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POLITIEZONE BERLAAR-NIJLEN 
 

POLITIERAAD 
 

17 OKTOBER 2022 
 

 

Aanwezig : Verbeeck Paul, voorzitter - Burgemeester Nijlen 

  Horemans Walter, Burgemeester Berlaar 

  Van Asch Jan, Korpschef – Eerste hoofdcommissaris 

  Aras Dirk, Covens Tom, Fierens Geert, Rijnders Nathan, Staes Guy, Mariën 

André, Van Assche Dorien, Heylen Ferdi, Luyten Luc, Nuyens Rudy, 

Wellens Thomas, Verwimp Jonas, Van Dessel Johan, De Groof Victor, 

Politieraadsleden 

         Vanderoost Sam, Politiesecretaris 

 

Verontschuldigd: De Bruyn Jef, Politieraadslid 

 Laurijssen Paul, Politieraadslid  

 Verelst Leo, Politieraadslid  

 

 

Voorzitter Paul Verbeeck opent de vergadering om 20.06u. 

 

 

Openbare zitting 
 

 

1. Verslag vergadering 20 juni 2022 – goedkeuring  
 

Het verslag van de vergadering van 20 juni 2022 wordt unaniem goedgekeurd.  
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2. Begrotingswijzigingen nr. 1 en 2 – goedkeuring  
 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt dat de gemeentelijke dotaties zullen verminderd worden. Politieraadslid 

Nathan Rijnders vraagt over welk bedragen het gaat. Voorzitter Paul Verbeeck antwoordt dat het voor 

Nijlen om een verlaging van 197 580 euro gaat en voor Berlaar om een verlaging van 102 420 euro.  

 

Feiten en context 

Voorzitter Paul Verbeeck geeft toelichting bij de begrotingswijzigingen 1 en 2 van 2022. 

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

noodzakelijk voor de normale werking van de politiezone. 

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 keurt de begrotingswijzigingen 1 en 2 van 2022 unaniem goed en stelt ze vast als 

volgt:  

 

Begrotingswijziging nr. 1 – gewone dienst 

 

Balans van inkomsten en uitgaven 

 

Gewone dienst Ontvangsten Uitgaven Saldo 

Vlg. oorspronkelijke begroting  7.501.300,00 7.363.991 137.309 

Verhoging der kredieten 933.010 22.000 911.010 

Vermindering der kredieten -300.000 -150.000 -150.000 

Nieuwe uitkomst 8.134.310 7.235.991 898.319 

 

Begrotingswijziging nr. 2 – buitengewone dienst 

 

Balans van inkomsten en uitgaven 

 

Buitengewone dienst Ontvangsten Uitgaven Saldo 

Vlg. oorspronkelijke begroting  2.102.000 2.101.954 46 

Verhoging der kredieten 316.401 0 316.401 

Vermindering der kredieten 0 0 0 

Nieuwe uitkomst 2.418.401 2.101.954 316.447 
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3. Aankoop dienstvoertuig – goedkeuring  
 

Korpschef Jan Van Asch stelt dat het om een standaard dienstvoertuig gaat nl. een Volkswagen 

Combi. Politieraadslid Thomas Wellens merkt op dat het te vervangen voertuig nog vrij recent is 

aangekocht nl. in 2019. Korpschef Jan Van Asch antwoordt dat de voertuigen na 250.000 km 

worden afgeschreven. Doordat ze bijna continu worden gebruikt als interventievoertuig komen ze 

snel aan deze afstand. De korpschef merkt nog op dat we voor de afgeschreven dienstvoertuigen 

een bedrag recupereren bij D’Ieteren.  

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.  

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

bepaalde bedragen in de reglementering inzake overheidsopdrachten.  

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.  

Argumentatie   

Volgend dienstvoertuig dient vervangen te worden:  

- Het dienstvoertuig met nummerplaat 1VNJ461, in dienst sinds 09 januari 2019. 

Financiële gevolgen  

- Het bedrag voor aankoop van een dienstvoertuig Volkswagen T7 wordt geraamd op 85.000 euro 

inclusief btw.  

- Voor deze aankoop is voldoende krediet voorzien in de begroting van 2022.  

Besluit  

De politieraad keurt de aankoop van één nieuw dienstvoertuig via het raamcontract van de federale 

overheid unaniem goed.  
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4. Vacantverklaring drie betrekkingen van inspecteur van politie - 
goedkeuring 

 

Korpschef Jan Van Asch merkt op dat er momenteel weinig kandidaten op de arbeidsmarkt zijn. 

Inmiddels werd een nieuwe vorm van rekrutering opgestart waarbij de kandidaten een politiezone 

kunnen kiezen alvorens ze aan de opleiding starten. Momenteel hebben we in dit nieuwe systeem 

drie plaatsen vacant verklaard.  

 

Politieraadslid Dirk Aras vraagt of dit iets verandert aan de aanwezigheidstermijn van de 

inspecteurs. Korpschef Jan Van Asch antwoordt dat dit niet zo is. Deze termijn blijft vijf jaar. Mits 

toestemming van de korpschef kan men na een termijn van drie jaar vertrekken maar dit wordt bij 

ons niet toegestaan.  

Politieraadslid Dirk Aras vraagt of het nieuwe systeem gunstiger is. Korpschef Jan Van Asch 

antwoordt dat er hopelijk meer mensen uit de eigen gemeenten zullen solliciteren in dit systeem. 

Hij wijst nog wel op de lange rekruteringsprocedure bij de federale politie.  
 

Feiten en context 

Vanaf 15 oktober 2022 is één van onze inspecteurs gestart aan de opleiding tot hoofdinspecteur. 

Vanaf 01 november 2022 maakt één inspecteur mobiliteit naar een andere politiezone. Vanaf 01 

december 2022 maakt één inspecteur mobiliteit naar een andere politiezone. 

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 drie 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 drie betrekkingen van inspecteur van politie unaniem 

goed.  
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5. Vacantverklaring twee betrekkingen van hoofdinspecteur van 
politie – goedkeuring  

 

Korpschef Jan Van Asch merkt op dat het systeem van NAVAP uitdovend is. Hij stelt verder dat 

het tekort bij de hoofdinspecteurs momenteel niet zo problematisch is maar dat het toch 

aangewezen is dat er nieuwe mensen worden aangeworven.  
 

Feiten en context 

Eén hoofdinspecteur is in NAVAP (non-activiteit voorafgaand aan de pensionering) sinds 01 

augustus 2020. Een andere hoofdinspecteur is in NAVAP sinds 01 juli 2021.  

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 hoofdinspecteur 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 hoofdinspecteur van politie 

unaniem goed.  
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6. Toetreding raamcontract maaltijdcheques – goedkeuring  
 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33;  

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 

concessies, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer 

bepaald artikelen 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om 

zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 

 

Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus; 

 

Gelet op het Koninklijk besluit van 20 juni 2019 tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van 

de politiediensten; 

 

Overwegende dat: 

Vanaf 1 november 2022 krijgen alle leden van de geïntegreerde politie die hier recht op hebben, 

maaltijdcheques (KB van 20 juni 2019 en sectoraal akkoord 2017-2018). Daarmee samenhangend 

zal het verouderde systeem van de maaltijdvergoedingen worden opgeheven. Niettemin zullen 

personeelsleden die het systeem van maaltijdvergoedingen genieten ervoor kunnen kiezen om dit 

systeem te behouden in plaats van de toekenning van maaltijdcheques.  

Elk personeelslid zal recht hebben op een maaltijdcheque per periode van 7.36 uur effectieve 

prestaties (en niet per werkdag). Het systeem is zo ontworpen dat het aantal gepresteerde uren in 

de referentieperiode bepalend is voor het aantal toegekende maaltijdcheques, ongeacht de duur van 

de shifts waarin die uren zijn gepresteerd. Het aantal maaltijdcheques toegekend aan een 

personeelslid in de loop van een referentieperiode kan evenwel niet meer zijn dan het aantal 

werkdagen in deze periode.  

De nominale waarde van een maaltijdcheque zal 6 euro (1,09 euro ten laste van het personeelslid 

en 4,91 euro ten laste van de werkgever) bedragen; 
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Overwegende dat de Federale Politie is opgetreden als aankoopcentrale voor het afsluiten van een 

meerjarige raamovereenkomst van diensten voor het aanmaken, verdelen en beheren van 

elektronische maaltijdcheques die maandelijks worden toegekend aan de personeelsleden van de 

Geïntegreerde Politie (referentienummer 2022 R3 082); 

 

Overwegende dat de federale politie de raamovereenkomst heeft afgesloten met NV Edenred 

Belgium; 

 

Overwegende dat de raamovereenkomst eindigt op de laatste dag van het trimester dat het aflopen 

van het derde (3de) jaar van de opdracht voorafgaat. 

 

Overwegende dat de lokale politiezones kunnen toetreden tot de raamovereenkomst; 

 

Gelet op het voorstel van het politiecollege om voor het dienstjaar 2022 (vanaf 1 nov) en de 

volgende dienstjaren gebruik te maken van de mogelijkheid om toe te treden tot het raamcontract 

van de federale politie; 

 

Overwegende dat het grote voordeel hiervan is, dat de politiezones die tot deze markt toetreden, 

het GALop-systeem (uurregistratiesyteem) gebruiken voor de communicatie van de 

maaltijdcheques met de leverancier Edenred; 

 

Besluit 

De politieraad keurt de toetreding tot het raamcontract van de Federale Politie (aankoopcentrale) 

voor het afsluiten van een meerjarige raamovereenkomst van diensten voor het aanmaken, verdelen 

en beheren van elektronische maaltijdcheques die maandelijks worden toegekend aan de 

personeelsleden van de Geïntegreerde Politie (referentienummer 2022 R3 082) unaniem goed. 
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7. Wijziging personeelsbehoeftenplan – goedkeuring  
 

Beleidssecretaris Sam Vanderoost stelt dat we momenteel de vacature voor inspecteur jeugddienst 

niet ingevuld krijgen. Met de aanwerving van een maatschappelijk assistent hopen we het tekort 

deels op te vangen. Deze maatschappelijk assistent zou bijkomend kunnen ingezet worden voor 

slachtofferbejegening.  
 

Voorgeschiedenis  

- Het oorspronkelijke personeelsbehoeftenplan van onze zone werd in de politieraad van 30 mei 

2002 goedgekeurd.  

- Op 28 april 2004 werd door de politieraad een aanpassing van het Calog-kader goedgekeurd.  

- In de politieraad van 20 oktober 2008 werd een wijziging van het personeelsbehoeftenplan 

goedgekeurd.  

- In de politieraad van 28 oktober 2009 werd de wijziging van het personeelsbehoeftenplan, nl. 

wijziging van de functie consulent ICT niveau A naar adviseur ICT en het onderbrengen van de 

functies van beleidssecretaris en ICT-adviseur niveau A in klasse 2 goedgekeurd.  

- In de politieraad van 01 juli 2015 werd de wijziging van het personeelsbehoeftenplan nl. het 

onderbrengen van de functie van adviseur beleid en communicatie in niveau A, goedgekeurd.   

Juridische grond  

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

twee niveaus (gepubliceerd 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 17 september 2001 (BS 12/10/2001) tot vaststelling van de organisatie- 

en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening 

aan de bevolking te verzekeren.  

- Koninklijk Besluit van 07 december 2001 (BS 11/12/2001) tot vaststelling van de 

formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie.  

- Ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het 

Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten (BS 15/01/2002)  

Argumentatie  

Door de schaarste aan inspecteurs op de arbeidsmarkt is het momenteel onmogelijk om het tekort 

in de jeugddienst op te vangen. De vacature voor inspecteur jeugddienst werd meermaals 

gepubliceerd zonder resultaat. Een maatschappelijk assistent zou het tekort op de jeugddienst mee 

kunnen opvangen en zou tevens kunnen bijdragen aan de slachtofferbejegening.  

Besluit  

De politieraad keurt de opname van een plaats van maatschappelijk assistent jeugddienst in het 

personeelsbehoeftenplan unaniem goed. Dit betekent dat er 4 functies op niveau B in het 

personeelsbehoeftenplan worden opgenomen in plaats van de huidige 3.  
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8. Dringende externe werving maatschappelijk assistent jeugddienst 
– goedkeuring  

 

Feiten en context  

- In het personeelsbehoeftenplan werd een plaats voorzien van maatschappelijk assistent 

jeugddienst (niveau B) om tegemoet te komen aan het nijpende tekort op de jeugddienst. 

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  

Door enkele uitgaande mobiliteiten is er momenteel een groot personeelstekort op de jeugddienst. 

Om hieraan tegemoet te komen, werd een bijkomende plaats in het personeelsbehoeftenplan 

voorzien voor een maatschappelijk assistent jeugddienst. Om zo snel mogelijk over een 

maatschappelijk assistent te beschikken, is het aangewezen om over te gaan tot een dringende 

externe werving.  

Besluit  

De politieraad keurt de dringende externe werving van een maatschappelijk assistent (jeugddienst) 

unaniem goed.  We bieden een contract van bepaalde duur aan van twaalf maanden. Bij de 

eerstvolgende mobiliteitsronde na de aanwerving wordt de plaats opengesteld in de mobiliteit.   
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9. Dringende externe werving medewerk(st)er HRM – goedkeuring  
 

Feiten en context  

De medewerkster HRM diende haar vrijwillig ontslag in met ingang van 01 november 2022.  

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  

De medewerkster HRM heeft een sleutelpositie binnen het korps aangezien zij zowel de 

personeelszaken behartigt als medeverantwoordelijk is voor de opmaak en opvolging van de 

dienstplanning. Gezien de snelle uitdiensttreding van de huidige medewerkster is het aangewezen 

om over te gaan tot een dringende externe werving. 

Besluit  

De politieraad keurt de dringende externe werving van een medewerk(st)er HRM / dienstplanning 

unaniem goed. We bieden een contract van bepaalde duur aan van twaalf maanden. Bij de 

eerstvolgende mobiliteitsronde na de aanwerving wordt de plaats opengesteld in de mobiliteit.   
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10. Buitengewone algemene vergadering TMVS – goedkeuring  
 

Overwegingen 

Gelet op het feit dat de politiezone Berlaar-Nijlen aangesloten is bij TMVS dv ; 

Gelet op de statuten van TMVS dv ; 

Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 13 

december 2022, waarin de agenda werd meegedeeld ; 

Gelet de bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur ; 

 

Besluit 

Artikel 1. De politieraad verleent unaniem goedkeuring aan alle punten op de agenda van de 

buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 13 december 2022 en de daarbij behorende 

documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten : 

 

1. Toetreding van deelnemers 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen 

3. Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023 (cfr. artikel 432 DLB) 

4. Begroting 2023 (cfr. artikel 432 DLB) 

5. Actualisering presentievergoeding 

6. Statutaire benoemingen 

Varia 

 

Artikel 2. De politieraad draagt de aangeduide vertegenwoordiger, met name de heer Victor De 

Groof, unaniem op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de 

buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 13 december 2022, te 

onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de politieraad van 

heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene 

vergadering. 

 

Artikel 3. Een afschrift van dit besluit zal gestuurd worden: 

hetzij per post t.a.v. FARYS | TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, · hetzij per elektronische post, 

20221213BAVTMVS@farys.be. 
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11. Mededelingen  
 

Er zijn geen mededelingen.  

 

 


