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POLITIEZONE BERLAAR-NIJLEN 
 

POLITIERAAD 
 

30 juni 2014 
 

 

Aanwezig: Verbeeck Paul, voorzitter - Burgemeester Nijlen 

Horemans Walter, Burgemeester Berlaar 

  Van Asch Jan, korpschef - Hoofdcommissaris van politie 

Van Goubergen Renatus, Nuyens Rudolf, Dillen Karina, Van Camp Inge, 

Laurijssen Paul, Heylen Ferdinand, De Backere Christophe, Celis Bert, 

Moons Glenn, Moerenhout Jan, Van Dessel Johan, Put Suzanne, Beirinckx 

Marcel, Deckers Rita en Issaev Artur, Politieraadsleden 

Silvana De Troy, Politiesecretaris 

Verontschuldigd: Van Dessel Melissa en Steurs John, Politieraadsleden 

 

 

Openbare zitting 
 

 

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

 

 

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring. 
 

Het verslag van de politieraad d.d. 24 maart 2014 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 

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

 

Voorgeschiedenis 

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

september 2014. 

- In het politiecollege van 16 juni 2014 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). 
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- 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. 

 

 

3. Afsluiten van een onderhoudscontract voor twee nieuwe 

interventievoertuigen. 
 

Korpchef Jan Van Asch verklaart dat de onderhoudskosten van de interventievoertuigen te hoog 

oplopen. Het raamcontract biedt hiervoor een oplossing, doch alleen voor nieuwe voertuigen. 

Daarom zou het voor de zone voordeliger zijn om een onderhoudscontract af te sluiten voor twee 

nieuwe interventievoertuigen.  

 

Raadslid Bert Celis vraagt of het niet mogelijk is om een raamcontract te voorzien voor kleine 

herstellingen. Momenteel verliezen de personeelsleden heel wat tijd door heen en weer te rijden 

naar de garage in Lier. 

 

De korpschef beaamt dit. Er zal nagegaan worden of het mogelijk is om voor deze kleine 

herstellingen een overeenkomst kan afgesloten worden. 

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt voor om een onderhoudscontract voor twee nieuwe 

interventievoertuigen af te sluiten, rekening houdend met het volgende: 

 

Voorgeschiedenis 

- In het politiecollege van 14 november 2013 werd beslist om over te gaan tot effectieve 

toewijzing van de levering van één interventievoertuig Volkswagen Transporter aan de firma 

D’ Ieteren voor een bedrag van 52.307,19 euro, inclusief btw. 

- In de politieraad van 24 maart 2014 werd de aankoop van één interventievoertuig via het 

raamcontract van de federale overheid goedgekeurd. 

- In het politiecollege van 16 mei 2014 werd voorgesteld aan de politieraad om een 

onderhoudscontract af te sluiten voor twee nieuwe interventievoertuigen voor een bedrag van 

27.381,60 euro. 

Feiten en context 

Via het raamcontract van de federale overheid wordt de mogelijkheid geboden om een meerjarig 

contract voor onderhoud en herstelling van politievoertuigen af te sluiten. Het contract kan 

afgesloten worden voor nieuwe politiecombi’s en voor een looptijd van vijf jaar of 240.000 km. 

De kostprijs bedraagt 855,68 euro per schijf van 15.000 km, inclusief btw. 

Argumentatie 

De laatste jaren lopen de kosten voor het onderhoud van de dienstvoertuigen enorm op. Er werd 

een vergelijking gemaakt van de kosten aan de laatste vier aangekochte dienstvoertuigen en de 

kosten voor een onderhoudscontract. 
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Hieruit blijkt dat een onderhoudscontract voordeliger uitvalt. Daarom is het wenselijk om een 

onderhoudscontract af te sluiten voor de twee nieuwe interventievoertuigen. 

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 

- 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 

Financiële gevolgen 

De kostprijs van een onderhoudscontract voor één interventievoertuig tot 240.000 km bedraagt 

13.690,80 euro, inclusief btw. 

Besluit 

De politieraad beslist unaniem om een onderhoudscontract af te sluiten voor twee nieuwe 

interventievoertuigen voor een bedrag van 27.381,60 euro. 

 

 

4. Aankoop van één dienstvoertuig via het raamcontract van de 

federale overheid - goedkeuring. 
 

Korpchef Jan Van Asch verklaart dat er in 2003 drie Opel Astra’s aangekocht werden. Eén van 

deze dienstvoertuigen moet vervangen worden. De twee andere voertuigen dienen de komende 

jaren vervangen te worden. 

 

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

rekening houdend met het volgende: 

 

Voorgeschiedenis 

In het politiecollege van 16 juni 2014 werd voorgesteld aan de politieraad om één dienstvoertuig 

aan te kopen via het raamcontract van de federale overheid. 

Feiten en context 

Het te vervangen voertuig betreft een Opel Astra, reeds in gebruik sedert 24 oktober 2003. 

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 
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- 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. 

Argumentatie 

- De zone heeft nood aan een nieuw interventievoertuig ter vervanging van een ouder voertuig 

uit ons wagenpark. 

- De logistieke steun van 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 dienstvoertuig wordt geraamd op 28.000,00 euro, 

inclusief btw. 

- Voor deze aankoop zijn voldoende kredieten voorzien in de politiebegroting 2014. 

Besluit 

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

federale overheid. 

 

 

5. Mededelingen. 
 

Voorzitter Paul Verbeeck brengt de volgende brieven en besluiten ter kennis: 

 

- Besluit van de Gouverneur Antwerpen van 03 februari 2014 betreffende goedkeuring van de 

politiebegroting 2014 

- Het besluit van de gemeenteraad Nijlen d.d. 17 december 2014 betreffende goedkeuring van 

de gemeentelijke dotatie ten bedrage van 2.277.190,00 euro werd goedgekeurd door de 

Gouverneur Antwerpen op 04 juni 2014. 

- Brief van de Dienst Toezicht Lokale Politie van 04 juni 2014 met in bijlage besluit van 04 

juni 2014 houdende goedkeuring van de jaarrekening 2012 van de Politiezone Berlaar-Nijlen. 

 

 

De openbare zitting wordt gesloten om 20.08 uur. 

 

 


