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Politie Regio Turnhout 
 

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD 
 

Zitting van dinsdag 5 februari 2019 om 19.30 uur 
in zaal Harten van het hoofdcommissariaat 

 

 

Aanwezig:  
Burgemeesters: 
Paul Van Miert (voorzitter), Frans De Bont, Bart Craane, Marleen Peeters, Bob Coppens, Gilles Bultinck 
Politieraadsleden: 

• Baarle-Hertog: Jeroen Raeijmaekers 

• Beerse: Ben Bols, Dirk Proost en Nancy Snels  

• Kasterlee: Rob Guns, Rita Thijs en Jeroen Van de Water 

• Lille: Marc Daems en Lorenz Vloemans 

• Oud-Turnhout: Liesbet Dierckx, Sofie Van Deun en Jos Vinckx 

• Turnhout: Annemie Der Kinderen, Eddy Grooten, Paul Moelans, Dominique Peeters, Wannes Starckx, 
Jan Van Otten, Bart Voordeckers en Eric Vos 

• Vosselaar: Jan Swinnen en Eddy De Houwer 
HCP Roger Leys, korpschef, Inge Obbels, secretaris 
Verontschuldigd: Ward Kennes en Tinne Peeters 
 

 
OPENBARE ZITTING 

 
1. Kennisname van de aanstelling van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van het 

politiecollege en de politieraad 
 
De Politieraad van de Politie Regio Turnhout; 
 
Gelet op artikel 25 van de Wet op de Geïntegreerde Politie (WGP), op grond waarvan de voorzitter van het 
politiecollege ook de politieraad voorzit; 
 
Overwegende dat de rang van elk lid van het politiecollege wordt bepaald door het aantal stemmen dat elk van 
hen is toegekend op basis van de minimum politiedotatie die de gemeente in de meergemeentezone inbrengt; 
 
Overwegende dat, als het politiecollege geen voorzitter aanstelt, deze functie wordt waargenomen door het lid 
met de hoogste rang (art. 23 en 24 WGP);  
 
Overwegende dat de voorzitter van het politiecollege (en bijgevolg ook van de politieraad) dus in principe het lid 
is met de hoogste rang, zijnde de burgemeester van Turnhout, tenzij het politiecollege een andere burgemeester 
als voorzitter aanstelt; 
 
Overwegende dat het aangewezen is dat het politiecollege ook een vervangend voorzitter aanduidt: ofwel een 
ander lid van het politiecollege, ofwel de schepen die de burgemeester-voorzitter vervangt; 
 
Gelet op de beslissing van het politiecollege van 14 januari 2019 waarbij de burgemeester van de stad Turnhout 
wordt aangeduid als voorzitter van het politiecollege, en de burgemeester van Beerse (2de in rang) als 
vervangend voorzitter; 
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Neemt kennis van: 
 
het voorzitterschap van de burgemeester van de stad Turnhout en het vervangend voorzitterschap van de 
burgemeester van Beerse. 
 
 
2. Kennisname van de verkiezingsuitslag van de leden van de politieraad 
 
De politieraad van de Politie Regio Turnhout; 
 
Gelet op de Wet op de Geïntegreerde Politie van 7 december 1998; 
 
Gelet op het besluit van 02/01/2019 van de gemeenteraad van Baarle-Hertog inzake de verkiezing van de 
effectieve leden en de opvolgers van de politieraad; 
 
Gelet op de mededeling tot bekrachtiging van dit besluit van de gemeenteraad van Baarle-Hertog door de 
bestendigde deputatie op 24 januari 2019; 
 
Gelet op het besluit van 03/01/2013 van de gemeenteraad van Beerse inzake de verkiezing van de effectieve 
leden en de opvolgers van de politieraad; 
 
Gelet op de mededeling tot bekrachtiging van dit besluit van de gemeenteraad van Beerse door de bestendigde 
deputatie op 24 januari 2019; 
 
Gelet op het besluit van 03/01/2013 van de gemeenteraad van Kasterlee inzake de verkiezing van de effectieve 
leden en de opvolgers van de politieraad; 
 
Gelet op de mededeling tot bekrachtiging van dit besluit van de gemeenteraad van Kasterlee door de 
bestendigde deputatie op 24 januari 2019; 
 
Gelet op het besluit van 02/01/2013 van de gemeenteraad van Lille inzake de verkiezing van de effectieve leden 
en de opvolgers van de politieraad; 
 
Gelet op de mededeling tot bekrachtiging van dit besluit van de gemeenteraad van Lille door de bestendigde 
deputatie op 24 januari 2019; 
 
Gelet op het besluit van 03/01/2013 van de gemeenteraad van Oud-Turnhout inzake de verkiezing van de 
effectieve leden en de opvolgers van de politieraad; 
 
Gelet op de mededeling tot bekrachtiging van dit besluit van de gemeenteraad van Oud-Turnhout door de 
bestendigde deputatie op 24 januari 2019; 
 
Gelet op het besluit van 02/01/2019 van de gemeenteraad van Turnhout inzake de verkiezing van de effectieve 
leden en de opvolgers van de politieraad; 
 
Gelet op de mededeling tot bekrachtiging van dit besluit van de gemeenteraad van Turnhout door de bestendigde 
deputatie op 24 januari 2019; 
 
Gelet op het besluit van 02/01/2019 van de gemeenteraad van Vosselaar inzake de verkiezing van de effectieve 
leden en de opvolgers van de politieraad; 
 
Gelet op de mededeling tot bekrachtiging van dit besluit van de gemeenteraad van Vosselaar door de 
bestendigde deputatie op 24 januari 2019; 
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Wordt meegedeeld: 
 
Dat, voor de gemeente Baarle-Hertog, de volgende personen verkozen werden tot effectief lid en opvolger(s) 
voor de politieraad: 
 

Verkozen zijn tot effectief lid 
van de politieraad 

Van rechtswege verkozen zijn tot opvolger(s) voor elk 
hiernaast vermeld verkozen effectief lid 

Jeroen Raeijmaekers 
1 Silvie Segers 

 
Dat, voor de gemeente Beerse, de volgende personen verkozen werden tot effectief lid en opvolger(s) voor de 
politieraad: 
 

Verkozen zijn tot effectief lid 
van de politieraad 

Van rechtswege verkozen zijn tot opvolger(s) voor elk 
hiernaast vermeld verkozen effectief lid 

Ben Bols 
1 

2 

Bart Smans 

Inge Blondeel 

Dirk Proost 
1 Stefan Poortmans 

Nancy Snels 
1 Indra Van Der Steen 

 
Dat, voor de gemeente Kasterlee, de volgende personen verkozen werden tot effectief lid en opvolger(s) voor de 
politieraad: 
 

Verkozen zijn tot effectief lid 
van de politieraad 

Van rechtswege verkozen zijn tot opvolger(s) voor elk 
hiernaast vermeld verkozen effectief lid 

Rob Guns 
1 Marleen Verbeek 

Rita Thijs 
1 Jozef Van Hemelen 

Jeroen Van de Water 
1 

2 

Bart Van Ossel 

Jo Van de Water 

 
Dat, voor de gemeente Lille, de volgende personen verkozen werden tot effectief lid en opvolger(s) voor de 
politieraad: 
 

Verkozen zijn tot effectief lid 
van de politieraad 

Van rechtswege verkozen zijn tot opvolger(s) voor elk 
hiernaast vermeld verkozen effectief lid 

Marc Daems 
1 Tom Kersemans 

Tinne Peeters 
1 

2 

Luc De Backer 

Chiel Danckers 

Lorenz Vloemans 
1 

2 

Peter Martens 

Joren Boons 

 
Dat, voor de gemeente Oud-Turnhout, de volgende personen verkozen werden tot effectief lid en opvolger(s) 
voor de politieraad: 
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Verkozen zijn tot effectief lid 
van de politieraad 

Van rechtswege verkozen zijn tot opvolger(s) voor elk 
hiernaast vermeld verkozen effectief lid 

Liesbet Dierckx 
1 

2 

Joannes Mathieu 

Laurien Op de Beeck 

Sofie Van Deun 
1 

2 

Chris Willems 

Jan Sels 

Jozef Vinckx 
1 

2 

Marie-Josée Peeters 

Marleen Engelen 

 
Dat, voor de gemeente Turnhout, de volgende personen verkozen werden tot effectief lid en opvolger(s) voor de 
politieraad: 
 

Verkozen zijn tot effectief lid 
van de politieraad 

Van rechtswege verkozen zijn tot opvolger(s) voor elk 
hiernaast vermeld verkozen effectief lid 

Annemie Der Kinderen  
 - 

Eddy Grooten 
1 

2 

Jan Van Steenbergen 

Mario Geys 

Paul Moelans 
 - 

Dominique Peeters 
 - 

Wannes Starckx 
1 Jeff Dierckx 

Jan Van Otten 
1 

2 

Hannes Anaf 

Achraf El Yakhloufi 

Bart Voordeckers 
 - 

Eric Vos 
1 

2 

Guy Van Litsenborg 

Peter Roes 

 
Dat, voor de gemeente Vosselaar, de volgende personen verkozen werden tot effectief lid en opvolger(s) voor de 
politieraad: 
 

Verkozen zijn tot effectief lid 
van de politieraad 

Van rechtswege verkozen zijn tot opvolger(s) voor elk 
hiernaast vermeld verkozen effectief lid 

Eddy De Houwer  
 - 

Jan Swinnen 
 - 

 
 
3. Installatie en eedaflegging van de politieraadsleden en kennisname van de geloofsbrieven 
 
De Politieraad van de Politie Regio Turnhout, 
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Gelet op de Wet op de Geïntegreerde Politie van 7 december 1998, inzonderheid Art 15, Art 17, lid 3, Art 20, lid 
2, Art 21, en Art 21bis, lid 1;  
 
Overwegende dat om te kunnen zetelen als effectief lid van de politieraad, de verkozenen: 

• geen bloed- of aanverwanten mogen zijn tot en met de tweede graad; 

• noch verbonden mogen zijn door een huwelijk of door een wettelijke samenwoning; 
 
Overwegende dat onderstaande personen verkozen zijn als effectief lid voor de politieraad in hun gemeente: 
 
Baarle-Hertog: bij gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2019 

• Jeroen Raeijmaekers 
 
Beerse: bij gemeenteraadsbesluit van 3 januari 2019 

• Ben Bols  

• Dirk Proost 

• Nancy Snels  
 
Kasterlee: bij gemeenteraadsbesluit van 3 januari 2019 

• Rob Guns 

• Rita Thijs 

• Jeroen Van de Water 
 
Lille: bij gemeenteraadsbesluit van 02/01/2019 

• Marc Daems 

• Tinne Peeters 

• Lorenz Vloemans 
 
Oud-Turnhout: bij gemeenteraadsbesluit van 3 januari 2019 

• Liesbet Dierckx 

• Sofie Van Deun 

• Jos Vinckx 
 
Turnhout: bij gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2019 

• Annemie Der Kinderen 

• Eddy Grooten 

• Paul Moelans 

• Dominique Peeters 

• Wannes Starckx 

• Jan Van Otten  

• Bart Voordeckers 

• Eric Vos 
 
Vosselaar: bij gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2019 

• Jan Swinnen 

• Eddy De Houwer  
 
Overwegende dat alle politieraadsleden die vandaag het mandaat opnemen, op eed verklaren dat zij voldoen aan 
de vereisten van verkiesbaarheid en zich niet bevinden in een geval van onverenigbaarheid, zoals hierboven 
bepaald; 
 
Overwegende dat deze personen, ieder afzonderlijk, worden verzocht om, in handen van de burgemeester-
voorzitter, de eed af te leggen op de volgende wijze:   
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“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische 
volk”  
 
Overwegende dat er geen volgorde is voorzien voor de eedaflegging; 
 
Leggen de eed af in handen van burgemeester Paul Van Miert, voorzitter van de politieraad: 
 
- voor Baarle-Hertog:  Jeroen Raeijmaekers 
- voor Beerse: Ben Bols, Dirk Proost en Nancy Snels 
- voor Kasterlee: Rob Guns, Rita Thijs en Jeroen Van de Water 
- voor Lille: Marc Daems en Lorenz Vloemans 
- voor Oud-Turnhout: Liesbet Dierckx, Sofie Van Deun en Jos Vinckx 
- voor Turnhout:  Annemie Der Kinderen, Eddy Grooten, Paul Moelans, Dominique Peeters, Wannes Starckx, 

Jan Van Otten, Bart Voordeckers en Eric Vos 
- voor Vosselaar: Jan Swinnen en Eddy De Houwer 
 
De akte van eedaflegging wordt ondertekend door de burgemeester-voorzitter en het politieraadslid. 
 
Na de eedaflegging worden alle voormelde politieraadsleden aangesteld verklaard in hun functie. 
 
Het mandaat van deze personen in de politieraad vangt aan op vandaag, 5 februari 2019. 
 
Mevrouw Tinne Peeters, verkozen politieraadslid voor de gemeente Lille, is vandaag niet aanwezig; zij zal 
opgeroepen worden om de eed af te leggen op de volgende vergadering van de politieraad.  
 
 
4. Goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de politieraad 
 
De politieraad van de Politie Regio Turnhout; 
 
Gelet op Art. 25/5 WGP: “De politieraad neemt een reglement van orde aan. Behalve de bepalingen die er op 
basis van deze wet in opgenomen moeten worden, kan dit reglement bijkomende maatregelen bevatten in 
verband met de werking van de raad.”; 
 
Overwegende dat de politieraad wettelijk verplicht is om een huishoudelijk reglement te hebben; 
 
Overwegende dat in het huishoudelijk reglement vele wettelijke bepalingen zijn opgenomen (art. 25 t/m 27/3 
WGP), aangevuld met eigen bepalingen (cf. praktijk) en voorstellen van VVSG; 
 
BESLUIT: 
 
De politieraad stelt het huishoudelijk reglement vast als volgt: 
 
Bijeenroeping 
 
Art. 1. -  De politieraad vergadert ten minste viermaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid 
behoren, het vereisen.  
De politieraad vergadert in principe elke eerste dinsdag van de onpare maanden (januari, maart, mei, juli, 
september, november), in zaal Harten van het hoofdcommissariaat, Noord Brabantlaan 70 te Turnhout. 
De politieraad wordt bijeengeroepen door het politiecollege. 
Wanneer een derde van de leden van de politieraad het vraagt, is het politiecollege verplicht de politieraad bijeen 
te roepen op dag en uur, door deze leden bepaald. 
In hun schriftelijke aanvraag aan het politiecollege moeten deze leden de agenda vermelden, vergezeld van een 
verklarende nota, alsook de datum en het uur van de beoogde vergadering. Deze aanvraag moet zodanig 
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ingediend worden dat het politiecollege de verplichte oproepingstermijnen , vermeld in art. 3 van dit reglement, 
kan nakomen. 
 
Openbare of besloten vergadering 
 
Art. 2. - De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar.  
Met een tweederde meerderheid van de aanwezige leden kan de politieraad, in het belang van de openbare orde 
en op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, beslissen dat de vergadering niet openbaar is. 
De vergadering van de politieraad is niet openbaar als het om personen gaat. Zodra een dergelijk punt aan de 
orde is, beveelt de voorzitter terstond de behandeling in besloten vergadering. 
Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet worden 
voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken. 
 
Termijn en wijze van oproeping 
 
Art. 3. - § 1. Behalve in spoedeisende gevallen, geschiedt de oproeping per brief, en in voorkomend geval per 
elektronische post,  ten minste zeven werkdagen vóór de dag van de vergadering (de dag van de vergadering is 
niet inbegrepen in de periode van zeven werkdagen).  Deze termijn wordt tot twee werkdagen teruggebracht voor 
de toepassing van artikel 25/4, derde lid WGP, zijnde artikel 9, derde lid van dit reglement. 
De oproeping vermeldt de agenda. 
De agendapunten dienen voldoende duidelijk omschreven te zijn.  Bij elk punt van de agenda wordt een 
beknopte toelichting gegeven en/of wordt een ontwerp van beslissing toegevoegd. In spoedeisende gevallen kan 
het politiecollege op gemotiveerde wijze hiervan afwijken. 
   § 2. Voor elk agendapunt worden alle stukken die erop betrekking hebben ter inzage gelegd van de leden van 
de politieraad vanaf het verzenden van de agenda.  De leden van de politieraad kunnen de stukken inzien op het 
bureel van de secretaris op het hoofdcommissariaat, Noord-Brabantlaan 70 te 2300 Turnhout, zoals bepaald in 
artikel 5 § 1 van dit reglement. 
   Indien een politieraadslid daartoe schriftelijk of elektronisch heeft verzocht, worden de stukken bedoeld in het 
eerste lid hem per elektronische post toegezonden. 
   § 3. De korpschef van de lokale politie of de door hem aangewezen personeelsleden verstrekken aan de 
politieraadsleden die erom verzoeken technische inlichtingen over de in het dossier voorkomende stukken.  
Onder technische inlichtingen wordt verstaan: het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke 
gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure.   
§ 4. Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende 
gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren. 
Tot spoedbehandeling wordt besloten mits akkoord van tenminste twee derden van de aanwezige leden. De 
namen van die leden worden in de notulen vermeld. 
Elk voorstel dat niet op de agenda voorkomt of elk voorstel tot interpellatie over een onderwerp dat niet op de 
agenda voorkomt, moet uiterlijk vijf werkdagen vóór de vergadering overhandigd worden aan de voorzitter of aan 
degene die hem vervangt. Het moet vergezeld zijn van een verklarende nota of van elk document dat de 
politieraad kan voorlichten. Leden van het politiecollege kunnen geen gebruik maken van deze mogelijkheid om 
de agenda aan te vullen. De voorzitter deelt de aanvullende agendapunten onmiddellijk mee aan de leden van de 
politieraad. 
§5. Het politieraadslid neemt zelf contact op met de secretaris wanneer hij/zij vaststelt niet tijdig documenten 
ontvangen te hebben. 
 
Informatie voor politieraadsleden en publiek 
 
Art. 4. – Behalve in spoedeisende gevallen, worden plaats, dag, tijdstip en agenda van de 
politieraadsvergadering ter kennis gebracht van het publiek door aanplakking in de gemeentehuizen van de 
politiezone en het hoofdcommissariaat, en door bekendmaking ervan op de website van de politiezone . Voor 
deze aanplakking gelden dezelfde termijnen als die welke bepaald zijn voor de bijeenroeping van de politieraad. 
Binnen een termijn van twintig dagen na de zitting wordt een lijst met een beknopte omschrijving van de 
beslissingen van de politieraad ter inzage gelegd van het publiek. Deze inzagemogelijkheid wordt door 
aanplakking bekendgemaakt. 
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Art. 5. - § 1. - Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de feitelijke 
gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op de agenda 
ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, bij de secretaris van de politieraad, tijdens de 
kantooruren, ter inzage gelegd van de politieraadsleden. Deze kunnen er vóór de vergadering kennis van nemen. 
§ 2. - Uiterlijk zeven werkdagen vóór de vergadering gedurende welke de politieraad moet beraadslagen over de 
begroting, over een begrotingswijziging of over de rekeningen, bezorgt het politiecollege aan elk politieraadslid 
een exemplaar, hetzij per brief, via een bezorger aan huis of per elektronische post,  van het ontwerp van 
begroting, van het ontwerp van begrotingswijziging of van de rekeningen. 
Het ontwerp wordt overgezonden zoals het zal onderworpen worden aan de beraadslagingen van de politieraad, 
in de voorgeschreven vorm en vergezeld van de bijlagen die vereist zijn voor zijn definitieve vaststelling, met 
uitzondering van de bewijsstukken, wat de rekeningen betreft. Het ontwerp van begroting en de rekeningen zijn 
vergezeld van een verslag. 
Het verslag bevat een synthese van het ontwerp van begroting of van de rekeningen. 
Bovendien geeft het verslag dat betrekking heeft op de begroting, het algemeen en financieel beleid van de 
politiezone aan en een overzicht van de toestand van het bestuur en van de politiezaken, alsook alle nuttige 
informatiegegevens, en geeft het verslag dat betrekking heeft op de rekeningen een overzicht van het beheer van 
de financiën van de politiezone gedurende het dienstjaar waarop die rekeningen betrekking hebben. 
Vooraleer de politieraad beraadslaagt, wordt een toelichting gegeven bij de inhoud van het verslag. 
 
Art. 6. - § 1. - Geen akte, geen stuk betreffende het bestuur mag aan het onderzoek van de politieraadsleden 
worden onttrokken. 
§ 2. - Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de dagen en uren dat de diensten van het 
secretariaat van de politiezone geopend zijn: 

- de begrotingen van vorige dienstjaren van de politiezone; 
- de rekeningen van vorige dienstjaren van de politiezone; 
- de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de politieraad; 
- de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het politiecollege, wat de delen betreft die aan het 

inzagerecht onderworpen zijn. 
§ 3. - Buiten de documenten en dossiers bedoeld in art. 5 en art. 6, § 2 hebben de politieraadsleden het recht alle 
andere documenten te raadplegen die betrekking hebben op het bestuur van de politiezone. 
Het politiecollege zal de dagen en uren bepalen waarop de politieraadsleden deze andere documenten kunnen 
raadplegen. 
Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten betrekking 
hebben op het bestuur van de politiezone, delen de politieraadsleden aan het politiecollege schriftelijk mee welke 
documenten zij wensen te raadplegen. 
Aan de politieraadsleden wordt  meegedeeld wanneer de stukken kunnen worden ingezien. 
Het politieraadslid, dat de in deze paragraaf bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week volgend 
op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van inzage. 
§ 4. - De politieraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van de akten en stukken betreffende het bestuur van 
de politiezone. 
De politieraadsleden moeten hun aanvraag daartoe schriftelijk richten tot de voorzitter van de politieraad.  
§ 5. – De diensten van de politiezone zijn toegankelijk voor de politieraadsleden.  
De politieraadsleden hebben het recht de diensten van de politiezone te bezoeken. Om het bezoekrecht praktisch 
te organiseren, delen de politieraadsleden aan de korpschef schriftelijk mee welke diensten zij willen bezoeken 
en op welke dag en uur. 
 
Art. 7. - De politieraadsleden hebben het recht aan het politiecollege mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. 
Op schriftelijke vragen van politieraadsleden wordt schriftelijk geantwoord. 
Na afhandeling van de agenda van de besloten zitting kunnen de politieraadsleden mondelinge vragen stellen 
over politionele aangelegenheden die niet op de agenda van de politieraad staan. Op deze mondelinge vragen 
wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord. 
 
Quorum 
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Art. 8. - De politieraadsleden tekenen de aanwezigheidslijst . De namen van de leden, die deze lijst getekend 
hebben, worden in de notulen vermeld. 
 
Art. 9. - De politieraad kan geen beslissing nemen indien niet de meerderheid van de zittinghebbende leden 
aanwezig is. 
De politieraad kan echter, indien hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden is 
opgekomen, na een derde en laatste oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze 
beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die voor de derde maal op de agenda voorkomen. 
De tweede en derde oproeping moeten geschieden overeenkomstig de voorschriften van art. 25/1 WGP. Er moet 
ook vermeld worden of de oproeping voor de tweede of voor de derde maal geschiedt. Bovendien moeten de 
bepalingen van de eerste twee leden van art. 27/2 WGP woordelijk in de oproeping worden overgenomen. 
 
Wijze van vergaderen 
 
Art. 10. - De voorzitter van het politiecollege (of bij diens afwezigheid, zijn vervanger aangesteld door het 
politiecollege), zit de politieraad voor. 
De vergadering wordt door de voorzitter geopend en gesloten. 
Bij het openen van de vergadering wordt melding gemaakt van de notulen van de vorige vergadering en de 
goedkeuring ervan gevraagd. 
 
Art. 11. - Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig 
te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. 
Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen 
beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan. 
 
Art. 12. - De notulen van de vorige vergadering worden zeven werkdagen vóór de dag van de vergadering ter 
inzage van de leden van de politieraad gelegd. Ze worden ook met de oproepingsbrief meegezonden. 
In spoedeisende gevallen worden de notulen samen met de agenda ter inzage gelegd. 
De reglement bepaalt de plaats waar de notulen ter inzage liggen van de leden van de politieraad:  
Elk lid heeft het recht om tijdens de vergadering bezwaren tegen de redactie ervan in te brengen. Worden de 
bezwaren gegrond bevonden, dan is de secretaris gehouden, tijdens de vergadering of uiterlijk tijdens de 
eerstvolgende vergadering, een nieuwe redactie voor te leggen, die in overeenstemming is met de beslissing van 
de politieraad. 
Indien geen bezwaren worden ingebracht vóór het einde van de vergadering, zijn de notulen goedgekeurd. 
In het geval de politieraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de raad beslissen om opmerkingen toe 
te laten op de eerstvolgende vergadering. 
De goedgekeurde notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris, en ze worden daarna, met 
uitzondering van de punten die in besloten zitting werden behandeld, op de website van de politiezone geplaatst.  
Telkens de politieraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de vergadering 
opgemaakt en door de aanwezige leden ondertekend. 
 
Art. 13. - De voorzitter geeft kennis van de tot de politieraad gerichte verzoeken en doet alle mededelingen die de 
politieraad aanbelangen. 
De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de daardoor 
bepaalde volgorde,  tenzij de politieraad er anders over beslist. 
Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst te komen over het 
voorstel. 
De voorzitter kan aan de korpschef vragen om toelichting te geven. 
Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het agendapunt voldoende werd 
besproken, sluit de voorzitter de bespreking. 
 
Art. 14. - De voorzitter is belast met de handhaving van de orde tijdens de vergadering.   
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde te 
verstoren. 
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Elk politieraadslid dat de orde verstoort en door de voorzitter tot de orde wordt teruggeroepen, mag zich 
verantwoorden. 
De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, terstond uit de aan het publiek voorbehouden plaats ieder 
persoon doen verwijderen, die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of op enigerlei wijze 
wanorde veroorzaakt. 
Hij kan bovendien proces-verbaal opmaken tegen de overtreder met het oog op zijn verwijzing naar de 
politierechtbank, onverminderd andere vervolgingen, indien het feit daartoe grond oplevert. 
Wanneer de vergadering zo rumoerig wordt dat het normale verloop van de bespreking in het gedrang wordt 
gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij de vergadering zal schorsen of sluiten. 
 
Wijze van stemmen 
 
Art. 15. - § 1. - Vóór elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de 
vergadering zich moet uitspreken.  
§ 2. - De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen, zonder 
rekening te houden met de onthoudingen. Bij staking van stemmen, is het voorstel verworpen. 
§ 3. – Elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, heeft één stem.  
§ 4. - In afwijking van § 3 beschikt, bij de stemmingen over de vaststelling van de begroting, de 
begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, elke groep vertegenwoordigers van één gemeente uit de politiezone 
over evenveel stemmen als waarover de burgemeester van de gemeente die hij vertegenwoordigt, beschikt in het 
politiecollege. Deze stemmen worden onder de leden van die groep gelijk verdeeld. 
De politieraad stemt over de begroting in haar geheel en over de jaarrekeningen in hun geheel. 
Elk lid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer artikelen of reeksen van artikelen die hij 
aanwijst, indien het om de begroting gaat of over een of meer artikelen of posten die hij aanwijst, indien het om 
de jaarrekeningen gaat. 
In dat geval mag over het geheel enkel gestemd worden na de stemming over het artikel of de artikelen, reeksen 
van artikelen of posten die aldus zijn aangewezen. De stemming over het geheel heeft dan betrekking op de 
artikelen of posten waarover geen enkel lid afzonderlijk wenst te stemmen, en op de artikelen die reeds bij een 
afzonderlijke stemming zijn aangenomen. 
 
Art. 16. - De leden van de politieraad stemmen mondeling, bij zitten en opstaan, of bij handopsteking. De 
voorzitter bepaalt de wijze van stemmen. Er  wordt mondeling gestemd telkens als een derde van de aanwezige 
leden hierom verzoekt. 
Alleen de voordrachten van kandidaten, benoemingen en terbeschikkingstellingen geschieden bij geheime 
stemming en eveneens bij volstrekte meerderheid van stemmen. 
 
Art. 17. - De mondelinge stemming geschiedt door elk politieraadslid ja, neen of onthouding te laten uitspreken.  
Voor aanvang van de stemming loot de voorzitter de naam uit van het lid dat eerst zal stemmen. Vervolgens 
stemmen de leden in de richting van de wijzers van de klok.  
Indien het aangeduide lid op het ogenblik der uitloting afwezig is, wordt opnieuw geloot. 
De voorzitter, stemt het laatst. 
 
Art. 18. - Een afzonderlijke en geheime stemming wordt gehouden voor elke voordracht van kandidaten, 
benoeming en terbeschikkingstelling. 
De politieraadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven van een 
blanco stembriefje. 
De voorzitter duidt de politieraadsleden aan die de stemmen moeten tellen. 
Ieder politieraadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan. 
 
Art. 19. - Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal niet 
overeen met het aantal politieraadsleden dat aan de stemming heeft deelgenomen, dan worden de stembriefjes 
vernietigd en wordt elk politieraadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen. 
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Art. 20. - Indien bij de benoeming of bij de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet is verkregen 
bij de eerste stemming, heeft een herstemming plaats over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben 
behaald.  
Te dien einde maakt de voorzitter een lijst op met tweemaal zoveel namen als er benoemingen of voordrachten 
moeten geschieden. 
De stemmen kunnen alleen uitgebracht worden op de kandidaten die op deze lijst voorkomen. 
De benoeming of de voordracht geschiedt bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de 
oudste kandidaat de voorkeur. 
 
Notulen 
 
Art. 21. - De notulen vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat 
gegeven werd aan die punten waaromtrent de politieraad geen beslissing genomen heeft. 
Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Als er een mondelinge stemming plaats had, 
vermelden de notulen wie voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield. Een politieraadslid kan 
vragen om in de notulen de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen. 
 
Presentiegeld 
 
Art. 22. - Aan de politieraadsleden, met uitzondering van de burgemeesters, wordt presentiegeld verleend voor 
elke vergadering van de politieraad waarop zij aanwezig zijn. 
 
Verenigbaarheid 
 
Art. 23. - Het is elk politieraadslid en de leden van het politiecollege verboden: 
1° aanwezig of vertegenwoordigd te zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij een rechtstreeks 
belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als gelastigde, voor of na zijn verkiezing, of waarbij zijn bloed- of 
aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Inzake voordrachten 
van kandidaten, benoemingen en tuchtvervolgingen geldt dit verbod slechts ten aanzien van bloed- of 
aanverwanten tot en met de tweede graad; 
2° rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan enige dienst, heffing van rechten, levering of aanbesteding 
ten behoeve van de politiezone; 
3° als advocaat, notaris of zaakwaarnemer werkzaam te zijn in rechtsgedingen, tegen de politiezone ingesteld. 
Het is hem verboden in dezelfde hoedanigheid ten behoeve van de politiezone te pleiten, raad te geven of op te 
treden in enige betwiste zaak; 
4° op te treden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken. 
De bovenstaande bepalingen zijn mede van toepassing op de secretaris. 
 
 
5. Vaststellen van het presentiegeld van de politieraadsleden 
 
De politieraad van de Politie Regio Turnhout; 
 
Gelet op Art. 20ter WGP (ingevoegd bij wet van 21 mei 2018): 
“§ 1. De leden van het politiecollege mogen geen bijkomende verdiensten genieten ten laste van de gemeente of 
politiezone. 
§ 2. De politieraadsleden ontvangen geen wedde. 
Zij trekken presentiegeld als zij deelnemen aan de vergaderingen van de politieraad. 
Het bedrag van het presentiegeld wordt vastgesteld door de politieraad. 
Het presentiegeld bedraagt minimum 37,18 euro en maximum 121,95 euro. Het bedrag van het presentiegeld, 
bepaald overeenkomstig § 2, derde lid, wordt onderworpen aan de geldende regeling van de koppeling aan het 
indexcijfer.”; 
 
Overwegende dat vanaf 1 oktober 2018 de nieuwe verhogingscoëfficiënt 1,7069 is, wat het presentiegeld brengt 
op minimaal 63,46 euro en maximaal 208,16 euro; 
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Overwegende dat de politieraad bij het vaststelling van het bedrag van het presentiegeld twee mogelijkheden 
heeft: ofwel een basisbedrag dat gekoppeld wordt aan de index, ofwel een vast bedrag (niet te indexeren); 
 
Overwegende dat indien wordt gekozen voor indexering, bij elke indexoverschrijding zal moeten worden 
nagekeken of het vastgestelde bedrag nog steeds voldoet aan het wettelijk vastgestelde minimum- en 
maximumbedrag; 
 
Overwegende dat tijdens de vorige legislatuur het presentiegeld 190 euro (niet te indexeren) bedroeg;  
 
Overwegende dat het politiecollege voorstelt om dit bedrag niet te wijzigen;  
 
Overwegende dat de burgemeesters van rechtswege lid zijn van de politieraad, en geen recht hebben op 
presentiegelden; 
 
Gelet op de bespreking in de politieraad; 
 
BESLUIT: 
 
De politieraad beslist met ingang van 1 februari 2019 het presentiegeld van de politieraadsleden vast te stellen op 
een vast bedrag per zitting van 190 EUR, niet te indexeren. 
Indien het wettelijk maximale basisbedrag na indexatie lager is dan 190 euro, dan geldt het wettelijk maximale 
plafond. 
 
 
6. Goedkeuren van de overeenkomst met SSGPI voor het laten berekenen van de presentiegelden  
 
De politieraad van de Politie Regio Turnhout; 
 
Gelet op 20ter van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus; 
 
Gelet op art. 22 van bijlage III van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992; 
 
Gelet op het schrijven van de minister met referentie SAT/ADM/cvdl/2003/s0413/D-162; 
 
Gelet op punt 4.6 (presentiegelden) van de ministeriële omzendbrief van FOD Binnenlandse Zaken, Algemene 
Directie Veiligheid en Preventie, Directie Politiebeheer, dd. 13 november 2018, betreffende de verkiezing en de 
installatie van de politieraadsleden van een meergemeentepolitiezone; 
  
Overwegende dat de politieraadsleden een presentiegeld krijgen als zij deelnemen aan de vergaderingen van de 
politieraad; dat dit bedrag wordt vastgesteld door de politieraad; 
 
Overwegende dat de politieraad de berekening van de presentiegelden voor de duur van de legislatuur kan 
toevertrouwen aan het Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI); 
 
Overwegende dat in dat geval, een overeenkomst met het SSGPI moet afgesloten worden waarbij de politiezone 
zich ertoe verbindt de minimaal vereiste gegevens voor de verwerking van de gegevens en het uitvoeren van de 
fiscale verplichtingen over te maken aan het SSGPI; 
 
Gelet op de bespreking in de politieraad; 
 
BESLUIT: 
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De politiezone verzoekt de berekening van de presentiegelden over te laten aan het sociaal secretariaat van de 
geïntegreerde politie (SSGPI). 
 
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 februari 2019. 
 
 
7. Vaststellen van het stemgewicht van de politieraadsleden  
 
De Politieraad van de Politie Regio Turnhout; 
 
Gelet op Art. 24, 26 en 40 WGP; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling 
van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de berekeningswijze van het aantal stemmen 
waarvoor de burgemeester beschikt in het politiecollege; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 13 november 2018 betreffende de verkiezing en de installatie van de 
politieraadsleden van een meergemeentepolitiezone, inzonderheid punt 7 i.v.m. het stemgewicht; 
 
Overwegende dat in de politieraad elk lid (ook de leden van het politiecollege) over één stem beschikt, 
 
Overwegende dat, in afwijking hiervan, voor de stemmingen over de vaststelling van de begroting, de 
begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen elke groep vertegenwoordigers van één gemeente uit de politiezone 
over evenveel stemmen beschikt als waarover de burgemeester van deze gemeente beschikt in het 
politiecollege, waarbij de stemmen onder de leden van die groep gelijk worden verdeeld; 
 
Overwegende dat een politieraadslid dat op dat moment afwezig is, zijn stemgewicht onherroepelijk verliest, deze 
stem kan niet worden herverdeeld tussen de aanwezige vertegenwoordigers van zijn gemeente; 
 
Overwegende dat de modaliteiten betreffende de vaststelling van het aantal stemmen waarover elke 
burgemeester beschikt in het politiecollege, worden bepaald in het KB van 20 december 2000; 
 
Overwegende dat elke burgemeester in het politiecollege beschikt over een aantal stemmen naar evenredigheid 
van de minimum politiedotatie die zijn gemeente in de meergemeentezone inbrengt; Het aantal toegekende 
stemmen is dus gebaseerd op de bijdrage van elk van de gemeenten aan de begroting van de lokale politie; 
 
Overwegende dat er in het politiecollege 100 stemmen te verdelen zijn onder de burgemeesters op de volgende 
wijze: de minimale politiedotatie van de gemeente, vermenigvuldigd met 100, wordt gedeeld door de som van de 
politiedotaties van alle gemeenten die tot de politiezone behoren. Het gehele getal in het quotiënt duidt het aantal 
stemmen aan waarover een burgemeester beschikt; De eventuele na deze verdeling overblijvende stemmen 
worden in dalende lijn toegekend aan de burgemeesters van de gemeenten waarvan het decimaal in het quotiënt 
het hoogste is; 
 
Overwegende dat volgens het KB van 7 april 2005, het percentage van het aandeel van elke gemeente in de 
globale gemeentelijke dotatie moet bepaald worden in onderling akkoord tussen de gemeenten; Indien de 
gemeenten niet tot een akkoord komen, dan wordt het percentage aan de hand van de volgende factoren 
bepaald : 
1° de KUL-norm: dit is het cijfer dat naast de naam van elke gemeente staat in bijlage II bij het KB; 
2° het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner van de gemeente van 1999; 
3° het gemiddeld kadastraal inkomen in de schoot van de gemeente van 1999; 
Deze factoren worden gepondereerd als volgt : 6, 2, 2; 
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Overwegende dat dit KB eigenlijk slechts van toepassing is voor de zonale rekeningen tot en met 2012; Het was 
de bedoeling om tegen dan een nieuwe financieringswet voor de politiezones klaar te hebben; Die nieuwe 
financieringswet is er echter nog steeds niet; Dat in voormelde ministeriële omzendbrief staat dat de actualisatie 
van het KB van 7 april 2005 voorzien is begin 2019. 
 
Overwegende dat met toepassing van de KUL-norm van het KB van 7 april 2005 het stemgewicht van de 
burgemeesters in het politiecollege als volgt is: 
 

Gemeente Verdeelsleutel 
(= KUL-norm) 

Aantal stemmen  
burgemeesters 

Rang  

Baarle-Hertog 1,61612 1 + 1 = 2 7 

Beerse 13,16304 13 2 

Kasterlee 12,69765 12 + 1 = 13 3 

Lille 10,37554 10 4 

Oud-Turnhout 8,31793 8 5 

Turnhout 47,10509 47 1 

Vosselaar 6,72493 6 + 1 = 7 6 

Totaal  100% 97 + 3   

 
Overwegende dat volgens voormelde omzendbrief het aangewezen is dat de politieraad, bij de installatie, een 
formele vaststelling doet van het aantal stemmen waarover elke groep vertegenwoordigers van één gemeente 
beschikt, wanneer het gaat om het aannemen van de beslissingen bepaald in artikel 26WGP; 
 
Overwegende dat het politiecollege aan de politieraad vraagt om dezelfde verdeelsleutel te hanteren als de 
voorbije legislaturen, namelijk om toepassing te maken van de KUL-norm, met volgend resultaat: 
 

Gemeente Aantal stemmen per 
groep 
vertegenwoordigers 

Aantal 
vertegenwoordigers in de 
politieraad  
(incl. burgemeesters) 

Aantal stemmen  
per raadslid 

Baarle-Hertog 2 2 1 

Beerse 13 4 3,25 

Kasterlee 13 4 3,25 

Lille 10 4 2,5 

Oud-Turnhout 8 4 2 

Turnhout 47 9 5,22 

Vosselaar 7 3 2,33 

 
Overwegende dat het aantal toegekende stemmen dan gebaseerd is op de bijdrage van elk van de gemeenten 
aan de begroting van de lokale politie, zoals bepaald in de laatste zonale rekening die werd goedgekeurd door de 
toezichthoudende overheid; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
Stelt vast dat elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, beschikt over één stem. 

 

Artikel 2  
Stelt het aantal stemmen waarover elk lid van de politieraad in een groep van vertegenwoordigers in de 
politieraad beschikt wanneer het een stemming betreft over de vaststelling van de begroting, de 
begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, vast als volgt, waarbij toepassing wordt gemaakt van de KUL-norm 
vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de 
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone: 
 



15 

 

Gemeente Aantal stemmen per 
groep 
vertegenwoordigers 

Aantal 
vertegenwoordigers in de 
politieraad  
(incl. burgemeesters) 

Aantal stemmen  
per raadslid 

Baarle-Hertog 2 2 1 

Beerse 13 4 3,25 

Kasterlee 13 4 3,25 

Lille 10 4 2,5 

Oud-Turnhout 8 4 2 

Turnhout 47 9 5,22 

Vosselaar 7 3 2,33 

 
 
8. Kennisname van het verslag van de vorige vergadering 
 
De politieraad heeft kennis genomen van het verslag van de vorige vergadering. 
 
 
9. Kennisname van de goedkeuring van de begroting 2019 en de begrotingswijzigingen 1 en 2/2018 

door de toezichthoudende overheid 
 
De politieraad van de Politie Regio Turnhout; 
 
Neemt er kennis van dat: 
 
De begrotingswijzigingen 1 en 2 van het dienstjaar 2018, zoals goedgekeurd door de politieraad op 6 november 
2018, werden goedgekeurd door de toezichthoudende overheid bij besluit van de Gouverneur van 10 december 
2018 
 
De begroting 2019, zoals goedgekeurd door de politieraad op 6 november 2018, werd goedgekeurd door de 
toezichthoudende overheid bij besluit van de Gouverneur van 17 december 2018 mits volgende opmerking: de 
ingeschreven bedragen van de federale dotaties zijn die van 2018, zodat er nog rechtzettingen moeten gebeuren 
in een begrotingswijziging. 
 
 
10. Verlenen van een delegatie aan het politiecollege voor de benoeming en aanwerving van de 

operationele en burgerpersoneelsleden, uitgezonderd de korpschef en de officieren van politie 
 

De politieraad van de Politie Regio Turnhout; 
 
Gelet op artikel 56 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus (afgekort WGP), zoals gewijzigd bij de wet van 21 december 2013 houdende 
diverse bepalingen Binnenlandse Zaken; 
 
Gelet op de artikelen 55 en 86 WGP; 
 
Overwegende dat de politieraad per lopende legislatuur kan beslissen om haar bevoegdheid inzake het 
benoemen en aanwerven van het operationeel en burgerpersoneel, kan delegeren aan het politiecollege, met 
uitzondering van de korpschef en de officieren van de lokale politie, en met uitzondering van de aanduiding van 
de secretaris en de bijzonder rekenplichtige; 
 
Overwegende dat de politieraad evenwel bevoegd blijft om tot benoeming of aanwerving over te gaan van 
kandidaten waarover het politiecollege wil afwijken van de voorgestelde rangorde na een selectieprocedure; 
 
Overwegende dat de delegatie in praktijk kan zorgen voor een soepeler personeelsbeleid; 



16 

 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
De aanwerving en benoeming van personeelsleden van het administratief en logistiek kader (CALog), het kader 
van agenten van politie, het basiskader en het middenkader wordt gedelegeerd aan het politiecollege op 
voorwaarde dat rekening wordt gehouden met het goedgekeurde personeelskader van de Politie Regio Turnhout. 
 
Artikel 2 
De delegatie wordt toegestaan als dit een louter formele bevestiging van het resultaat van de selectieprocedure 
inhoudt. Indien het politiecollege wenst af te wijken van de na de selectieprocedure opgestelde rangorde, moet 
de benoeming of de aanwerving nog steeds door de politieraad gebeuren. 
 
Artikel 3 
De delegatie wordt verleend voor de huidige legislatuur. 
 
Artikel 4 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit delegatiebesluit wordt overgemaakt aan de Gouverneur. 
 
 
11. Verlenen van een delegatie aan het politiecollege voor het toekennen van non-activiteit 

voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) 
 
De politieraad van de Politie Regio Turnhout; 
 
Gelet op Art. XII.XIII.3. RPPol op grond waarvan de beslissing tot non-activiteit voorafgaand aan de pensionering 
wordt genomen door de overheid bedoeld in artikel VI.II.96 RPPol; 
 
Gelet op Art. VI.II.96. RPPol dat verwijst naar de politieraad of de bij artikel 56, tweede lid, van de wet daartoe 
gedelegeerde overheid; 
 
Gelet op artikel 56 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, dat bepaalt dat de politieraad, per lopende legislatuur kan beslissen om haar 
bevoegdheid te delegeren aan het politiecollege; 
 
Overwegende dat, overeenkomstig Art. XII.XIII.3. RPPol, de overheid beschikt over een beslissingstermijn van 
maximaal vier maanden te rekenen vanaf de indiening van de aanvraag; voor de aanvragen van personeelsleden 
die aan de voorwaarden voldoen in de periode van zes maanden te rekenen vanaf de inwerkingtreding van deel 
XIIbis (Inwerkingtreding : 25-11-2015), beschikt de overheid over een beslissingstermijn van maximaal drie 
maanden te rekenen vanaf de indiening van de aanvraag; 
 
Overwegende dat het een louter formele beslissing betreft aangezien Art. XII.XIII.1 RPPol bepaalt dat het 
personeelslid van het operationeel kader dat een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar 
genoot vóór 10 juli 2014 recht heeft op een non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor zover het ook 
aan de volgende voorwaarden voldoet : 
   1° de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt; 
   2° bij de aanvang van de non-activiteit, ten minste twintig aanneembare dienstjaren in de openbare sector 
tellen voor de opening van het recht op pensioen, met uitsluiting van de bonificaties voor studies en van andere 
periodes die voor de vaststelling van de wedde in aanmerking worden genomen; 
   3° op het einde van de non-activiteit, die een maximale duur van vier jaar heeft, voldoen aan de voorwaarden 
om aanspraak te maken op vervroegd pensioen, vermeld in artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende 
maatregelen tot harmonisering van de pensioenregelingen. 
   In afwijking van het eerste lid, 1°, moeten de officieren die vóór 10 juli 2014 een preferentiële vervroegde 
pensioenleeftijd van 58 jaar hadden, op het ogenblik van het aanvatten van de non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering de leeftijd hebben van ten minste 60 jaar. 
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BESLUIT: 
 
De beslissing tot non-activiteit voorafgaand aan de pensionering wordt gedelegeerd aan het politiecollege. 
De delegatie wordt verleend voor de huidige legislatuur. 
 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit delegatiebesluit wordt overgemaakt aan de Gouverneur. 
 
 
12. Verlenen van een delegatie aan het politiecollege voor overheidsopdrachten tot 30.000 euro 
 
De politieraad van de Politie Regio Turnhout; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, inzonderheid artikel 33; 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 234 waarbij de politieraad de wijze kiest waarop de 
opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten worden gegund en de voorwaarden vaststelt; 
 
Overwegende dat de politieraad de bevoegdheid in verband met het vaststellen van de voorwaarden en de wijze 
van gunnen, kan overdragen aan het politiecollege voor opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks 
beheer en binnen de perken van de op de begroting ingeschreven kredieten; 
 
Overwegende dat het opportuun is om deze bevoegdheid voor deze legislatuur over te dragen naar het 
politiecollege teneinde de continuïteit te kunnen waarborgen; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
Bevoegdheidsdelegatie te verlenen aan het politiecollege om de lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze van 
gunning te bepalen voor de overheidsopdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de 
politiezone, voor zover het politiecollege optreedt binnen de budgetten voorzien in de goedgekeurde gewone en 
buitengewone begroting en beperkt tot 30.000 euro (excl. BTW). 
 
Artikel 2 
De in artikel 1 vermelde opdrachten kunnen ook betrekking hebben op opdrachten gespreid over meerdere jaren, 
op voorwaarde dat de overeenkomst jaarlijks opzegbaar is. 
 
Artikel 3 
Deze beslissing is beperkt tot deze legislatuur. 
 
 
13. Goedkeuren van de aankoop van dienstvoertuigen door afname van een federaal raamcontract 
 
Vraag van Jos Vinckx: Waarom zijn het allemaal Volkswagens, en geen andere merken? 
Korpschef: We kijken wat er aangeboden wordt in het federaal raamcontract. Volkswagen is daarin goed 
vertegenwoordigd. Er staat ook Renault en Opel tussen. Maar uit de testen die gedaan worden in het kader van 
de toewijzing van de percelen, blijkt toch dat Volkswagen er als beste uitkomt, zeker voor wat betreft 
interventievoertuigen die toch veel afzien in gebruik.  Ook de combi’s nemen we af van het federaal 
raamcontract, en ook dat zijn Volkswagens. Vroeger hebben we combi’s van Opel gehad, maar die voldeden niet.  
 
Vraag van Marc Daems: Wat gebeurt er met de afgeschreven voertuigen? 
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Korpschef: Die verkopen we. Een tweetal jaar geleden heeft de politieraad beslist om de afgedankte voertuigen 
te laten verkopen door een privéfirma. De concurrentie speelt dan veel meer, en de verkoop gebeurt per opbod. 
Dat geeft goede prijzen. We kijken er nauwlettend op toe dat de politie-uitrusting (de lichtbalk, de 
kevlarbescherming in de deuren,…) verwijderd en desgevallend vernietigd wordt, hetzij door onszelf, hetzij door 
de koper. 
 
 
De politieraad van de Politie Regio Turnhout; 
 
Overwegende dat wij, voor een goede functionering van ons korps, 60 voertuigen moeten hebben, zijnde één 
voertuig per 4,4 FTE; 
 
Overwegende dat het wagenpark gespreid in tijd wordt vervangen (gemiddeld 4 voertuigen per jaar), ofwel door 
de aankoop van nieuwe voertuigen (bij voorkeur door afname van een federaal raamcontract gelet op de goede 
prijs), ofwel door het overkopen van (de beste) geleasde voertuigen bij einde contract; 
 
Overwegende dat in de begroting 2019 (code 330/743-52) een budget voorzien is voor de aankoop van drie 
nieuwe wagens: 

- een anoniem voertuig op CNG (of plug-in hybride) voor de dienst slachtofferzorg; geraamd bedrag: € 
35.000; 

- een voertuig voor de politiepost Kasterlee (vervanging van Renault Kangoo); geraamd bedrag: € 43.150; 
- een voertuig voor de politiepost Baarle-Hertog (vervanging van VW Caddy); geraamd bedrag: € 43.150; 

 
Gelet op het federaal raamcontract DSA 2017 -2016-R3-010 waarin volgende voertuigen worden aangeboden: 

o VW Caddy Trendline (CNG): voor de dienst slachtofferzorg (laadruimte groot genoeg voor buggy's, lage 
laaddrempel); kostprijs: € 31.083,85; 

o VW Tiguan: voor de politiepost Kasterlee (4x4 mogelijkheden voor de bossen, lagere hoogte want de 
toegang tot de garage is beperkt); kostprijs: € 38.109,11; 

o VW Caddy (CNG): voor de politiepost Turnhout (lange versie met groter laadruim voor fiets); kostprijs: € 
42.784,10; 

 
Overwegende dat de aangeboden voertuigen voldoen aan onze eisen, en dat een goede prijs/kwaliteit-
verhouding gewaarborgd is; 
 
BESLUIT: 
 
De politieraad beslist tot de aankoop van volgende voertuigen door afname van het federaal raamcontract DSA 
2017 -2016-R3-010:  (prijzen incluis ombouw en btw) 
 

o VW Caddy Trendline kort (CNG): perceel 30: € 31.083,85; 
o VW Tiguan: perceel 32:  € 38.109,11; 
o VW Caddy Maxi (CNG): perceel 30: € 42.784,10; 

 
De kredieten zijn voorzien in de begroting 2019 onder de code 330/743-52. 
 
 
14. Goedkeuren van de afname van motorbrandstof via magneetkaarten door afname van een federaal 

raamcontract  
 
De politieraad van de Politie Regio Turnhout; 
 
Overwegende dat onze politiezone steeds motorbrandstof heeft afgenomen/afneemt bij de leverancier van het 
raamcontract van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (FORCMS); 
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Overwegende dat het lopende raamcontract FORCMS-POMP-082, gegund aan Belgian SHELL NV, geen CNG 
brandstof aanbiedt; 
 
Overwegende dat CNG brandstof wel kan afgenomen worden bij Belgian SHELL NV in het kader van het 
federaal raamcontract FORCMS-POMP-108; 
 
Overwegende dat het politiecollege voorstelt om toe te treden tot dit raamcontract; 
 
Overwegende dat FOR, inzake de levering van motorbrandstoffen via magneetkaarten, de markt grondig verkend 
heeft voor het afsluiten van een groepscontract; 
 
Overwegende dat de prijszetting inzake deze overheidsopdracht uitgeschreven door FOR, bepaald is op grond 
van de grote hoeveelheden van afname, het repetitief karakter ervan en het schaalvoordeel door het 
samenbrengen van aankopers, hetgeen normaliter resulteert in een goed prijsvoordeel; 
 
Overwegende dat aldus bewezen is dat de markt voldoende verkend is geweest en dat door NV Belgian SHELL 
een zeer concurrentiële korting wordt aangeboden, waardoor de aankoop van motorbrandstof bij SHELL 
goedkoper is; 
 
Overwegende dat het zelf uitschrijven van een lastenboek betreffende de levering van motorbrandstoffen voor de 
politievoertuigen economisch minder voordelig zou zijn omwille van de kleinschaligheid van de vraag/ behoefte 
van de politiezone; 
 
Overwegende dat het daarenboven noodzakelijk is dat de politiezone contracteert met een nationale 
brandstoffenverdeler omwille van het feit dat de politionele opdrachten zich niet uitsluitend beperken tot de eigen 
politiezone en dat er bijvoorbeeld in het kader van de hycap, gevangenentransporten, enz. verplaatsingen 
gebeuren over het ganse Belgische grondgebied; dat bijgevolg het afsluiten van een motorbrandstoffencontract 
met bijvoorbeeld een lokale verdeler die geen deel uitmaakt van een nationaal netwerk voor de politiezone niet 
haalbaar is; 
 
Overwegende dat het federaal raamcontract FORCMS-POMP-108 toegang geeft tot o.a. het DATS netwerk 
(grootste netwerk CNG in België) en tot meer verschillende soorten brandstoffen; 
 
Overwegende dat om al deze redenen wordt voorgesteld om een nieuw tankkaartencontract te onderschrijven 
met Belgian SHELL NV in het kader van het raamcontract FORCMS-POMP-108; 
 
BESLUIT: 
 
Tot de afname van motorbrandstof via magneetkaarten bij Belgian SHELL NV, binnen het raamakkoord 
FORCMS-POMP-108 van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, voor de ganse duur van dit 
raamcontract. 
 
De kredieten voor de aankoop van motorbrandstof zijn voorzien op de begrotingscode 330/127-03. 
 
 
15. Goedkeuren van de aankoop van zonnepanelen via een groepsaankoop  
 
Vraag van Dirk Proost: Werd het kostprijs-terugverdienaffect berekend? Werd er berekend hoeveel procent van 
de verbruikte elektriciteit zal worden teruggewonnen en wat de kostenbesparing voor de politiezone zal zijn?  
Antwoord van de korpschef: Ja, dat werd inderdaad berekend. De installateur waar Eandis een contract mee 
heeft afgesloten, is ter plaatse geweest en heeft een berekening gemaakt. Uit het rapport blijkt dat er na 
ongeveer 6 jaar een opbrengst zal zijn. Om het terugverdieneffect te maximaliseren wordt gezocht naar een 
evenwicht tussen het eigen verbruik en de elektriciteit die op het net wordt geplaatst. 
 
Vraag van Jeroen Raeijmaekers: Is er ook een onderhoudscontract? Wat is de garantieperiode? 
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Antwoord van de korpschef: Eandis heeft bewust gekozen om geen onderhoudscontract aan te bieden omdat zij 
ervan uitgaan dat er geen onderhoud moet gebeuren.  
Nota na de vergadering:  De productgarantie van de panelen is 10 jaar. 
 
 
De politieraad van de Politie Regio Turnhout; 
 
Gelet op de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, inzonderheid Art. 47 § 2: “Een aanbestedende 
overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een 
plaatsingsprocedure te organiseren.”; 
 
Overwegende dat de politiezone belang hecht aan een duurzaam energiebeleid en door het plaatsen van 
fotovoltaïsche panelen hiertoe wenst bij te dragen door hernieuwbare energie te produceren; 
 
Overwegende dat in de begroting 2019 (code 330/724-60) een budget van 150.000 euro voorzien voor de 
aankoop en plaatsing van zonnepanelen; 
 
Overwegende dat Eandis, thans Fluvius (een fusie van de netbedrijven Eandis en Infrax) een initiatief heeft 
uitgewerkt voor lokale besturen tot het collectief consulteren van de markt en hiervoor een raamcontact heeft 
afgesloten, waardoor lokale besturen (incluis politiezones) projectovereenkomsten kunnen afsluiten voor het 
uitwerken van een project voor het plaatsen van fotovoltaïsche installaties; 
 
Overwegende dat een dergelijke projectovereenkomst kadert in uitvoering van de kaderovereenkomst gesloten 
tussen de politiezone en Iveka; 
 
Overwegende dat de firma Izen (Hoeksken 56, Lille), de contractant van Fluvius, na een plaatsbezoek, een 
prijsofferte heeft opgemaakt voor het leveren en plaatsen van zonnepanelen op blok A + de garage (811 m² netto 
beschikbare dakoppervlakte);  
 
Overwegende dat de totale kostprijs 98.867,60 euro excl btw (zijnde 119.629,80 euro incluis btw) bedraagt (voor 
328 zonnepanelen), wat dus past binnen het budget voorzien in 2019; 
 
Gelet op het voorstel van het politiecollege om voor het plaatsen van zonnepanelen op blok A van het 
hoofdcommissariaat en de garage een beroep te doen op de raamovereenkomst van Fluvius voor lokale 
besturen;  
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 -  Voor het plaatsen van zonnepanelen op blok A van het hoofdcommissariaat en de garage wordt een 
beroep gedaan op de raamovereenkomst van Fluvius voor lokale besturen. 
 
Artikel 2 -  De projectovereenkomst TURN-O-PC-18-18-523 met Iveka, opdrachthoudende vereniging, tegen een 
bedrag van 98.867,60 euro excl btw of 119.629,80 euro incluis btw, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 3 -  De kredieten zijn voorzien in de begroting 2019 onder de code 330/743-52. 
 
 
16. Goedkeuren van het bestek voor de overheidsopdracht werken voor het vernieuwen van 

dakbedekking en de wijze van gunnen van de opdracht (onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking) 

 
Vraag van Dirk Proost: Is het dak geïsoleerd als er nieuwe dakbedekking wordt aangebracht? 
De korpschef antwoordt bevestigend. 
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De politieraad van de Politie Regio Turnhout; 
 
Gelet op de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016; 
 
Gelet op Art. 42. § 1 Wet overheidsopdrachten: “Overheidsopdrachten mogen enkel worden geplaatst bij 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking doch, indien mogelijk, na raadpleging van 
meerdere ondernemers in de volgende gevallen : 
  1° in geval van een overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten wanneer : 
  a) de goed te keuren uitgave zonder belasting over de toegevoegde waarde, is lager dan de bedragen bepaald 
door de Koning;” 
 
Gelet op het Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017; 
 
Gelet op Art. 11 en Art. 90 KB Plaatsing op grond waarvan de aanbestedende overheid gebruik kan maken van 
de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wanneer de goed te keuren uitgave bedoeld 
in artikel 42, § 1, 1°, a), van de wet, lager ligt dan 144.000 euro exluis btw; 
 
Overwegende dat in de begroting 2019 op code 330/724-60 een bedrag van 66.000 euro voorzien is voor het 
vernieuwen van de dakbedekking op blok A; 
 
Overwegende dat het de bedoeling is om de bestaande dakbedekking te vervangen door een nieuwe laag EPDM 
(+/- 1.105 m² bruto oppervlakte) en deze ruimte optimaal te benutten door een maximaal aantal zonnepanelen te 
voorzien op de beschikbare oppervlakte; 
 
Overwegende dat de intergemeentelijke aankoopdienst van IOK (binnen de beschikbare uren voor lokale 
aankopen) voor deze opdracht een bestek heeft opgemaakt;  
 
Overwegende dat de opdracht kan worden toegewezen na raadpleging van de markt volgens de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1-  De opdracht voor het vernieuwen van de dakbedekking op blok A van het hoofdcommissariaat zal 
worden toegewezen na raadpleging van de markt volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
 
Artikel 2 - Het bijzonder bestek voor de overheidsopdracht werken met als voorwerp “vernieuwen dakbedekking 
blok A Lokale Politie Turnhout” wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 3 - De kostenraming bedraagt € 66.000 incl BTW. De kredieten zijn voorzien in de begroting 2019 op code 
330/724-60. 
 
 

BESLOTEN ZITTING 
 
17. Goedkeuren van de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering van een hoofdinspecteur van 

politie 
 
18. Goedkeuren van het vervroegd rustpensioen van een inspecteur van politie 
 
19. Kennisname van de indienstnemingen na de vorige politieraad 
 
Einde zitting om 20.30 uur. 
 
Aldus gedaan in de zitting van de politieraad van de Politie Regio Turnhout op datum als boven.  
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Paul Van Miert  Inge Obbels 
Voorzitter politiecollege en -raad Secretaris 
 
 


