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POLITIEZONE BERLAAR-NIJLEN 
 

POLITIERAAD 
 

28 april 2015 
 

 

Aanwezig: Verbeeck Paul, Burgemeester van Nijlen – voorzitter 

  Horemans Walter, Burgemeester van Berlaar 

Van Asch Jan, Hoofdcommissaris – korpschef 

Nuyens Rudolf (vanaf punt 7), Dillen Karina, Laurijssen Paul, Heylen Ferdinand, 

De Backere Christophe, Celis Bert, Moons Glenn, Van Dessel Johan, 

Beirinckx Marcel, Steurs John, Deckers Rita, Issaev Artur, Somers Raphaël en 

Van den Bogaert Jinse, Politieraadsleden 

De Troy Silvana, Politiesecretaris 

Verontschuldigd: Van Goubergen Renatus, Moerenhout Jan en Put Suzanne, Politieraadsleden 

 

Openbare zitting 
 

 

Voorzitter Paul Verbeeck verwelkomt alle leden en opent de vergadering om 19.30 uur.  

 

 

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring. 
 

Het verslag van de politieraad d.d. 09 december 2014 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

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

Nijlen van 31 december 2014 – kennisname. 
 

Voorgeschiedenis 
Voorzitter Paul Verbeeck is op 31 december 2014 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. 

Juridische grond 

- De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988. 

- De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus. 
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- 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 2014. 

 

3. Vacantverklaring van één betrekking van inspecteur van politie – 

goedkeuring. 
 

Korpschef Jan Van Asch meldt dat er een inspecteur vertrokken is naar een andere zone sedert  

01 januari 2015. Deze betrekking werd reeds vacant verklaard in de politieraad van 9 december 

2014. Op 01 juli 2015 vertrekt er nog een inspecteur naar een andere zone zodat ook deze 

betrekking vacant verklaard moet worden. Door het vertrek van deze inspecteurs valt de zone 

terug op een totaal van 47 inspecteurs. Het is de bedoeling om aan een basiskader van 49 

inspecteurs te komen. 

 

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 juli 

2015. 

- In het politiecollege van 20 april 2015 werd voorgesteld aan de politieraad om de 

vacantverklaring van één 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). 

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. 

 

4. Lastvoorwaarden voor de aankoop van één digitale 

snelheidsmeter – goedkeuring. 
 

Korpschef Jan Van Asch verklaart dat de zone nog steeds werkt met een analoge snelheidsmeter. 

Het is een oud toestel van 2002 met steeds meer mankementen. Het toestel werkt nog met 

filmrolletjes die uitgelezen worden door een Calog-personeelslid. Dit is een tijdrovende 

bezigheid. Het systeem van een digitale toestel komt overeen met de flitspaal op de 

Bouwelsesteenweg.  
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Raadslid Raf Somers merkt op dat de zone Neteland gebruik maakt van slimme camera’s. Deze 

worden gebruikt voor trajectcontrole maar ook om voertuigen te controleren aan de hand van de 

nummerplaten. Hij informeert of dit systeem ook wordt aangekocht in onze zone.  

 

Voorzitter Paul Verbeeck antwoordt dat er voorlopig geen slimme camera’s aangekocht worden 

omdat het een erg dure investering betreft. Er is onlangs gevraagd om een overzicht te maken dat 

kan weergeven waar er slimme camera’s geplaatst zijn in de nabijheid van onze zone. Hij merkt 

op dat de zone wel over drie mobiele toestellen beschikt met nummerplaatherkenning. Deze zijn 

geïnstalleerd in de interventievoertuigen.  

 

Burgemeester Walter Horemans verklaart dat er in de gemeente Berlaar wel overwogen wordt om 

een slimme camera of flitspalen te voorzien in de Pastorijstraat die terug heraangelegd wordt. Ze 

hebben hierbij toch hun twijfels wegens het hoge prijskaartje dat er aan vast hangt. Hij vraagt 

zich wel af of de gemeente voor deze grote kost moet opdraaien. Hij is van mening dat de 

federale overheid dit moet subsidiëren. Ook benadrukt hij dat er in Turnhout dagelijks 4 à 5 

personeelsleden bezig zijn met het uitlezen en verwerken van de overtredingen. 

 

Op de vraag van raadslid Raf Somers om een vraag tot subsidiëring over te maken aan de federale 

overheid antwoordt Burgemeester Walter Horemans dat er momenteel nog geen subsidiëring 

mogelijk is. 

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt voor om de lastvoorwaarden voor de aankoop van een digitale 

snelheidsmeter goed te keuren, rekening houdend met het volgende: 

 

Voorgeschiedenis 

- In de politieraad van 17 april 2002 werden de lastvoorwaarden voor de aankoop van een 

analoge snelheidsmeter goedgekeurd. De aankoop werd toegewezen aan de firma Polis-

services te Lille. 

- In het politiecollege van 05 maart 2015 werd voorgesteld aan de politieraad om de 

lastvoorwaarden voor de aankoop van een digitale snelheidsmeter goed te keuren. 

Feiten en context 

De politiezone wenst de analoge snelheidsmeter in de anonieme flitswagen te vervangen door een 

digitale snelheidsmeter. 

Juridische grond 

- Koninklijk Besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro en de wijziging van 

bepaalde bedragen in de reglementering inzake overheidsopdrachten. 

- 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 euro, exclusief btw, niet overschreden) 

- Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105 

- 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. 
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Financiële gevolgen 

- Het bedrag voor de aankoop van een digitale snelheidsmeter wordt geraamd op 57.000,00 

euro, inclusief btw. 

- Voor deze aankoop zijn voldoende kredieten voorzien in de politiebegroting 2015. 

Argumentatie 

Momenteel worden de snelheidsovertredingen vastgesteld met een analoge snelheidsmeter. De 

politiezone wenst het anoniem flitsvoertuig uit te rusten met een digitale snelheidsmeter.  

Bij de digitale snelheidsmeter moeten er geen filmpjes meer ontwikkeld te worden. Er is tevens 

een goede kwaliteit van de beelden waardoor de gegevens beter uitgelezen kunnen worden. 

Bijgevolg kunnen de processen-verbaal sneller opgemaakt worden. 

Besluit 

De politieraad beslist unaniem om de lastvoorwaarden voor de aankoop van een digitale 

snelheidsmeter goed te keuren. 

 

5. Opwaardering politieraad. 
 

Voorzitter Paul Verbeeck meldt dat dit punt werd toegevoegd aan de agenda op vraag van 

raadslid Raphaël Somers en vraagt hem om enige toelichting. 

 

Raadslid Raf Somers verklaart dat hij na enkele vergaderingen in de politieraad tot de vaststelling 

komt dat de vergadering een zeer dure aangelegenheid betreft daar ze slechts een kwartier à 

twintig minuten in beslag neemt. Hij had daarom graag meer informatie gekregen inzake: 

- de evolutie van de criminaliteit en de aanpak ervan 

- de stand van zaken over het al dan realiseren van de doelstellingen zoals deze vermeld staan 

in het veiligheidsplan 

- de evolutie van de personeelskosten (overuren) 

Hij is van mening dat de hij bepaalde feedback mist en vraagt of het in de toekomst anders 

aangepakt kan worden. 

 

De voorzitter antwoordt dat hij dit een terechte bekommernis vindt. De wetgeving voorziet echter 

dat volgende punten aan bod moeten komen in de politieraad: 

- opmaken begroting 

- vaststellen van de formatie 

- voordracht korpschef 

- benoemingen en aanwervingen personeel (waarbij de wetgever recentelijk heeft voorzien dat 

de benoemingen en aanwervingen kunnen gedelegeerd worden naar het politiecollege. Van 

deze optie werd geen gebruik gemaakt. 

Uiteraard hebben de politieraadsleden ook het recht op geïnformeerd te worden over hoe de 

burgemeesters hun bevoegdheden uitvoeren. Hij verwijst hiervoor naar de wet op de 

geïntegreerde politie van 07 december 1998 en in het bijzonder artikel 42 (bestuurlijke politie), 

artikel 43 inzake bedreiging van de openbare orde waarbij we eventueel de federale politie en de 

krijgsmacht kunnen vorderen, artikel 45 waarbij de korpschef ons via het politiecollege dient te 

informeren en verslag uit te brengen over alles wat het lokaal politiekorps en de uitvoering van 

zijn opdrachten aangaat. Hij licht hen ook in over de initiatieven die de lokale politie overweegt 

te nemen en die betrekking hebben op het zonale veiligheidsbeleid. 
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Ten slotte verwijst hij naar artikel 133 van de Nieuwe gemeentewet waarbij de burgemeester 

wordt aangeduid als verantwoordelijke voor de uitvoering van de politiewetten en ook inzake 

bestuurlijke politie. 

 

Hij stelt voor om in elke vergadering van de politieraad een bepaalde dienst voor te stellen. 

Hierbij zal dan ook meegedeeld worden welke middelen aangewend worden.  

De overuren van het personeel voor gans 2013 kwam neer op 721 uren en deze voor 2014 op  

684 uren. Dit is conform de afspraken met de vakbonden waarbij werd overeengekomen dat er 

maximum 10 overuren mogen overgedragen per referentieperiode. De referentieperiode betreft 

een periode van twee maanden.  

 

Raadslid Raf Somers merkt op dat de aangehaalde artikelen inderdaad correct zijn. Hij bedoelde 

vooral om bijvoorbeeld de evolutie van de criminaliteit in onze politiezone, e.d. toe te lichten in 

de politieraad en ook het aantal manuren, beheer van de middelen, enz. mee te delen. 

Tevens merkt hij op dat er een artikel gepubliceerd werd in een krant waarin werd vermeld dat de 

inbraken in onze zone gestegen zouden zijn. 

 

De voorzitter verklaart dat het cijfers betreffen van 2013 n.a.v. een vraag hieromtrent in de 

gemeenteraad van Berlaar. Hij meldt dat ook de cijfers van 2014 en de volgende jaren getoond 

kunnen worden in de politieraden. 

 

6. Beveiliging politiegebouw Nijlen. 
 

Voorzitter Paul Verbeeck meldt dat ook dit punt werd toegevoegd aan de agenda op vraag van 

raadslid Raphaël Somers en vraagt hem om enige toelichting. 

 

Raadslid Raf Somers verwijst naar de politieraid in Verviers begin dit jaar. Dit ging gepaard met 

een dodelijke schietpartij en er werden wapens, munitie en springstoffen in beslag genomen. Er 

werd beslist om het niveau van de terreurdreiging op niveau 3 te brengen. Er werden militairen 

ingezet op straat in de steden, verscherpte politiecontroles aan ‘gevoelige’ punten en het treffen 

van maatregelen om de politiekantoren, die als specifiek doelwit door de terroristen werden 

aangeduid, beter te beveiligen. 

 

Tot zijn verbazing werd het Nijlense politiegebouw in die periode van terreurdreiging 3 langs 

buiten beveiligd door het plaatsen van extra nadarbarelen die een aantal parkeerplaatsen in de 

omgeving van het politiekantoor ontoegankelijk voor wagens maakten.  

 

Deze aanpak lijkt hem een discrepantie tussen de dreiging en de aangewende middelen, zeker 

rekening houdend met het feit dat het Nijlense politiecommissariaat onderdeel uitmaakt van een 

gebouw met daarin o.a. nog een kinderopvang en een jeugdhuis. 

 

Hij vraagt om een grondige studie te maken over de veiligheid van de politiekantoren binnen 

onze politiezone die uiteindelijk leidt tot een volledig, doelgericht en efficiënt veiligheidsplan. 
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Korpschef Jan Van Asch antwoordt dat de twee commissariaten wel degelijk veilig zijn. Er werd 

door de overheid expliciet gevraagd om de parkeerplaatsen voor het commissariaat af te sluiten. 

Dit om te verhinderen dat er eventuele bomauto’s geparkeerd werden. Er werden ook interne 

maatregelen getroffen. De dienstvoertuigen stonden tijdens de terreurdreiging niet naast het 

commissariaat. Zij werden dagelijks ondergebracht en terug opgehaald bij Garage Vandecruys. 

Deze maatregelen werden teruggeschroefd n.a.v. de terreurdreiging niveau 2. Wel blijven de 

voordeuren van de commissariaten gesloten en worden pas geopend door de onthaalmedewerkers 

zodra ze via de camera gezien hebben wie er aan de deur staat. Ook worden alle bezoekers 

geregistreerd en de operationele personeelsleden dragen nog steeds hun kogelwerende vesten 

wanneer ze zich buiten het commissariaat begeven. 

 

De voorzitter meldt tevens dat de bestaande camerabewaking gerenoveerd werd en dat ze ook 

uitgebreid werd. 

 

De korpschef merkt op dat er altijd een keuze dient gemaakt te worden tussen veiligheid en 

werkzaamheid. Bepaalde maatregelen maakten het onze personeelsleden zeer lastig om te 

functioneren. Hij verklaart dat de sassen in Berlaar en Nijlen uitgerust zijn met kogelwerend glas. 

Verder benadrukt hij dat er tijdens de dreiging ook op regelmatige tijdstippen voetpatrouilles 

uitgevoerd werden rondom het commissariaat. 

 

De voorzitter wenst nog te vermelden dat onze zone ook veelvuldig gevraagd werd om Hycap te 

leveren tijdens de dreiging. 

 

7. Mededelingen. 
 

- Brief van de FOD Binnenlandse Zaken – Directie Politiebeheer van 19 december 2014 

betreffende het correctiemechanisme ingesteld in het kader van de overdracht van de ex-

rijkswachtgebouwen. 

- Koninklijk Besluit van 08 januari 2015 houdende de toekenning aan de gemeente of aan de 

meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2014. 

- Brief van de FOD Binnenlandse Zaken – Dienst Toezicht Lokale Politie van 13 januari 2015 

inzake goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 3 van 2014. 

- Brief van SSGPI van 07 april 2015 betreffende vermindering van het maandelijks bedrag van 

de federale toelage n.a.v. een desindexering. Het maandelijks bedrag verminderd met 

3086,95 euro en is van toepassing vanaf april tot en met december 2015. 

 

 

De openbare zitting wordt gesloten om 19.55 uur. 

 

 

 

 

 

 

 


