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POLITIEZONE BERLAAR-NIJLEN 
 

POLITIERAAD 
 

22 FEBRUARI 2022 
 

 

Aanwezig : Verbeeck Paul, voorzitter - Burgemeester Nijlen 

  Horemans Walter, Burgemeester Berlaar 

 Van Asch Jan, Korpschef - Hoofdcommissaris 

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: De Bruyn Jef, Aras Dirk, Politieraadsleden  

 

 

Voorzitter Paul Verbeeck opent de vergadering om 20.03u. 

 

Politieraadsleden Dirk Aras en Jef De Bruyn zijn verontschuldigd.  

 

 

Openbare zitting 
 

 

1. Ontslag politieraadslid Bert Celis – kennisname  
 

Voorgeschiedenis 

- Bert Celis 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. 

- Bert Celis diende zijn ontslag in als politieraadslid op 05 januari 2022.  

- In het politiecollege van 01 februari 2022 werd beslist om het ontslag van politieraadslid Bert 

Celis ter kennis te brengen in 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). 

  



POLITIEZONE BERLAAR-NIJLEN (5361) 
 
 dd. 22 februari 2022 Politieraad  blz. : 2 

 

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

tel.: 03/4661685    fax: 03/466.16.77 

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 Bert Celis. 

 

 

2. Aanstelling en eedaflegging politieraadslid Victor De Groof 
 

Voorgeschiedenis 

- Bert Celis 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. Victor De Groof 

werd aangeduid als eerste opvolger.  

- Bert Celis diende zijn ontslag in als politieraadslid op 05 januari 2022. 

- In het politiecollege van 01 februari 2022 werd beslist om het ontslag van politieraadslid Bert 

Celis ter kennis te brengen in de politieraad en om de aanstelling van Victor De Groof 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 laat de heer Victor De Groof onmiddellijk tot de vergadering toe. 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”. 

 

 

3. Verslag vergadering 20 december 2021 – goedkeuring  
 

Het verslag van de vergadering van 20 december 2021 wordt unaniem goedgekeurd.  
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4. Raamovereenkomst CIPAL / Smartville – goedkeuring  
 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt dat men via deze raamovereenkomst eventueel camera’s kan 

afnemen voor bv. trajectcontroles.  

 

Feiten en context 

Cipal dv heeft een bestek uitgeschreven voor de verwerving en exploitatie van een 

multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve 

incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving” – Bestek nr. CSMRTIOH20. 

De raad van bestuur van Cipal dv van 24 oktober 2019, bijgesteld op 30 januari 2020 besliste de 

gunning via een openbare procedure van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit 

“De verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning 

van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving” 

(Bestek CSMRTIOH20). 

De raad van bestuur van Cipal dv van  20 februari 2020 besliste de plaatsing van de opdracht, 

bepaling van de selectievoorwaarden en keuze van de Europese mededingingsprocedure met 

onderhandeling als plaatsingsprocedure. 

Dit bestek bepaalde onder andere: 

“Cipal dv zal in de zin van artikel 2, 6° van de Wet van 17 juni 2016 betreffende de 

overheidsopdrachten, in het kader van onderhavige opdracht kunnen optreden als aankoopcentrale 

voor alle entiteiten die in het selectiedocument - onder de hoofding ‘Bereik van de opdracht’ - bij 

de oproep tot kandidaatstelling voor onderhavige opdracht werden vermeld. Deze entiteiten 

worden samen met de opdrachtgever en alle leden van de dienstverlenende vereniging verder de 

“afnemer” genoemd. 

“Deze besturen zullen zich, net als hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten, op de 

aankoopcentrale kunnen beroepen om een totaaloplossing in het kader van de te sluiten 

raamovereenkomst die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht, af te nemen, zonder dat zij verplicht 

zijn af te nemen via deze raamovereenkomst. 

•     Cipal dv zal in het kader van onderhavige opdracht tevens kunnen optreden 

als aankoopcentrale (opdrachtencentrale) voor (zonder dat deze entiteiten verplicht zijn af 

te nemen via deze raamovereenkomst): 

• Alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en 

verzelfstandigde entiteiten; 

•     Alle gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten van het 

Brussels Gewest 

“Cipal dv is, net als de afnemers van de aankoopcentrale, na toewijzing vrij om eender welk product 

of dienst te bestellen zoals die door de opdrachtnemer in het kader van deze opdracht wordt 

aangeboden en dit in de aantallen die de opdrachtgever of afnemer nodig acht. 

Gezien de raamovereenkomst niet exclusief is, behoudt de opdrachtgever - net als elke andere 

afnemer - steeds de vrijheid om een bepaalde aankoop niet via het raamcontract maar volgens de 
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gewone procedures, die de wet op de overheidsopdrachten toelaat, te voeren. In voorkomend 

geval wordt dit niet als een wijziging van de opdracht beschouwd.”; 
“Cipal dv oefent de overkoepelende leiding van en het overkoepelende toezicht op de uitvoering 
van de raamovereenkomst uit, terwijl de afnemer de leiding van en het toezicht op de levering van 
de door de afnemer geplaatste bestelling uitoefent.” 

De raad van bestuur van Cipal dv van 23 december 2020 heeft de opdracht gegund aan de 

maatschap Smartville, met maatschappelijke zetel te Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth. 

Juridische grond 

Artikel 41, tweede lid, 10° van het Decreet Lokaal Bestuur. 

De wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2, 6°, 43, § 1, tweede lid 

en 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

Argumentatie 

De voornoemde opdracht van Cipal dv “Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie 

van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door 

positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving” (Bestek CSMRTIOH20) is 

een raamovereenkomst met één leverancier en Cipal dv treedt hierbij op als opdrachtencentrale in 

de zin van artikelen 2 (6°) en 47 van de wet van 17 juni 2016. 

De opdracht is door de raad van bestuur van Cipal dv van 23 december 2020 gegund aan de 

maatschap Smartville, met maatschappelijke zetel te Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth. De 

gemeente kan van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst via de opdrachtencentrale 

gebruik maken waardoor zij/het krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 17 juni 2017 is vrijgesteld 

van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren. 

Het is aangewezen dat de politiezone gebruik maakt van de opdrachtencentrale om volgende 

redenen: 

1.   de in de opdrachtencentrale voorziene smart city oplossingen voldoen aan de 

behoefte van het bestuur; 

2.   het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd 

en geld betekent; 

3.   Cipal dv beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aankoop van 

licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. 

standaardsoftware of ICT-infrastructuur door aanbestedende overheden. 

De politiezone is niet verplicht tot enige afname van de raamovereenkomst (geen 

afnameverplichting). 

Financiële gevolgen 

Bij deze toetredingen worden er nog geen concrete bestellingen gedaan. Bij elke bestelling 

moet er nagekeken worden of er nog voldoende budgetten beschikbaar zijn. 

Besluit  

De politieraad keurt de toetreding tot de raamovereenkomst van Cipal dv voor de verwerving en 

exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid 

door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving goed met een 

meerderheid van 16 stemmen (onthouding van Leo Verelst).  
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5. Aankoop ANPR – goedkeuring  
 

Korpschef Jan Van Asch stelt dat dit hetzelfde besluit is als in de politieraad van 20 december 

2021. Voor dit bedrag mikken we twee maal op vijf palen. In een vorig stadium werden vier palen 

goedgekeurd waarvan één voor de Herenthoutsesteenweg en één voor de Liersesteenweg. Voor de 

trajectcontrole blijven dan nog twaalf palen over.  

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt dat de locaties later nog zullen bepaald worden.  

 

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. 

Financiële gevolgen 

- Het bedrag voor aankoop van een ANPR wordt geraamd op 80.000 euro inclusief btw. We 

wensen, afhankelijk van het raamcontract, vijf ANPR-palen aan te kopen.  

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

Argumentatie  

De ANPR kan zowel gebruikt worden voor snelheidsmetingen (trajectcontrole) als voor 

nummerplaatherkenning. De nummerplaten worden vergeleken met nummerplaten uit databanken 

om zo bv. niet-verzekerde, niet-gekeurde of gestolen voertuigen op het spoor te komen. Ook bij 

misdrijven als inbraken of vluchtmisdrijven bewijst een ANPR zijn nut.  

Besluit 

De politieraad keurt de aankoop van ANPR-palen voor een maximaal totaal bedrag van 400.000 

euro unaniem goed. 
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6. Vacantverklaring van drie betrekkingen van inspecteur van politie – 

goedkeuring  
 

Feiten en context 

Vanaf 01 maart 2022 maken drie inspecteurs 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. 

 

7. Wijziging personeelsbehoeftenplan basiskader – goedkeuring  
 

Beleidssecretaris Sam Vanderoost stelt dat het aantal van 53 mensen binnen het basiskader niet 

wijzigt. Binnen dit kader zullen er maximaal vier agenten van politie worden aangeworven.  

 

Momenteel is het zeer moeilijk om plaatsen van inspecteur van politie aan te werven. Als we een 

aantal agenten zouden kunnen aanwerven, zouden deze de inspecteurs kunnen ontlasten en het 

huidige personeelstekort draaglijker maken. Indien de agenten twee jaar anciënniteit hebben, 

kunnen ze doorstromen naar de functie van inspecteur.  

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt dat er momenteel te weinig instroom is en dat de arbeidsmarkt 

bijzonder krap is. Door de aanwerving van agenten van politie in te schakelen voor 

verkeersgerelateerde zaken, kunnen onze inspecteurs zich meer richten op hun andere taken.  

 

Politieraadslid Nathan Rijnders vraagt of het de bedoeling is om hen later als inspecteur te 

benoemen. Beleidssecretaris Sam Vanderoost antwoordt dat dit afhangt van de ambitie van de 

betrokken personeelsleden. Zij moeten zich kandidaat stellen voor de functie van inspecteur. Indien 

ze doorstromen, kunnen ze bij ons blijven werken binnen het voorziene basiskader van 53 

medewerkers.  
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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 moeilijker om ons basiskader ingevuld 

te krijgen. Agenten van politie kunnen een aantal taken van de inspecteurs overnemen zoals 

verkeershandhaving, verwerking van de processen-verbaal gegenereerd door de ANPR’s, onthaal, 

begeleiding van het verkeerspark enz. Dit geeft meer ruimte aan onze inspecteurs om zich op hun 

kerntaken te richten. De agenten van politie kunnen, mits een anciënniteit van twee jaar en indien 

ze slagen in de selectieproeven, doorstromen naar het niveau van inspecteur van politie.  

Besluit 

De politieraad keurt de wijziging van het personeelsbehoeftenplan basiskader unaniem goed en 

wijzigt het als volgt:  

- Basiskader: 53 

Binnen het basiskader kunnen er maximaal vier functies van agent van politie worden ingevuld. 

De andere functies worden ingevuld door inspecteurs.  
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8. Vacantverklaring vier betrekkingen van agent van politie – goedkeuring  
 

Feiten en context 

Door de schaarste aan inspecteurs op de arbeidsmarkt is het moeilijker om ons basiskader ingevuld 

te krijgen. Agenten van politie kunnen een aantal taken van de inspecteurs overnemen zoals 

verkeershandhaving, verwerking van de processen-verbaal gegenereerd door de ANPR’s, onthaal, 

begeleiding van het verkeerspark enz. Dit geeft meer ruimte aan onze inspecteurs om zich op hun 

kerntaken te richten. De agenten van politie kunnen, mits een anciënniteit van twee jaar en indien 

ze slagen in de selectieproeven, doorstromen naar het niveau van inspecteur van politie.  

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 vier betrekkingen van agent van politie open te verklaren om te kunnen blijven 

voldoen aan de opgelegde functionaliteiten van de basispolitiezorg. 

Besluit 

De politieraad keurt de vacantverklaring van vier betrekkingen van agent van politie unaniem goed. 

 

 

9. Mededelingen  
 

- Haalbaarheidsstudie eventuele fusie Berlaar-Nijlen / Heist 

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt dat we nog een vergadering hebben gehad met de stuurgroep. In 

deze vergadering is er nog heel wat cijfermateriaal besproken en werd een potentiële formatie 

besproken. Dit wordt momenteel nog besproken in het schepencollege en het politiecollege. Op 10 

maart 2022 komt de stuurgroep terug samen.  

 

Politieraadslid Nathan Rijnders vraagt of het een bepaalde richting uitgaat of dat dit te voorbarig 

is. Voorzitter Paul Verbeeck antwoordt dat dit te voorbarig is.  

 

Politieraadslid Luc Luyten verlaat de vergadering.  

 

Politieraadslid Geert Fierens heeft nog een tweeledige vraag.  

- Waarom werden er op woensdag 16 februari tijdens de match Nijlen – RC Mechelen geen 

bezoekende supporters toegelaten? 

- Waarom mag er in onze politiezone tegen RC Mechelen in een thuismatch niet in het donker 

(dus 's avonds) worden gespeeld en is dat bijvoorbeeld in Neerpelt, Betekom, Dessel en 

vele andere plaatsen wel het geval? 
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Korpschef Jan Van Asch stelt dat hij hier algemeen gaat op antwoorden aangezien dit geen 

bevoegdheid van de politieraad is.  

 

Het betreft een afweging op basis van het veiligheidsoverleg bv. plaats, toegangen, verlichting van 

stadion en omgeving, geschiktheid van het stadion, aard van de bezoekers, voorafgaande informatie 

van politiezones van herkomst, belang van de wedstrijd, organisatietermijn (bv. afgelaste 

termijnen), combiregeling enz. Deze factoren bepalen of we toelating geven om een wedstrijd al 

dan niet in het donker te laten spelen. Er zijn in dit geval een aantal voorstellen geformuleerd 

waarop negatief werd gereageerd door de betreffende club. In de nabije toekomst hebben we ook 

in Berlaar een wedstrijd verplaatst van zaterdag naar zondag om de veiligheid te garanderen.  

 

Politieraadslid Rudy Nuyens heeft recent een voetbalwedstrijd bijgewoond waar de spionkop geen 

mondmasker op had. In het theater wordt dit wel gerespecteerd. Hij dankt de politie dat ze zo 

correct zijn.  

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt dat het hier niet om corona gaat maar om de veiligheid.  

 

Politieraadslid Geert Fierens bedankt voor de toelichting.  

 

 


