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POLITIEZONE BERLAAR-NIJLEN 
 

POLITIERAAD 
 

27 FEBRUARI 2023 
 

 

Aanwezig : Verbeeck Paul, voorzitter - Burgemeester Nijlen 

  Horemans Walter, Burgemeester Berlaar 

  Lemoine Rudy, Waarnemend korpschef 

Aras Dirk, Fierens Geert, Staes Guy, Mariën André, Heylen Ferdi, Nuyens 

Rudy, Verwimp Jonas, Van Dessel Johan, De Groof Victor, Laurijssen Paul, 

Verelst Leo, Wellens Thomas, Van Assche Dorien, Politieraadsleden  

  Vanderoost Sam, Politiesecretaris 

 

Verontschuldigd: Covens Tom, Rijnders Nathan, De Bruyn Jef, Luyten Luc, Politieraadsleden 

 

 

Voorzitter Paul Verbeeck opent de vergadering om 20.08u.  

 

 

Openbare zitting 
 

 

1. Verslag vergadering 21 december 2022 – goedkeuring  
 

Het verslag van de vergadering van 21 december 2022 wordt unaniem goedgekeurd.  
 

 

2. Vacantverklaring van één betrekking van commissaris van politie – 
goedkeuring  

 

Feiten en context 

Sinds 01 januari 2023 is eerste hoofdcommissaris Jan Van Asch met pensioen. Commissaris Rudy 

Lemoine is momenteel waarnemend korpschef.  

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) 
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Argumentatie 

Als waarnemend korpschef is het voor commissaris Rudy Lemoine moeilijk om zijn vroegere 

taken, o.a. lokale recherche, nog uit te voeren. Gezien commissaris Lemoine zich in de laatste jaren 

van zijn loopbaan bevindt, is het ook stilaan aangewezen om te zorgen voor een overdracht van 

zijn takenpakket. Een bijkomend voordeel is dat de nieuwe commissaris het gebrek aan inspecteurs 

en hoofdinspecteurs mee kan opvangen. Het is dan ook nodig om één betrekking van commissaris 

van politie open te stellen en zo het voorziene kader in het personeelsbehoeftenplan, waarin vier 

commissarissen voorzien zijn, op te vullen.  

Besluit 

De politieraad keurt de vacantverklaring van één betrekking van commissaris van politie unaniem 

goed.  

 

 

3. Vacantverklaring van drie betrekkingen van inspecteur van politie – 
goedkeuring  

 

Feiten en context 

Op 01 maart begint een inspecteur aan de opleiding tot hoofdinspecteur-politieassistent waarna zij 

in dienst zal treden bij een andere politiezone. Op 01 april maakt een inspecteur mobiliteit naar een 

andere politiezone. Vanaf 01 augustus zal een inspecteur gebruik maken van het systeem van 

NAVAP.  

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.  

 

 

4. Dringende externe werving communicatieambtenaar - goedkeuring 
 

Feiten en context 

- In het personeelsbehoeftenplan werd een plaats voorzien van communicatieambtenaar op 

niveau B.  
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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 communicatieambtenaar is een cruciale pion in de externe werving. Gezien het grote 

personeelstekort willen we hier uiteraard zeer sterk op inzetten. De communicatieambtenaar kan 

ook zorgen voor een betere interne informatiedoorstroming en voor een betere opvang van nieuwe 

medewerk(st)ers. Gezien de sleutelpositie van deze functie en gezien de dringende noodzaak, is 

het aangewezen om over te gaan tot een dringende externe werving.  

Besluit 

De politieraad keurt de dringende externe werving van een communicatieambtenaar (niveau B) 

unaniem goed.  

 

 

5. Mededelingen 
 

- Brief van mevr. Sara Gruszowski, Federale diensten van de Gouverneur, van 22 

november 2022 betreffende begrotingswijzigingen nrs. 1 en 2 / 2022  

- Brief van mevr. Sara Gruszowski, Federale Diensten van de Gouverneur, van 13 

december 2022 betreffende goedkeuring van de politierekening 2021 

 

Waarnemend korpschef Rudy Lemoine overloopt de criminaliteitscijfers van het afgelopen jaar 

zoals die werden opgenomen in de Criminaliteitsbarometer. Politieraadslid Ferdi Heylen merkt op 

dat het aantal feiten “drugs” is gedaald. Politieraadslid Leo Verelst vraagt of het mogelijk is om 

het aantal uren dat er rond drugs gewerkt werd, te bezorgen. Waarnemend korpschef Rudy Lemoine 

antwoordt dat het moeilijk is om deze aan te leveren aangezien niet alles tot in detail wordt 

geregistreerd. Vaak doen mensen ook vaststellingen tijdens interventies of ordediensten die niet 

specifiek op drugs gericht zijn. Politieraadslid Leo Verelst benadrukt dat hij veel hoort over 

drugsproblemen in Nijlen. Hij dringt aan op een actieplan.  

 

Politieraadslid Thomas Wellens vraagt of de milieudelicten enkel sluikstort betreffen of dat het ook 

om grotere delicten gaat. Waarnemend korpschef Rudy Lemoine antwoordt dat dit een zeer brede 

categorie is waaronder bv. ook bouwovertredingen vallen. Het gaat vaak om vaststellingen die 

voortvloeien uit klachten van burgers.  

 

Voorzitter Paul Verbeeck meldt dat het selectiegesprek voor de nieuwe korpschef op 01 maart 2023 

plaatsvindt.  

 


