verbeeck maakt melding van het Ministerieel Besluit van 8 september 

2016 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de 

verkeersactieplannen 2016 – Geïndexeerd bedrag 2007 toegekend aan de politiezones en 

de federale politie. De politiezone Berlaar-Nijlen ontvangt een bedrag van 257.666,87 

euro. Er werd een bedrag van 255.000 euro ingeschreven in de begroting.  
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- Voorzitter Paul Verbeeck maakt melding van het Ministerieel Besluit betreffende de 

toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen – 

Bedrag van het saldo 2011 toegekend aan de politiezones en de federale politie  

 

 

De openbare zitting wordt gesloten om 20.30 uur. 

 

 

Raadslid Lien Du Four verlaat de zitting.  

 


