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POLITIEZONE BERLAAR-NIJLEN 
 

POLITIERAAD 
 

29 oktober 2015 
 

 

Aanwezig: Verbeeck Paul, Burgemeester van Nijlen – voorzitter 

  Horemans Walter, Burgemeester van Berlaar 

Van Asch Jan, Hoofdcommissaris – korpschef 

Van Goubergen Renatus, Dillen Karina, Laurijssen Paul, Heylen Ferdinand,  

De Backere Christophe, Celis Bert, Moons Glenn, Moerenhout Jan,  

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

Somers Raphaël, Van den Bogaert Jinse en Beullens Willy, Politieraadsleden 

De Troy Silvana, Politiesecretaris 

Verontschuldigd: Nuyens Rudolf, Politieraadslid 

 

Openbare zitting 
 

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

 

 

1. Ontslag Politieraadslid Suzanne Put - kennisname. 
 

Voorgeschiedenis 
- Suzanne Put werd verkozen als politieraadslid in de gemeenteraad van Berlaar op 02 januari 

2013. 

- Brief van mevrouw Put van 05 oktober 2015 waarin zij ter kennis brengt dat ze ontslag 

neemt als politieraadslid met ingang van 20 oktober 2015. 

- In het politiecollege van 29 oktober 2015 werd voorgesteld aan de politieraad om het ontslag 

van politieraadslid Suzanne Put goed te keuren. 

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 Suzanne Put met ingang van  

20 oktober 2015. 
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2. Aanstelling Politieraadslid Willy Beullens - goedkeuring. 
 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt voor om de aanstelling van de heer Willy Beullens tot 

politieraadslid goed te keuren, rekening houdend met het volgende: 

 

Voorgeschiedenis 
- Mevrouw Suzanne Put werd in de gemeenteraad van Berlaar d.d. 02 januari 2013 aangesteld 

tot effectief lid van de politieraad. Raadslid Willy Beullens werd aangesteld als haar 

opvolger.  

- Brief van 05 oktober 2015 waarin Raadslid Suzanne Put haar ontslag aanbiedt als 

politieraadslid. 

- In het politiecollege van 29 oktober 2015 werd voorgesteld aan de politieraad om de 

aanstelling van de heer Willy Beullens 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 Willy Beullens 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 Willy Beullens wordt aangesteld als politieraadslid van de politiezone Berlaar-Nijlen met 

ingang van 29 oktober 2015. 

 

 

3. Verslag vorige vergadering - goedkeuring. 
 

Het verslag van de politieraad d.d. 01 juli 2015 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

 

4. Begrotingswijziging nr. 1 en 2 van 2015 - goedkeuring. 
 

Alle leden ontvingen samen met de agenda een exemplaar van de begrotingswijzigingen 1 en 2 

van 2015. Voorzitter Paul Verbeeck geeft hierbij enige toelichting. 

 

Hij meldt dat het batig resultaat van de gewone dienst werd verhoogd met 311.873,65 euro. Er 

werden twee kredieten gewijzigd bij de toelagen. 
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Het betreft een verhoging van de toelage uit het verkeersveiligheidsfonds en verlaging van de 

federale basistoelage.  

Bij de gewone uitgaven werd een verschuiving gedaan van een aantal kredieten nl. bezoldiging 

van het politiepersoneel en vergoeding voor gedetacheerd personeel.  

Hetzelfde werd gedaan voor de begrotingsposten materiaal voor gebouwen en prestaties van 

derde voor de gebouwen. 

Bij de buitengewone dienst is er een verhoging van leningen ten bedrage van 32.736,00 euro. 

 

De voorzitter stelt voor om de begrotingswijzigingen 1 en 2 van 2015 goed te keuren, rekening 

houdend met het volgende: 

 

Voorgeschiedenis 
- In het politiecollege van 06 oktober 2015 werd beslist om het ontwerp van de 

begrotingswijziging nrs. 1 en 2 van 2015 ter goedkeuring voor te leggen aan de politieraad. 

- De commissie voor advisering van de politiebegroting en de begrotingswijzigingen heeft een 

gunstig verslag opgesteld op 06 oktober 2015. 

Feiten en context 

De voorgestelde kredieten zijn het gevolg van regelmatig aangegane verbintenissen, ofwel 

noodzakelijk voor de normale werking van de politiezone. 

Juridische grond 

- De nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988. 

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

op twee niveaus (B.S. 05/01/1999). 

- Koninklijk besluit van 05 september 2001 houden het algemene reglement op de 

boekhouding van de lokale politie. 

Argumentatie 

- Het begrotingsevenwicht werd zowel voor de gewone als voor de buitengewone dienst 

gerespecteerd. 

- Er werd voor zover bekend, voldoende uitgavenkrediet ingeschreven en het totaal van de 

ontvangstenkredieten beantwoordt aan de verwachtingen. 

Besluit 

De politieraad beslist unaniem om de begrotingswijzigingen 1 en 2 van 2015 goed te keuren en 

als volgt vast te stellen: 

 

Begrotingswijziging nr. 1 – gewone dienst 

 

Balans van inkomsten en uitgaven 

 

Gewone dienst Ontvangsten Uitgaven Saldo 

Vlg. oorspronkelijke begroting  6.439.672,00 6.439.672,00 0,00 

Verhoging der kredieten 400.693,65 68.000,00 332.693,65 

Vermindering der kredieten 27.783,00 68.000,00 40.217,00 

Nieuwe uitkomst 6.812.582,65 6.439.672,00 372.910,65 
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Begrotingswijziging nr. 2 – buitengewone dienst 

 

Balans van inkomsten en uitgaven 

 

Buitengewone dienst Ontvangsten Uitgaven Saldo 

Vlg. oorspronkelijke begroting  501.284,00 501.283,00 1,00 

Verhoging der kredieten 32.736,00  32.736,00 

Vermindering der kredieten 32.736,51  32.736,51 

Nieuwe uitkomst 501.283,49 501.283,00 0,49 

 

 

5. Vacantverklaring van twee betrekkingen van commissaris – 

goedkeuring. 
 

Korpschef Jan Van Asch verklaart dat er een commissaris vertrokken is naar de Politiezone 

ZARA (Zandhoven, Ranst) met ingang van 01 mei 2015 en op 01 februari 2016 gaat er nog een 

commissaris met pensioen. 

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt voor om de vacantverklaring van twee betrekkingen van 

commissaris goed te keuren, rekening houdend met het volgende: 

 

Voorgeschiedenis 

- Een commissaris vertrok naar een andere zone op 01 mei 2015 via mobiliteit. 

- Een commissaris gaat op 01 februari 2016 met rustpensioen. 

- In het politiecollege van 24 september 2015 werd voorgesteld aan de politieraad om twee 

betrekkingen van commissaris van politie open te verklaren. 

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 30/03/2001). 

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

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

en erratum BS 06/02/2002). 

Argumentatie 

Het is nodig om twee betrekkingen van commissaris van politie vacant te verklaren, gelet op het 

goedgekeurde personeelsbehoeftenplan van de politiezone Berlaar-Nijlen. 

Besluit 

De vacantverklaring van twee betrekkingen van commissaris van politie wordt unaniem 

goedgekeurd. 
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6. Vacantverklaring van één betrekking van inspecteur lokale 

recherche - goedkeuring. 
 

Korpschef Jan Van Asch meldt dat er op 01 januari 2016 een inspecteur van de Dienst Lokale 

Recherche vertrekt naar de Federale Politie – Afdeling Terrorisme. Wegens het beperkt aantal 

medewerkers waarover deze dienst beschikt, wil de zone zo snel mogelijk vervanging voorzien. 

 

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

lokale recherche goed te keuren, rekening houdend met het volgende: 

 

Voorgeschiedenis 

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

4 inspecteurs - rechercheur in de lokale recherche. 

- Een inspecteur van de lokale recherche vertrekt via mobiliteit naar de federale politie met 

ingang van 01 januari 2016. 

- In het politiecollege van 24 september 2015 werd voorgesteld aan de politieraad om de 

vacantverklaring van één inspecteur lokale recherche 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). 

- Ministeriële Omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 2001 inzake de organisatie- en 

werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale 

gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking (BS 16/10/2001). 

- 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 mobiliteitscyclus, 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. 

Argumentatie 

Het is nodig om de betrekking van inspecteur lokale recherche open te verklaren om te kunnen 

blijven voldoen aan de opgelegde functionaliteiten van de basispolitiezorg. 

Besluit 

De vacantverklaring van één betrekking van inspecteur lokale recherche wordt unaniem 

goedgekeurd. 
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7. Gezamenlijke nota van de burgemeesters van de politiezones 

Berlaar-Nijlen, Bodukap, Heist en Lier inzake samenwerking 

tussen politiezones in de vorm van een politieassociatie – 

goedkeuring. 
 

Voorzitter Paul Verbeeck verklaart dat we momenteel al heel wat samenwerkingsakkoorden 

hebben afgesloten met de Politiezones Heist en Lier. De burgemeesters van de Politiezones 

Berlaar-Nijlen, Bodukap, Heist en Lier zijn op 08 juli 2015 samengekomen om het eventueel 

uitbouwen van bijkomende samenwerkingen. Zo kan er overgegaan worden tot integratie van 

bepaalde diensten en kunnen we expertise en investeringen onderling op elkaar afstemmen. Dit 

betekent dat we de samenwerking iets verder gaan finaliseren waarbij we onze eigenheid als 

politiezone blijven behouden. Hierbij zouden bepaalde functionaliteiten zoals o.a. de lokale 

recherchediensten, de diensten sporenopname e.d. kunnen gaan samenwerken met één leider voor 

de ganse zone. Dit zou ook kunnen toegepast worden op andere diensten zoals IT, logistiek, 

personeelsdienst, e.a. 

Tijdens de bijeenkomst werd overeengekomen om de haalbaarheid van deze samenwerkingen te 

onderzoeken en om een goedkeuring te vragen aan de respectievelijke gemeente- en politieraden. 

Vervolgens zal er een projectleider aangeduid worden waarbij deze het project en structuur zal 

uitwerken. Er zal tevens ook begeleiding gevraagd worden om deze associatie mee vorm te 

geven. We hebben hiervoor de mosterd gehaald bij de Politiezones AMOW (Asse, Merchtem, 

Opwijk, Wemmel) en TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal, Liedekerke) omdat deze zones reeds 

samenwerken. Eventueel kan de projectleider van deze zones geraadpleegd worden om alles mee 

in goede banen te leiden. 

Ondertussen werd de nota reeds goedgekeurd in de Gemeenteraden van Heist en Lier. 

 

Raadslid Raf Somers meldt dat hij samenwerkingen alleen maar toejuicht en verwijst naar de 

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

interzonale samenwerking. Hij informeert waarom men heeft gewacht tot 2015 met 

samenwerking. 

Ook vraagt hij aan welke samenwerking er wordt gedacht op niet-operationeel niveau.  

 

De voorzitter antwoordt dat er wel al samenwerkingsverbanden waren met de Politiezones Heist 

en Lier. Onder andere de samenwerking met de zone Lier inzake de Dienst Slachtofferbejegening 

en de Dienst Technische Vaststellingen zijn hier voorbeelden van. Het betroffen altijd wel 

bilaterale samenwerkingen d.w.z. met één of maximum met twee politiezones. Met deze 

samenwerking wordt het grootschaliger aangepakt.  

 

Op niet-operationeel vlak wordt er gedacht aan IT, logistiek, personeelsdienst en eventueel 

financiën. Hij verklaart dat er nu vooral een princiepsakkoord dient te komen van de politieraad 

zodat de burgemeesters opdracht kunnen geven aan hun korpschefs om de samenwerkingen te 

bekijken op zowel operationeel als niet-operationeel vlak. De samenwerkingen moeten duidelijk 

een meerwaarde betekenen, ofwel in besparingen ofwel in kwaliteitsverbetering. 

 

Raadslid Raf Somers merkt tevens op dat de Lokale Recherchediensten meestal kampen met 

capaciteitstekorten. Hoe ziet men een samenwerking op dit vlak. 



 dd. 29 oktober 2015 Politieraad  blz. : 7 
 

Contactpersoon Politieraad:  Silvana DE TROY politiesecretaris 

te bereiken Statiestraat 11 te 2560 Berlaar 

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

De voorzitter meldt dat dit nog niet werd besproken. Doch indien men een samenwerking met de 

Lokale recherchediensten zou wensen zullen ook de korpschefs dit eerst onderzoeken. Daarna zal 

dit besproken worden in het Politiecollege en Politieraad. 

Hij benadrukt dat er geen capaciteitstekort is in onze zone. We bieden meer dan dat er wettelijk 

bepaald is. Er is tevens extra personeel voorzien voor het sporenonderzoek, terwijl dit eigenlijk 

geen taak is van de lokale politie. 

 

Raadslid John Steurs vraagt of ongevallen ook in andere zones kunnen aangegeven worden. 

 

Korpschef Jan Van Asch antwoordt dat dit reeds lange tijd het geval is.  

 

Raadslid René Van Goubergen informeert of de politiezorg voor de bevolking er niet onder zal 

lijden. 

 

De voorzitter antwoordt dat dit alleszins niet de bedoeling is. Ofwel zorgen de samenwerkingen 

voor kostenbesparing ofwel voor kwaliteitsverbetering. 

 

Raadslid René Van Goubergen vraagt wanneer onze politiemensen, die bijvoorbeeld patrouilleren 

in Lier, op tijd ter plaatse kunnen zijn als er zich moeilijkheden voordoen in Berlaar of Nijlen. 

 

De voorzitter antwoordt dat onze zone meestal hulp krijgt van de omliggende politiezones. 

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt voor om de gezamenlijke nota van de burgemeesters goed te 

keuren, rekening houdend met het volgende: 

 

Voorgeschiedenis 

Op woensdag 08 juli 2015 kwamen burgemeesters van de politiezones Berlaar-Nijlen, Bodukap, 

Heist en Lier samen voor een overleg inzake een mogelijke samenwerking tussen de politiezones. 

Feiten en context 

De burgemeesters van de vermelde politiezones gaan principieel akkoord met de vorming van een 

associatie tussen de politiezones Berlaar-Nijlen, BODUKAP, Heist en Lier. Dit wil zeggen dat ze 

enkel akkoord gaan als ook hun respectieve politieraden ermee akkoord kunnen gaan en als er 

geen doorslaggevende tegenargumenten komen. 

Aan de respectieve politieraden zal voorgesteld worden om de haalbaarheid en meerwaarde van 

een dergelijke associatie tussen de politiezones te onderzoeken. 

Er zal een projectleider aangeduid worden die een projectplan en –structuur moet opzetten en die 

de betrokken burgemeesters en korpschefs daarin begeleidt. 

Na een akkoord van de politieraden zullen de korpschefs gevraagd worden een voorstel tot 

projectbegeleiding te doen. 

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 de leden van het 

politiepersoneel (BS 31/03/2001) 
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- Omzendbrief PLP 27 van 04 november 2002 betreffende intensifiëring en bevordering van de 

interzonale samenwerking. (BS 04/12/2002) 

- Gezamenlijke nota van de burgemeesters van de politiezones Berlaar-Nijlen, Bodukap, Lier 

en Heist van 08 juli 2015 inzake een mogelijke samenwerking tussen vermelde politiezones 

Argumentatie 

Uit het overleg is gebleken dat een associatie van deze zones mogelijk de meest geschikte vorm 

van samenwerking is. Hierbij kunnen mogelijk de beste resultaten bereikt worden en 

efficiëntiewinsten en kwaliteit in de dienstverlening vooropgesteld worden. 

Besluit 

De gezamenlijke nota van de burgemeesters van de politiezones Berlaar-Nijlen, Bodukap, Lier en 

Heist inzake een mogelijke samenwerking tussen vermelde politiezones wordt unaniem 

goedgekeurd. 

 

 

8. Mededelingen. 
 

- Voorzitter Paul Verbeeck brengt volgende brieven ter kennis: 

 

- Besluit van de Dienst Toezicht Lokale Politie van 17 juli 2015 houdende goedkeuring 

van het politieraadsbesluit van 01 juli 2015 tot wijziging van de personeelsformatie van 

de zone. 

 

- Brief van de FOD Binnenlandse Zaken van 29 september 2015 betreffende 

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

rijkswachtgebouwen aan de lokale politie. 

 

- Toelichting rond de basisfunctionaliteit “Interventie” 

 

Korpschef Jan Van Asch meldt dat er werd overeengekomen om toelichting te geven bij de 

zeven basisfunctionaliteiten van onze politiezone. In de vorige vergadering kwam de Lokale 

Recherche aan bod. Vandaag wordt de basisfunctionaliteit “Interventie” toegelicht door 

Hoofdinspecteur Nico Vercammen. 

 

De heer Nico Vercammen stelt zich voor als hoofdinspecteur Interventie van onze 

politiezone. Hij overloopt samen met de raadsleden een power-pointpresentatie en geeft de 

nodige toelichting bij deze basisfunctionaliteit. 

 

Burgemeester Walter Horemans informeert of de dienstvoertuigen die uitgerust zijn met het 

ANPR-systeem dagelijks worden gebruikt en dat het een meerwaarde betreft voor de 

operationele personeelsleden. 

 

Nico Vercammen antwoordt hierop positief. Hij meldt dat er bijna dagelijks een niet-

verzekerd voertuig uit het verkeer wordt gehaald. 
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Raadslid John Steurs vraagt of particulieren de politie kunnen bellen voor het natrekken van 

een nummerplaat. Hij vraagt tevens of er bij een alarm ook onmiddellijk gereageerd wordt 

door de interventieploegen. 

 

Voorzitter Paul Verbeeck antwoordt dat men dit inderdaad kan vragen aan de politie. De 

nummerplaat geeft men het best door naar het nummer 101. Deze dienst stuurt alle 

patrouilles aan. Ook bij alarmen zullen de ploegen onmiddellijk ter plaatse gaan, behalve als 

er een dringende interventie bezig is. 

 

Raadslid René Van Goubergen vraagt of de interventieploegen op deze manier vlug ter 

plaatse kunnen zijn. 

 

De korpschef antwoordt dat de aanrijtijd behoorlijk kort is al naargelang waar de 

patrouilleploeg zich bevindt. 

 

Hoofdinspecteur Nico Vercammen verklaart dat wanneer een interventieploeg met een 

dringende opdracht bezig is, dit voorrang krijgt op de minder dringende zaken. 

 

Raadslid Bert Celis meldt dat burgers soms de indruk hebben dat politiepatrouilles sommige 

verkeersinbreuken negeren. Hij vraagt of hier een bepaalde reden voor is. 

 

Nico Vercammen antwoordt dat het er van af hangt of het lichte of ernstige 

verkeersovertredingen betreffen. Voor deze laatste worden altijd processen-verbaal 

opgemaakt. 

 

De korpschef meldt dat er een lijst werd opgesteld met nul-tolerantie bij bepaalde 

verkeersovertredingen waarvoor altijd een proces-verbaal wordt opgemaakt. Ook merkt hij 

op dat de patrouilles niet altijd met zwaailichten rondrijden. Hierdoor kunnen burgers niet 

weten of ze met andere opdrachten bezig zijn. 

 

Er wordt aan de leden een lijst van interventieopdrachten van de zone getoond voor het jaar 

2014. 

 

Raadslid Willy Beullens vraagt of de cijfers op de lijst kloppen. 

 

Nico Vercammen antwoordt dat wanneer iemand belt naar de dienst 101 de feiten 

geregistreerd worden door diegene die het gesprek beantwoordt. 

 

Raadslid Christophe De Backer informeert of de inspecteurs de deurwaarders begeleiden 

ingeval van bedreigingen. 

 

De korpschef antwoordt dat er door de deurwaarders steeds bijstand wordt gevraagd ook 

zonder bedreigingen. De inspecteurs kunnen ingeval van moeilijkheden bijstand vragen door 

op een knop van hun zender te drukken. Er wordt momenteel onderzocht om deze bijstand af 

te schaffen. 
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Contactpersoon Politieraad:  Silvana DE TROY politiesecretaris 

te bereiken Statiestraat 11 te 2560 Berlaar 

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

Raadslid Raf Somers vraagt of de medewerkers voor deze bijstand nog steeds bijdragen 

ontvangen van de deurwaarder. 

 

De korpschef antwoordt dat deze maatregel sinds enkele jaren werd afgeschaft. 

 

- Begrotingscommissie:  

 

De leden worden uitgenodigd voor de begrotingscommissie op woensdag 02 december om 

19.30 uur in het Contactpunt Berlaar. 

 

- Volgende Politieraad:  

 

De volgende politieraad gaat door op woensdag 09 december 2015 om 20.00 uur in de 

Raadszaal te Berlaar. 

 

- Personeelsbrunch: 

 

De Politiezone Berlaar-Nijlen organiseert op zaterdag 28 november 2015 een 

personeelsbrunch van 10.30 uur tot 16.00 uur in Zaal Familia te Nijlen, Nonnenstraat 47. 

 

 

De openbare zitting wordt gesloten om 20.38 uur. 


