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POLITIEZONE BERLAAR-NIJLEN 
 

POLITIERAAD 
 

20 JUNI 2022 
 

 

Aanwezig : Verbeeck Paul, voorzitter - Burgemeester Nijlen 

  Aras Dirk, Laurijssen Paul, Covens Tom, Fierens Geert, Rijnders Nathan, 

Staes Guy, Mariën André, Van Assche Dorien, Heylen Ferdi, Luyten Luc, 

Nuyens Rudy, Verelst Leo, Wellens Thomas, Verwimp Jonas, Van Dessel 

Johan, De Groof Victor, Politieraadsleden 

         Vanderoost Sam, Politiesecretaris 

 

Verontschuldigd: Horemans Walter, Burgemeester Berlaar 

 De Bruyn Jef, Politieraadslid 

 Van Asch Jan, Korpschef - Hoofdcommissaris 

 

 

Voorzitter Paul Verbeeck opent de vergadering om 20.04u. 

 

Burgemeester Walter Horemans, korpschef Jan Van Asch en politieraadslid Jef De Bruyn zijn 

verontschuldigd.  

 

 

Openbare zitting 
 

 

1. Verslag vergadering 22 februari 2022 – goedkeuring  
 

Het verslag van de vergadering van 22 februari 2022 wordt unaniem goedgekeurd.  

 

 

2. Jaarrekening 2021 – goedkeuring  
 

Bijzonder rekenplichtige Piet Mariën licht de jaarrekening 2021 toe. Hij legt uit dat we bij de 

opmaak van de begroting uitgaan van ramingen en dat bij de opmaak van de jaarrekening de 

ramingen worden vervangen door effectieve cijfers.  

 

Bijzonder rekenplichtige Piet Mariën stelt dat in de gewone dienst 85% van de uitgaven 

gerealiseerd is. Deze uitgaven bestaan voor 85% uit personeelskosten, die gedaald zijn ten opzichte 

van 2020. De werkingskosten in 2021 waren vergelijkbaar met die uit 2020.  
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In 2020 werd een nieuwe lening afgesloten. Het betreft een lening met vaste rentevoet.  

 

In 2021 werd een negatief resultaat geboekt van 441.700 euro. Dit heeft te maken met de beperking 

van de gemeentelijke bijdragen.  

 

In de buitengewone dienst zien we dat het boekhoudkundig resultaat positief is maar het 

begrotingsresultaat negatief.  

 

Politieraadslid Paul Laurijssen vraagt wat de schadevergoeding van 105.000 euro inhoudt. 

Bijzonder rekenplichtige Piet Mariën licht toe dat dit gaat om een schadevergoeding die we 

ontvingen naar aanleiding van een privé-ongeval met een aansprakelijke derde die tot een zeer 

lange arbeidsongeschiktheid heeft geleid. 

 

Politieraadslid Thomas Wellens merkt op dat we een reserve hebben van 2,4 miljoen euro. Hij 

vraagt wat een gezonde reserve is. Bijzonder rekenplichtige Piet Mariën stelt dat het goed is om 

een beperkte reserve te hebben. Het is evenwel niet de bedoeling dat de gemeenten structureel te 

veel bijdragen. We moeten anderzijds wel onze verplichtingen kunnen nakomen. Een bedrag van 

500.000 euro lijkt hem zeker noodzakelijk.  

 

Politieraadslid Dirk Aras vraagt of we de reserve deze legislatuur al zullen afbouwen. Bijzonder 

rekenplichtige Piet Mariën antwoordt dat we dit nog zullen bekijken. De meerjarenplanning loopt 

tot 2025. Voorzitter Paul Verbeeck stelt dat dit van een aantal elementen afhangt. Zo doen we 

momenteel grote inspanningen om personeel aan te werven. Verder is er het verhaal van de 

trajectcontroles. De ANPR-infrastructuur zal door de politie aangekocht worden. De gemeenten 

kunnen hier geen subsidies voor krijgen.  

 

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 

Piet Mariën, de bijzondere rekenplichtige, stelt de jaarrekening 2021 voor, omvattende de 

begrotingsrekening 2021, de balans op 31 december 2021 en de resultatenrekening over het 

dienstjaar 2021. 
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Besluit 

De politieraad keurt de jaarrekening 2021 goed met het voor dit punt vereiste stemquorum (mits 

onthoudingen van Dirk Aras, Leo Verelst, Johan Van Dessel en André Mariën) en stelt ze vast als 

volgt :  

 

a) Gewone dienst 

 

Netto vastgestelde rechten 8.373.359,43 

Vastgelegde uitgaven 5.966.661,22 

Begrotingsresultaat 2.406.698,21 

 

Over te dragen vastgelegde uitgaven 40.882,69 

Boekhoudkundig resultaat 2.447.580,90 

 

b) Buitengewone dienst 

 

Netto vastgestelde rechten 264.098,41 

Vastgelegde uitgaven 1.282.651,61 

Begrotingsresultaat -1.018.553,20 

Over te dragen vastgelegde uitgaven 1.073.495,85 

Boekhoudkundig resultaat 54.942,65 

 

De balans op 31 december 2021 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2021 van de 

Politiezone Berlaar-Nijlen worden als volgt vastgelegd: 

 

a) Balans 

 

Vaste activa 1.085.373,30 

Vlottende activa 2.829.467,80 

Totaal van de activa 3.914.841,10 

 

Eigen vermogen 2.823.035,89 

Voorzieningen 0,00 

Schulden 1.091.805,21 

Totaal van de passiva 3.914.841,10 
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b) Resultatenrekening 

 

Exploitatieresultaat -520.020,04 

Uitzonderlijk resultaat 105.199,44 

Resultaat van het dienstjaar -414.820,60 

 

3. Aankoop Mercurius – goedkeuring  
 

Bijzonder rekenplichtige Piet Mariën licht toe dat het huidige pakket niet meer wordt ondersteund. 

Hij zou graag van start gaan met het nieuwe pakket vanaf 2023.  

 

Politieraadslid Leo Verelst vraagt of er nog andere systemen zijn. Hij vraagt zich af wie bepaalt 

dat er technisch geen andere oplossing is dan over te schakelen naar Mercurius.  

 

Politieraadslid Victor De Groof merkt op dat er kosten verbonden zijn aan de overstap naar een 

ander systeem, bv. op het vlak van opleiding enz.  

 

Politieraadslid Leo Verelst stelt dat we steeds richting Cipal gaan en dat Cipal niet noodzakelijk de 

beste partner is. Hij stelt dat dit geen correcte basis is om van te vertrekken. Hij meent dat het IOK 

een constructie heeft opgezet om de regels te omzeilen.  

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt dat volgens onze informatie deze werkwijze wel degelijk kan.  

 

Feiten en context 

Om te kunnen beantwoorden aan de richtlijnen binnen het gemeente-, provincie- en OCMW-

decreet ontwikkelde Cipal Schaubroeck de Mercurius BBC-suite ter ondersteuning van de beleids- 

en beheerscyclus. Deze suite kan ook door politiezones gebruikt worden.  

De Mercurius BBC suite bevat dezelfde functionaliteiten als voor de gemeenteboekhouding. De 

politiezones kunnen gebruik maken van deze suite op voorwaarde dat zij volgens de BBC-filosofie 

werken, conform het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010.  

Voor de politiezones is bovendien de wettelijke rapportering volgens de specifieke schema’s 

voorzien, conform de regels die van toepassing zijn voor de politiezones. Deze schema’s worden 

opgemaakt volgens een conversietabel voor de omzetting van ARK’s en beleidsvelden naar 

economische en functionele codes. Dit geldt niet enkele voor de rapporten maar ook bij het boeken 

kan men selecteren op de economische en functionele codes.  

Op die manier voldoet de Mercurius BBC suite aan de regels van het KB van 05 september 2001 

en het KB van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 

politiezones.  

De gemeente Nijlen kocht het originele softwarepakket aan in 2013 en kocht in 2019 het 

vernieuwde pakket aan.  
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De politiezone Berlaar-Nijlen gebruikt het softwarepakket HERMES van Cipal Schaubroeck. De 

bedoeling is om vanaf 01 januari 2023 over te schakelen op het programma Mercurius, eveneens 

van Cipal Schaubroeck.  

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. 

Argumentatie 

Het politiecollege stelt voor om deze opdracht te gunnen volgens een onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking, meer bepaald overeenkomstig artikel 42, §1, 1°, d ii van de 

wet op de overheidsopdrachten: de opdracht kan omwille van technische redenen slechts door één 

aannemer worden uitgevoerd.  

Om een vlotte overgang van het huidige systeem (Hermes) naar het nieuwe systeem te waarborgen 

en aldus de continuïteit van het systeem en de beschikbaarheid van de data te waarborgen (o.a. 

toegang tot de vorige jaargangen van de boekhouding te verzekeren), kunnen we immers enkel 

beroep doen op Mercurius.  

Bovendien besparen we financieel doordat we geen opleiding moeten voorzien voor de bijzonder 

rekenplichtige, aangezien hij als financieel directeur bij de gemeente Nijlen al met Mercurius 

werkt. We besparen eveneens op de conversiekosten. Een conversie gaat ook vaak gepaard met 

praktische problemen, risico op verlies van data en vergt in sommige gevallen zelfs een manuele 

input van bepaalde gegevens. Een overgang naar Mercurius zorgt op dat vlak voor een maximale 

bedrijfszekerheid en een minimum aan risico inzake data-integriteit.  

Financiële gevolgen 

De initiële configuratie kost 15.582 euro (exclusief BTW). Rekening houdend met de weerkerende 

kosten rekenen we voor de komende vijf jaren op een budget van 70 938,4 euro (exclusief BTW).  
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Besluit  

De politieraad keurt de aankoop van het programma Mercurius van Cipal Schaubroeck goed met 

een meerderheid van 13 stemmen (onthoudingen van Dirk Aras, Leo Verelst, Johan Van Dessel en 

André Mariën). 

 

 

4. Aanduiding van een vertegenwoordiger in de algemene 
vergaderingen van TMVS dv – goedkeuring  

 

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 algemene jaarvergadering van TMVS dv op 21 juni 2022, 

waarin de agenda werd meegedeeld ; 

Gelet de bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur ; 

Gelet op de uitslag van de geheime stemming, gehouden op grond van art. 34 van het Decreet 

over het Lokaal Bestuur ; 

 

Besluit 

Artikel 1. De heer Victor De Groof wordt, met een meerderheid van 13 stemmen (onthoudingen 

van Rudy Nuyens, Leo Verelst, Johan Van Dessel en André Mariën) aangeduid om de politieraad 

te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van TMVS dv en wordt gevolmachtigd in 

naam van de politieraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de 

aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig 

is om de belangen van de politieraad te behartigen op deze vergaderingen. 

Artikel 2. Indien de politieraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende 

vernieuwing van de politieraad. 

Een afschrift van dit besluit zal : 

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

elektronische post aan het e-mailadres 20220621AVTMVS@farys.be, 

gestuurd worden alsook de persoonlijke gegevens zodat TMVS de vertegenwoordiger kan 

contacteren in verband met dit mandaat 

  



POLITIEZONE BERLAAR-NIJLEN (5361) 
 
 dd. 20 juni 2022 Politieraad  blz. : 7 

 

Contactpersoon Politieraad: Politiesecretaris Sam Vanderoost 
te bereiken Statiestraat 11 - 2560 Nijlen 

tel.: 03/4661685    fax: 03/466.16.77 

5. Algemene jaarvergadering TMVS van 21 juni 2022 – 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 algemene jaarvergadering van TMVS dv op 21 juni 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 

algemene jaarvergadering TMVS dv van 21 juni 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. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021 

4. Verslag van de commissaris 

5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 

2021 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021 

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

7. Actualisering presentievergoeding  

8. Statutaire benoemingen 

9. Aanstelling commissaris 

Varia 

Artikel 2. De politieraad draagt dhr. Victor De Groof unaniem op om namens het bestuur alle akten 

en bescheiden met betrekking tot de algemene jaarvergadering van TMVS dv vastgesteld 

op 21 juni 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 jaarvergadering. 

Artikel 3. Een afschrift van dit besluit zal : 

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

• hetzij bij voorkeur per elektronische post naar het e-mailadres 

20220621AVTMVS@farys.be 

gestuurd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:20220621AVTMVS@farys.be
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6. Lastvoorwaarden externe dienst voor preventie en bescherming op 
het werk – goedkeuring  

 

Voorgeschiedenis 

- In de politieraad van 03 juli 2017 werden de lastvoorwaarden voor het aanstellen van een 

externe dienst voor preventie en bescherming op het werk goedgekeurd. 

- In het politiecollege van 21 december 2017 werd de externe dienst voor preventie en 

bescherming op het werk toegewezen aan de firma Provikmo te Brugge met ingang van 01 

januari 2018. 

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. 

- Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105 

- Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten  

- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

- Wet van 4 december 2013 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 en tot bekrachtiging van de bepalingen 

inzake rechtsbescherming van twee koninklijke besluiten genomen met toepassing van 

artikel 80, derde tot vijfde lid, van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 

- Wet van 15 mei 2014 tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de wet van 13 

augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied 

- 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 22 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 

2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van 

de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding 

van de 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 

Feiten en context 

Alle overheidsdiensten zijn verplicht over een externe Dienst voor Preventie en Bescherming op 

het werk te beschikken. 
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Argumentatie 

Aangezien het lopende contract afloopt op 31 december 2022 wenst de politiezone een nieuwe 

aanbesteding uit te schrijven voor het aanstellen van een externe Dienst voor Preventie en 

Bescherming op het werk voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027. 

Financiële gevolgen 

De kosten voor deze dienstverlening gedurende een periode van 5 jaar worden geraamd op 60.000 

euro. 

Voor deze dienstverlening wordt voldoende krediet voorzien in de politiebegrotingen 2023, 2024, 

2025, 2026 en 2027. 

Besluit 

De politieraad keurt de lastvoorwaarden voor het aanstellen van een externe dienst voor preventie 

en bescherming op het werk unaniem goed.  

 

 

7. Vacantverklaring van de betrekking van korpschef – goedkeuring  
 

Paul Verbeeck legt uit dat de korpschef op pensioen gaat met ingang van 01 januari 2023 en dat 

dit automatisch het einde van zijn mandaat betekent.  

 

Politieraadslid Thomas Wellens vraagt of de fusie inmiddels volledig van tafel geveegd is of dat 

er nog andere gesprekken gaande zijn. Voorzitter Paul Verbeeck antwoordt dat er ook op federaal 

niveau wordt nagedacht over financiering en schaalgrootte van de politiezones. Wij onderzoeken 

momenteel binnen de associatie naar manieren om bijkomende samenwerking te realiseren.  
 

Feiten en motivering  

De politieraad neemt kennis van de pensionering van eerste hoofdcommissaris Jan Van Asch, 

korpschef van de politiezone Berlaar-Nijlen, met ingang van 01 januari 2023. De politieraad neemt 

eveneens kennis van de beëindiging van het mandaat van korpschef van de politiezone Berlaar-

Nijlen door eerste hoofdcommissaris Jan Van Asch met ingang van 01 januari 2023.  

Het politiecollege heeft, in zitting van 08 juni 2022, beslist om de vacantverklaring van het ambt 

van korpschef voor de politiezone Berlaar-Nijlen voor te stellen op de politieraad van 20 juni 2022. 

De politieraad beslist immers over het vacant verklaren van een bij wege van mandaat te begeven 

ambt, de termijn waarbinnen de kandidaatstelling ontvankelijk kan worden ingediend en de 

samenstelling van de bevoegde selectiecommissie (dan wel een beroep doen op de nationale 

selectiecommissie).  

De som van alle personeelsleden van het operationeel en administratief kader zoals deze bestaat 

zes maanden voorafgaand aan de datum waarop het bij mandaat te begeven ambt vacant wordt 

verklaard (t.t.z. 20 december 2021) betreft in totaal 55 operationele personeelsleden en 15 

administratief en logistieke personeelsleden. Dit is in totaal 70 personeelsleden. Het mandaat van 

korpschef van de politiezone Berlaar-Nijlen wordt dan ook gecatalogeerd als een mandaat van 

categorie 1. Conform de bepalingen in artikel 67 van de Exoduswet omvat categorie 1 immers de 

mandaten van korpschef van een lokale politie waarvan de totale personeelsbezetting van zowel 
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het operationeel als administratief en logistiek kader, ten minste 0 doch minder dan 75 voltijds 

tewerkgestelde personeelsleden is. 

Voor de kandidaatstelling moeten er minstens 20 dagen voorzien worden om ontvankelijk te zijn, 

te rekenen vanaf de dag van de mededeling van de oproep tot kandidaatstelling.  

De plaatselijke selectiecommissie voor het ambt van korpschef bestaat uit één voorzitter en zes 

bijzitters. Zij moet samengesteld zijn uit:  

*voorzitter: de burgemeester   

*bijzitters:  

- een korpschef die een mandaat uitoefent van ten minste dezelfde categorie als het te begeven 

mandaat;  

- een bestuurlijke directeur-coördinator of eventueel een gerechtelijk directeur uit een ander 

ambtsgebied dan datgene waarin de gemeente waarin het ambt van korpschef te begeven is, is 

gelegen, of, in voorkomend geval, een gewezen bestuurlijke directeur-coördinator;  

- een deskundige die niet behoort tot het betrokken lokaal politiekorps en die doet blijken van een 

voor de opdracht van de plaatselijke selectiecommissie voor het ambt van korpschef relevante 

beroepservaring;  

- de gouverneur of arrondissementscommissaris;  

- de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waaronder de zone ressorteert;  

- de inspecteur generaal of de adjunct-inspecteur-generaal van de Algemene Inspectie;  

Een secretaris, aangewezen door de voorzitter van de selectiecommissie, staat de plaatselijke 

selectiecommissie voor het ambt van korpschef bij.  

 

Juridisch kader  

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

op 2 niveaus (WGP), art. 48, 50 en 52;  

- Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 

personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking 

tot de politiediensten (Exodus), art. 65 tot en met 73;  

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

de politiediensten (RPPol), deel VII, titel III;  

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

van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 

(UBPol), art. VII.22 tot en met VII.23;  

- Ministerieel besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de functiebeschrijving en de 

daaruit voortvloeiende profielvereisten van een korpschef;  

- Koninklijk Besluit van 18 september 2008 tot wijziging van sommige bepalingen inzake de 

mandaten bij de politiediensten, art. VII.III.1 en 2.  

 

Adviezen  

Om de kandidaten voldoende tijd te geven zich te informeren over de desbetreffende vacature 

wordt voorgesteld een termijn van 30 dagen te voorzien te rekenen vanaf de datum van publicatie 

van de vacature door de federale politie - Algemene Directie van het Middelenbeheer en de 

Informatie - Directie van het Personeel.  
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Financiële gevolgen  

Betreffende de voorziene functie in de personeelsformatie zijn de nodige budgetten voorzien.  

 

Besluit  

Art. 1. De politieraad beslist unaniem om het mandaat van korpschef van de politiezone Berlaar-

Nijlen vacant te verklaren en een oproep tot kandidaatstelling te lanceren voor het mandaat van 

korpschef van de politiezone Berlaar-Nijlen met aanwijzing vanaf 01 januari 2023, onder categorie 

1, op basis van de totale personeelsbezetting van 70 personeelsleden in de maand december van 

2021.  

Art. 2. De politieraad beslist unaniem om voor de ontvankelijkheid van de kandidaturen 30 dagen 

te rekenen vanaf de datum van publicatie van de vacature door de federale politie - Algemene 

Directie van het Middelenbeheer en de Informatie - Directie van het Personeel.  

Art. 3. De politieraad beslist unaniem om beroep te doen op een lokale selectiecommissie en deze 

als volgt samen te stellen:  

 

Samenstelling  Leden  Plaatsvervangers  

VOORZITTER      

Burgemeester    Paul Verbeeck Walter Horemans  

BIJZITTERS      

Korpschef die het mandaat 

uitoefent van tenminste 

categorie 2  

 Yves Bogaerts   Ivo Vereycken  

Bestuurlijk directeur-

coördinator of een gerechtelijk 

directeur uit een ander 

ambtsgebied  

 Liesbeth Van Isterbeek Karolien De Smet  

Een deskundige die niet 

behoort tot het betrokken lokaal 

politiekorps  

 Koen Van Heddeghem 

(VVSG) 

 Bjorn Cools (VVSG) 

Gouverneur   Cathy Berx  Bram Abrams  

Procureur des Konings van het 

gerechtelijk arrondissement  

 Franky De Keyzer  Michaël Van Brusselen  

Inspecteur-generaal of adjunct 

inspecteur-generaal  

 Thierry Gillis  Johan De Volder  

  

Art. 4. De politieraad neemt kennis van de aanwijzing van Sam Vanderoost door Paul Verbeeck, 

voorzitter van de plaatselijke selectiecommissie, als secretaris van de plaatselijke 

selectiecommissie voor het ambt van korpschef van de politiezone Berlaar-Nijlen.  
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8. Vacantverklaring van een betrekking van inspecteur van politie – 
goedkeuring  

 

Feiten en context 

Vanaf 01 juli 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 één betrekking 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 één betrekking van inspecteur van politie unaniem 

goed.  
 

 

9. Mededelingen  
 

a. Haalbaarheidsstudie eventuele fusie Heist en Berlaar-Nijlen 

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt dat de haalbaarheidsstudie inmiddels is afgerond en dat er besloten 

werd om niet over te gaan tot een fusie. De vrees bestond dat de nieuwe schaalgrootte nog te klein 

zou zijn, wat mogelijk in de nabije toekomst zou leiden tot een nieuwe fusie. Voor sommige 

partners was dit geen beletsel, voor anderen wel. Er was tevens geen zekerheid dat de 

dienstverlening in de nieuwe politiezone zou verbeteren. Verder zou er een meerkost zijn van 

600.000 à 800.000 euro. Tenslotte waren er ook vraagtekens bij het draagvlak voor de fusie bij de 

medewerkers en de vakbonden.  

 

Politieraadslid Dirk Aras maakt gewag van een federaal initiatief waarover nog niets concreets 

bekend is. Hij wijst erop dat wanneer men federaal een beslissing neemt, wij het zelf niet meer in 

handen hebben. Voorzitter Paul Verbeeck antwoordt dat er nog geen politiek akkoord is en dat dit 

vermoedelijk pas in 2023 op tafel zal komen. Politieraadslid Dirk Aras vraagt of er al teksten 

beschikbaar zijn. Voorzitter Paul Verbeeck antwoordt dat dit nog niet het geval is.  

 

b. Brief van mevr. Sara Gruszowski van 22 februari 2022 betreffende goedkeuring 

politiebegroting 2022 
 

 


