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POLITIEZONE BERLAAR-NIJLEN 
 

POLITIERAAD 
 

28 september 2011 
 

Aanwezig: Verbeeck Paul, Burgemeester van Nijlen-voorzitter 

Horemans Walter, Burgemeester te Berlaar 

  Van Asch Jan, Hoofdcommissaris van politie – korpschef 

Zander Johann, Van der beek Willy, Engelen Marc, Luyten Godelieve, 

Dillen Karina, Aras Dirk, Boekaerts Nadine,Van Olmen Griet, Smet Johan, 

Luyten Luc, Van Camp Inge, Staes Guy, Beullens Willy, Keirsmakers Kurt 

en Verrelst Gertruda, Politieraadsleden 

De Troy Sylvana, Politiesecretaris 

Verontschuldigd: Van Goubergen Renatus en Nuyens Rudolf, Politieraadsleden 

 

 

De vergadering wordt geopend te 20.00 uur, in de raadzaal van de gemeente Berlaar. 

 

 

Voorzitter Paul Verbeeck vraagt de politieraadsleden, gelet op art. 97 van de nieuwe 

gemeentewet, van overeenkomstige toepassing gebracht door art. 27 van de wet tot organisatie 

van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, om bij hoogdringendheid 

volgend punt toe te voegen aan de dagorde van heden: 

 

- Aankoop van 60 individuele kogel- en steekwerende vesten via het raamcontract van de 

federale overheid - goedkeuring. 

 

Raadslid Dirk Aras merkt op dat dit dossier al heel lang aansleept. Er werd in het verleden door 

Vlaams Belang verschillende malen om uitleg gevraagd. Hij is van mening dat het strikt juridisch 

niet kan om dit punt bij hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen en vraagt tevens wat 

hiervan de reden is. 

 

Korpschef verklaart dat het raamcontract van de federale politie pas recentelijk rond is en dat er 

een leverancier is toegewezen voor de levering van de vesten. De zone wil graag bij de eerste zijn 

om aan de maatnames deel te nemen. Indien we wachten op een volgende vergadering van de 

politieraad zullen verschillende zones ons voorafgaan en zal de aankoop nog veel langer duren. 

Indien dit punt op deze zitting kan goedgekeurd worden, kunnen de vesten waarschijnlijk begin 

2012 geleverd worden. 

 

Raadslid Marc Engelen meldt uitdrukkelijk dat CD&V leden van Berlaar en Nijlen akkoord gaan 

om het punt bij hoogdringendheid te behandelen. 

 

Ook Raadslid Dirk Aras verklaart dat ook het Vlaams Belang hiermee akkoord gaat gezien het 

belang van deze aankoop. 
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De politieraad beslist unaniem om de aankoop van 60 individuele kogel- en steekwerende vesten 

via het raamcontract van de federale overheid bij hoogdringendheid te behandelen. 

 

Openbare zitting 
 

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring. 

 

Het verslag van de politieraad d.d. 05 juli 2011 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

2. Vacantverklaring van één betrekking van inspecteur van politie- 

goedkeuring. 

 

Korpschef Jan Van Asch meldt dat de vacantverklaring een uitbreiding van het personeelskader 

voor 2012 betreft. 

Hij geeft vervolgens een overzicht van het personeelskader met betrekking tot de leeftijd, 

verhouding man/vrouw, e.d. 

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt voor om één betrekking van inspecteur van politie vacant te 

verklaren, rekening houdend met het volgende: 

 

Voorgeschiedenis 

- Het personeelsbehoeftenplan, goedgekeurd door de politieraad op 20 oktober 2008, voorziet 

voor 2012 een uitbreiding van het basiskader met 1 inspecteur. 

- In het politiecollege van 14 september 2011 werd voorgesteld aan de politieraad om één 

betrekking van inspecteur van politie vacant te verklaren. 

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). 

- Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 

mobiliteit van het personeel van de politiediensten (BS 31/01/2002). 

- 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 en erratum BS 

06/02/2002). 

- Omzendbrief GPI 15 bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteits-cyclus, inzonderheid de 

etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende 

verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe 

werving van Calog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en 

betreffende bepaalde interne verschuivingen. 
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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. Aansluiting bij het lastenboek FD/09/25 van de gemeente Nijlen 

voor het aangaan van een lening - goedkeuring. 

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt voor om voor de aan te gane lening van 460.192,00 euro aan te 

sluiten bij het lastenboek FD/09/25 van de gemeente Nijlen, rekening houdend met het volgende: 

 

Voorgeschiedenis 

- Op 10 november 2009 werd in de gemeenteraad te Nijlen de lastvoorwaarden voor het 

aangaan van leningen goedgekeurd en werd de opdracht vervolgens toegewezen aan BNP 

Paribas – Fortis. 

- In het politiecollege van 14 september 2011 werd voorgesteld aan de politieraad om aan te 

sluiten bij het lastenboek FD/09/25 van de gemeente Nijlen. 

Feiten en context 

De politiezone Berlaar-Nijlen dient voor de financiering van buitengewone uitgaven van 2011 

(aankoop exploitatiematerieel en voertuigen) nog leningen aan te gaan voor een bedrag van 

460.192,00 euro. De duurtijd van de leningen zal bepaald worden op 5 jaar. 

Juridische grond 

- Wet van 24 december 1993 (BS van 22/1/1994) betreffende de overheidsopdrachten en 

sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 

- Koninklijk Besluit van 08 januari 1996 (BS 26/01/1996) betreffende de overheidsopdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken 

zoals gewijzigd door het KB van 25 maart 1999 (art. 53 e.v.). 

- Koninklijk Besluit van 26 september 1996 (BS 18/10/1996) tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken 

zoals gewijzigd door het KB van 29 april 1999. 

- Omzendbrief van 03 december 1997 betreffende overheidsopdrachten – financiële diensten 

bedoeld in categorie 6 van bijlage 2 bij de wet van 24 december 1993: bank- en 

beleggingsdiensten en verzekeringsdiensten. 

- Omzendbrief BA-98/04 van 23 juni 1998 aangaande sommige financiële diensten en andere 

aanbevelingen betreffende enige toepassingsproblemen inzake de wetgeving op de 

overheidsopdrachten. 

- Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst (BS 

05/01/1999). 

- Omzendbrief van 10 december 2003 – Overheidsopdrachten onderworpen aan de Europese 

bekendmaking – Lessen te trekken uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de 

Europese Gemeenschappen. 
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Argumentatie 

- Daar de aan te gane leningen, via een afzonderlijk lastenboek, relatief kleine bedragen 

betreffen, kunnen er geen betere voorwaarden verkregen worden dan deze van de gemeente 

Nijlen. 

- De gemeente Nijlen zal de volledige procedure volgen welke vereist is door de wet op de 

overheidsopdrachten. 

Besluit 

Art. 1 - De politieraad beslist unaniem om aan te sluiten bij het lastenboek FD/09/25 van  

de gemeente Nijlen voor het aangaan van een lening ten bedrage van 460.192,00 euro met een 

looptijd van vijf jaar. 

Art. 2 - De leningen worden toegewezen onder dezelfde voorwaarden als degene die van 

toepassing zijn op de leningen toegewezen door het College van burgemeester en schepenen van 

de gemeente Nijlen. 

 

4. Aankoop van 60 individuele kogel- en steekwerende vesten via 

het raamcontract van de federale overheid - goedkeuring. 

 

Korpschef Jan Van Asch verklaart dat de zone eindelijk kan overgaan tot de aankoop van kogel- 

en steekwerende vesten. Hieraan is een heel proces aan voorafgegaan, zoals het testen van het 

materiaal, e.d. De federale politie heeft tevens een normering opgesteld. 

Het gaat om zichtbaar gedragen vesten. De levering van de vesten werden recentelijk toegewezen 

aan de firma Ambassador Arms te Sint-Niklaas. Als alles gunstig verloopt kunnen de 

personeelsleden eventueel begin 2012 in het bezit gesteld worden van de kogel- en steekwerende 

vesten. 

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt voor om 60 individuele kogel- en steekwerende vesten aan te 

kopen via het raamcontract van de federale overheid, rekening houdend met het volgende: 

 

Feiten en context 

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

binnendiensten uitvoeren, over te gaan tot aankoop van 60 individuele kogelwerende vesten. 

Juridische grond 

- Wet van 24 december 1993 (BS 22/01/1994) betreffende de overheidsopdrachten en 

sommige opdrachten voor aanneming van aanneming van werken, leveringen en diensten. 

- Koninklijk Besluit van 08 januari 1996 (BS 26/01/1996) betreffende de overheidsopdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken 

- Koninklijk Besluit van 26 september 1996 (BS 18/10/1996) tot bepaling van de algemenen 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. 

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

van bepaalde bedragen in de reglementering inzake overheidsopdrachten. 

Argumentatie 

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

over een individuele vest beschikken. 
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- De logistieke steun van de federale overheid kan na een aanbesteding volgens de wet op de 

overheidsopdrachten, kogel- en steekwerende vesten aanbieden aan prijzen die nooit gehaald 

worden wanneer de zone hiervoor een aanbesteding zou organiseren. 

Financiële gevolgen 

- Het bedrag voor de aankoop van 60 kogel- en steekwerende vesten wordt geraamd op 

36.300,00 euro, inclusief btw. 

- Voor deze aankoop is er voldoende krediet voorzien in de politiebegroting 2011. 

Besluit 

De politieraad beslist unaniem om 60 kogel- en steekwerende vesten aan te kopen via het 

raamcontract van de federale overheid. 

 

5. Mededelingen. 

 

Voorzitter Paul Verbeeck meldt de ontvangst van de volgende brieven: 

 

- Brief van de FOD Binnenlandse Zaken – Dienst Toezicht Lokale Politie van 10 augustus 

2011 betreffende goedkeuring van de jaarrekening 2010. 

 

- Brief van het Agentschap van Binnenlands Bestuur Antwerpen – Gewestelijk Toezicht van 

15 september 2011 inzake goedkeuring jaarrekening 2010 met opmerking. 

Voorzitter Paul Verbeeck verklaart dat de opmerking verband houd met de jaarlijkse 

bedragen die de zone ontvangt voor de ex-rijkswachtkazerne te Berlaar. Volgens de 

Bijzonder rekenplichtige zou het om een vergissing van het agentschap gaan. 

 

- Aankoop van kogel- en steekwerende vesten – stand van zaken. 

Dit punt werd reeds in het vorige agendapunt (punt 4) behandeld en goedgekeurd. 

 

 

De openbare zitting wordt gesloten om 20.14 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


