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POLITIEZONE BERLAAR-NIJLEN 
 

POLITIERAAD 
 

04 juli 2019 
 

 

Aanwezig : Verbeeck Paul, voorzitter - Burgemeester Nijlen 

Horemans Walter, Burgemeester Berlaar 

 Van Asch Jan, Korpschef - Hoofdcommissaris 

Fierens Geert, Rijnders Nathan, Staes Guy, De bruyn Jef, Luyten Luc, Mariën 

André, Van Assche Dorien, Van Dessel Johan, Verelst Leo, Verwimp Jonas, 

Heylen Ferdi, Politieraadsleden 

         Vanderoost Sam, Politiesecretaris 

 

Verontschuldigd: Aras Dirk, Nuyens Rudy, Wellens Thomas, Celis Bert, Laurijssen Paul, Van 

Roey Julie 

 

 

Voorzitter Paul Verbeeck opent de vergadering om 20.07u. 

 

 

Openbare zitting 
 

 

1. Verslag vorige vergadering – goedkeuring  

 

Het verslag van 21 maart 2019 wordt ter goedkeuring voorgelegd.  

 

Raadslid Leo Verelst merkt op dat hij niet akkoord is met de notulering van punt 8 uit de politieraad 

van 21 maart 2019. Hierin staat dat de politieraad de huur van vier koffiemachines (in plaats van 

de vijf koffiemachines waarvan sprake in het ontwerpverslag) unaniem goedgekeurd heeft. 

Raadslid Leo Verelst merkt op dat hij ook met vier toestellen problemen heeft en dat hij wenst 

tegen te stemmen op dit punt. Raadsleden André Mariën en Johan Van Dessel sluiten zich hierbij 

aan. Het verslag van 21 maart 2019 wordt aangepast.  

 

2. Ontslag politieraadslid Lien Du Four- kennisname  

 

Voorgeschiedenis 

- Lien Du Four werd verkozen als politieraadslid in de gemeenteraad van Nijlen op 8 januari 

2019 en legde de eed af als politieraadslid in de politieraad van 21 maart 2019. 

- Lien Du Four diende haar ontslag in als politieraadslid op 30 april 2019.  

- Het ontslag van Lien Du Four werd op 11 juni 2019 ter kennis gebracht van de gemeenteraad.  

- In het politiecollege van 13 juni 2019 werd beslist om het ontslag van politieraadslid Lien Du 

Four ter kennis te brengen in de politieraad. 
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Juridische grond 

- Wet van 07 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). 

Argumentatie 

Artikel 21bis van de Wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

bepaalt dat een politieraadslid schriftelijk ontslag kan indienen bij de voorzitter van de politieraad.  

Besluit 

De politieraad neemt kennis van het ontslag van politieraadslid Lien Du Four.  

 

3. Aanstelling politieraadsled Ferdi Heylen - goedkeuring 

 

Voorgeschiedenis 

- Lien Du Four werd verkozen als politieraadslid in de gemeenteraad van Nijlen op 8 januari 

2019 en legde de eed af als politieraadslid in de politieraad van 21 maart 2019. Ferdi Heylen 

werd aangeduid als eerste opvolger.  

- Lien Du Four diende haar ontslag in als politieraadslid op 30 april 2019.  

- Het ontslag van Lien Du Four werd op 11 juni 2019 ter kennis gebracht van de gemeenteraad. 

Ferdi Heylen gaf aan dat hij het mandaat van politieraadslid wenst op te nemen.  

- In het politiecollege van 13 juni 2019 werd beslist om het ontslag van politieraadslid Lien Du 

Four ter kennis te brengen in de politieraad en om de aanstelling van Ferdy Heylen voor te 

leggen aan de politieraad. 

Juridische grond 

- Wet van 07 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 

Besluit 

De politieraad beslist om de heer Ferdi Heylen onmiddellijk tot de vergadering toe te laten. Hij 

wordt verzocht om in handen van de burgemeester-voorzitter 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”. 
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4. Jaarrekening 2018 – goedkeuring  

 

Voorgeschiedenis 

In het politiecollege van 13 juni 2019 werd de jaarrekening 2018 toegelicht door de bijzonder 

rekenplichtige. 

Juridische grond 

- De Nieuwe Gemeentewet 

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

op twee niveaus 

- Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemene reglement op de 

boekhouding van de lokale politie 

Argumentatie 

De bijzondere rekenplichtige stelt de jaarrekening 2018 voor, omvattende de begrotingsrekening 

2018, de balans op 31 december 2018 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2018. 

Raadslid Luc Luyten stelt dat er bespaard wordt op personeelskosten. Hij hoopt dat dat niet ten 

koste gaat van het personeel. Hij merkt bovendien op dat er meer en meer mensen de politiezone 

verlaten. Hij vraagt of dit normaal is.  

Korpschef Jan Van Asch antwoordt dat de federale politie er momenteel niet in slaagt om 

voldoende inspecteurs aan te werven. Bovendien kunnen de personeelsleden vijf keer per jaar 

mobiliteit maken naar een andere politiezone of federale dienst. In de provincie Antwerpen worden 

we bijkomend met het probleem geconfronteerd dat de stad Antwerpen heel veel capaciteit 

opslorpt. Voorzitter Paul Verbeeck merkt op dat de stad Antwerpen zelf de selectie doet en de 

opleiding betaalt. Korpschef Jan Van Asch stelt dat er landelijk een groot tekort aan inspecteurs is 

en dat er vijf maal per jaar de kans bestaat om mobiliteit te maken. Door de personeelskrapte staan 

er vaak plaatsen open en is de concurrentie minder groot dan anders. Hij stelt tenslotte dat het 

probleem bij de hoofdinspecteurs nog groter is.  

Besluit 

De politieraad keurt de jaarrekening 2018 unaniem goed en stelt ze vast als volgt: 

 

Gewone dienst 

 

Netto vastgestelde rechten 7.950.718,48 

Vastgelegde uitgaven 5.814.431,85 

Begrotingsresultaat 2.136.286,63 

 

Over te dragen vastgelegde uitgaven 22.230,49 

Boekhoudkundig resultaat 2.158.517,12 

 

Buitengewone dienst 

 

Netto vastgestelde rechten 34.888,21 

Vastgelegde uitgaven 734.847,22 

Begrotingsresultaat -699.959,01 

Over te dragen vastgelegde uitgaven 342.476,95 

Boekhoudkundig resultaat -357.482,06 
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De balans op 31 december 2018 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2018 van de 

Politiezone Berlaar-Nijlen worden als volgt vastgelegd: 

 

Balans 

 

Vaste activa 1.060.625,99 

Vlottende activa 2.253.122,73 

Totaal van de activa 3.313.748,72 

 

Eigen vermogen 2.747.622,52 

Voorzieningen 0,00 

Schulden 566.126,20 

Totaal van de passiva 3.313.748,72 

 

Resultatenrekening 

 

Exploitatieresultaat 767.153,64 

Uitzonderlijk resultaat -8.084,97 

Resultaat van het dienstjaar 759.068,67 

 

 

5. Vacantverklaring van twee betrekkingen van inspecteur van politie – goedkeuring  

 

Feiten en context 

- Op 01 juli 2019 maakt een inspecteur de overgang naar een andere politiezone. Een andere 

inspecteur maakt vanaf 01 juli 2019 gebruik van het stelsel van “langdurige afwezigheid 

omwille van persoonlijke aangelegenheden” voor een periode van twee jaar.  

Juridische grond 

- Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 

de politiediensten (BS 31/03/2001) 

- 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) 

Argumentatie 

Het is nodig om twee betrekkingen van inspecteur van politie open te verklaren om te kunnen 

blijven voldoen aan de opgelegde functionaliteiten van de basispolitiezorg. 

Besluit 

De politieraad keurt de vacantverklaring van twee betrekkingen van inspecteur van politie unaniem 

goed.  
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6. Vacantverklaring van één betrekking van medewerk(st)er niveau C - goedkeuring 

 

Feiten en context 

Eén van onze medewerkers niveau C neemt vrijwillig ontslag met ingang van 01 september 2019.  

Juridische grond 

- Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 

de politiediensten (BS 31/03/2001) 

- 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) 

Argumentatie 

Om de administratieve ondersteuning en het onthaal te kunnen blijven verzekeren, hebben we nood 

aan een medewerk(st)er niveau C.  

Korpschef Jan Van Asch merkt op dat het project waarbij militairen de overgang naar de politie 

maakten, landelijk niet goed verlopen is. Deze mensen kwamen van een leidinggevende in een 

uitvoerende positie terecht, wat vaak tot problemen leidde.  

Besluit 

De politieraad keurt de vacantverklaring van één betrekking van medewerk(st)er niveau C unaniem 

goed.  

 

 

7. Aankoop vier dienstvoertuigen via het raamcontract van de federale politie – 

goedkeuring  

 

Voorgeschiedenis 

Het politiecollege stelt voor aan de politieraad om vier nieuwe voertuigen aan te kopen, volgens 

federaal raamcontract, voor een geraamd totaal bedrag van € 250.000. 

Argumentatie 

De volgende dienstvoertuigen dienen in de loop van 2019 vervangen te worden : 

- Het politievoertuig met nummerplaat ATI-010 in gebruik sinds 6/08/2009, kilometerstand op 

12/06/2019 is 291.130 km. 

- Het politievoertuig met nummerplaat TNZ-015 in gebruik sinds 29/09/2005, kilometerstand 

op 12/06/2019 is 81.209 km. 

- Het politievoertuig met nummerplaat VWT-278 in gebruik sinds 8/12/2006, kilometerstand op 

12/06/2019 is 184.476 km. 

We hebben nood aan een extra voertuig voor het uitvoeren van verkeersacties. Korpschef Jan Van 

Asch merkt op dat dit een voertuig zal zijn dat zich bevindt tussen de huidige WODCA-mobiel en 

een gewoon patrouillevoertuig.  

Raadslid Leo Verelst vraagt wat er gebeurt met de oude voertuigen. Korpschef Jan Van Asch 

antwoordt dat deze gewoonlijk naar de gemeenten of naar het GITHO gaan. Patrouillevoertuigen 

worden gewoonlijk overgenomen door D’Ieteren.  

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. 
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Juridische grond 

- De 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 excl. Btw niet overschreden) 

- Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105. 

- Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 

- Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, 

de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten. 

- Koninklijk Besluit van 18 april 2017 overheidsopdrachten in de klassieke sectoren 

- 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. 

Financiële gevolgen 

- Het bedrag voor aankoop van vier dienstvoertuigen wordt geraamd op 240.000 euro inclusief 

btw. 

- Voor deze aankoop is voldoende krediet voorzien in de begroting van 2019. 

Besluit 

De politieraad keurt de aankoop van vier dienstvoertuigen via het federaal raamcontract unaniem 

goed. 

 

 

8. Mededelingen  

 

Raadslid Leo Verelst merkt op dat er tijdens de politieraad weinig over inhoudelijke thema’s wordt 

gesproken. Hij stelt dat er in het beleidsakkoord van Nijlen, dat werd besproken in de 

gemeenteraad, heel wat ambities werden uitgesproken die niet kunnen gerealiseerd worden zonder 

engagement van de politie. Voorbeelden hiervan zijn milieu en afvalbeheer, mobiliteit (vb. 

veiligheid van de zwakke weggebruiker) en sociaal beleid. Hij vraagt om een plan van aanpak 

waarbij duidelijk wordt gemaakt wat de politie als haar kerntaken ziet. Hij merkt nog op dat het 

lopende project rond huisnummers naar zijn mening geen kerntaak is van de politie.  

 

Voorzitter Paul Verbeeck antwoordt dat hij deze opmerking zal meenemen.  

 


