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Politie Regio Turnhout 
 

 
NOTULEN VAN DE POLITIERAAD 

 
Zitting van dinsdag 7 mei 2019 om 19.30 uur 
in zaal Harten van het hoofdcommissariaat 

 
 
Aanwezig:  
Burgemeesters: 
Bart Craane, Ward Kennes (zite de vergadering voor), Marleen Peeters, Bob Coppens,  
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, Tinne Peeters 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: Paul Van Miert, Frans De Bont, Gilles Bultinck (burgemeesters) 
 
 

 
OPENBARE ZITTING 

 
1. Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering 

 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 

 
2. Kennisname van de goedkeuring van de jaarrekening 2017 door de toezichthoudende overheid 

 
De jaarrekening 2017, goedgekeurd door de politieraad op 4 september 2018, werd goedgekeurd door de 
toezichthoudende overheid op 1 april 2019. Zoals gevraagd door FOD BiZa, dienst toezicht lokale politie, wordt 
de politieraad hiervan in kennis gesteld.  
 

3. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van IOK van 21 mei 2019 + mandateren van 
de volmachtdrager 
 

De politieraad van de Politie Regio Turnhout; 
 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
 
Gelet op de statuten van IOK; 
 
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 21 mei 2019 volgende agendapunten bevat: 

1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 
2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2018 
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3. Resultaatsbestemming 2018 
4. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018, afgesloten per 31 december 2018 
5. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening van hun 

mandaat in 2018 
6. Varia 

 
Overwegende dat de politieraad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota dd. 29 maart 2019 ter 
voorbereiding van de algemene vergadering IOK van 21 mei 2019; 
 
Overwegende dat de politieraad kennis neemt van: 

 het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018; 
 de jaarrekening over het boekjaar 2018, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van 

bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen; 
 het verslag van de commissaris-revisor; 

 
Overwegende dat goedkeuring kan worden gegeven aan het jaarverslag, de jaarrekening met inbegrip van de 
resultaatsbestemming die het voorwerp uitmaken van de klassieke jaarvergadering; 
 
Overwegende dat om die reden kwijting kan worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en de 
commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2018; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 - Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018. 
 
Artikel 2 - Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2018, afgesloten per 31 december 
2018, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de 
ter zake vereiste wettelijke toelichtingen. 
 
Artikel 3  Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-revisor 
voor de uitoefening van hun mandaat in 2018. 
 
Artikel 4 - Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de algemene 
vergadering (Gilles Bultinck). 

 
4. Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IOK van 27 juni 2019 + 

mandateren van de volmachtdrager 
 

De politieraad van de Politie Regio Turnhout; 
 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
 
Gelet op de statuten van IOK; 
 
Overwegende dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2019 volgende 
agendapunten bevat: 

1. Statutenwijziging 
2. Aanstelling commissaris-revisor 
3. Code van goed bestuur 
4. Varia 

 
Overwegende dat de politieraad kennis heeft genomen van het ontwerp van statutenwijziging en een nota waarin 
de krachtlijnen van deze statutenwijziging worden toegelicht die ingevolge de besluitvorming van de raad van 
bestuur van 19 maart worden voorgelegd aan alle vennoten in functie van de besluitvorming op de buitengewone 
algemene vergadering van 27 juni 2019; 
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Overwegende dat de statutenwijziging betrekking heeft op :  

1) De voordracht, benoeming en samenstelling van de raad van bestuur 
2) De bevoegdheid van de raad van bestuur 
3) De bevoegdheid van de algemene vergadering 
4) Het dagelijks bestuur en managemen 
5) De vervanging van de bestuurders 
6) Algemeen comité 
7) De oprichting van adviescomités  
8) Verslag aan de deelnemers over de werking van de vereniging.  
9) Specifieke topics, zoals onverenigbaarheden  

 
Overwegende dat goedkeuring kan worden gegeven aan de voorgestelde statutenwijziging; 
 
Overwegende dat de politieraad kennis heeft genomen van het voorstel van IOK om Ernst & Young 
Bedrijfsrevisoren te benoemen als commissaris (aangeduid na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking met als voorwerp de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris); 
 
Overwegende dat Artikel 434 Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de algemene vergadering een code van goed 
bestuur vaststelt; 
 
Overwegende dat de raad van bestuur een ontwerpcode van goed bestuur ter goedkeuring voorlegt op de 
buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2019; 
 
Overwegende dat de politieraad hiermee akkoord gaat; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
Hecht artikelsgewijs goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging zoals die aan alle deelnemers werd 
voorgelegd bij aangetekende brief van 36 maart 2019. 
 
Artikel 2 
Neemt kennis van en gaat akkoord met de aanstelling van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren als commissaris-
revisor. 
 
Artikel 3  
Hecht goedkeuring aan code van goed bestuur opgesteld door de raad van bestuur van IOK. 
 
Artikel 4 
De volmachtdrager, burgemeester Gilles Bultinck, wordt gemandateerd om conform dit besluit te handelen en te 
beslissen op deze buitengewone algemene vergadering. 
 
Bijkomende vraag van Eric Vos: Is er bij IOK een adviescommissie rond veiligheid (politie en brandweer)? 
Antwoord Ward Kennes: Veiligheid is waarschijnlijk een materie die zal behandeld worden door het algemeen 
comité. 
Eric Vos: Misschien is een overleg met de burgemeesters, korpschefs en brandweer toch aangewezen. 
Ward Kennes: Zij kunnen uitgenodigd worden op het algemeen comité als er punten ivm politie en brandweer 
worden besproken.  
 

5. Goedkeuren van de aankoop (vervanging) van 28 ANPR camera’s door afname van het federaal 
raamcontract Procurement 2017 R3 043 
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Vraag van Bart Voordeckers: Sommige ANPR sites zijn nog niet zo oud. Waarom worden die vervangen?  
Roger Leys: Uit ervaring blijkt dat een ANPR site maar 6 jaar meegaat. Proximus biedt geen onderhoudscontract 
meer aan voor camera’s ouder dan 6 jaar.  

Vraag van Eddy Grooten: Zijn er verschillen tussen de oude en de nieuwe camera’s? 
Roger Leys: Het federaal raamcontract biedt verschillende types van camera’s aan. Per site moet bekeken 
worden wat het beste type is. 

  

De politieraad van de Politie Regio Turnhout; 

Gelet op de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aannemingen van werken, levering en diensten; 

Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen; 

Overwegende dat volgende 28 ANPR sites (de oudste) aan vervanging toe zijn (Nr site, adres, 
opleveringsdatum);  

BH01, Chaamseweg 30, 6/12/2010 
BH03, Turnhoutseweg 4, 14/8/2013 
BE02, Hei-ende 72, 6/12/2010 
BE03, Rijkevorselseweg 104, 6/12/2010 
BE05, Antwerpsesteenweg (Park Carwash), 14/8/2013 
KA03, Olensteenweg, 6/12/2010 
KA04, Herentalsesteenweg 74, 6/12/2010 
KA05, Herentalsesteenweg – Snepkenshof, 6/12/2010 
KA08, Zevendonkseweg 2, 14/8/2013 
LI01, Herentalsesteenweg 99/101, 30/6/2011 
LI02, Wechelsebaan – Achterstenhoek, 30/6/2011 
LI03, Gebroeders De Winterstraat 123, 30/6/2011 
LI04, Oostmalsebaan, 30/6/2011 
LI05, Beersebaan (grote rotonde), 30/6/2011  
LI06, Beersebaan 177 (kleine rotonde), 30/06/2011  
LI07, Lilsesteenweg 7, 14/8/2013  
LI08, Wechelsebaan 168,  8/12/2014 
OT05, Nieuwe Staatsbaan 69, 6/12/2010 
TU01, Steenweg op Zevendonk, 30/6/2011 
TU02, Steenweg op Diest, 30/6/2011  
TU03,Steenweg op Gierle, 30/06/2011 
TU05, Steenweg op Merksplas, 30/6/2011  
TU06, Steenweg op Baarle-Hertog, 30/6/2011  
TU07, Kastelein, 14/8/2013 
TU08, Steenweg op Antwerpen, 14/8/2013  
TU09, Leiseinde, 14/8/2013 
VO01, Antwerpsesteenweg 52, 14/08/2013 
VO02, Antwerpsesteenweg 168, 14/8/2013 



 5 

Overwegende dat de automatisch nummerplaatherkenningscamera’s kunnen aangekocht worden door afname 
van het federaal raamcontract Procurement 2017 R3 043,  

Overwegende dat, bij beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken dd. 12 december 2017, de Federale 
Politie de overheidsopdracht betreffende “een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop en 
installatie van automatische systemen voor nummerplaatherkenning ten voordele van de geïntegreerde politie en 
de Belgische, federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, inclusief de instellingen met een 
afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door genoemde overheden belast zijn met een bepaalde taak van 
openbaar belang te raadplegen” (BESTEK NR Procurement 2017 R3 043), na een Europese open offerte 
aanvraag, heeft gegund aan de Tijdelijke Handelsvereniging (THV) Proximus-Trafiroad; 

Overwegende dat het bestek (punt 7.2) bepaalt dat de aanbestedende overheid (de Federale Politie) optreedt als 
opdrachtencentrale voor de politie en de verschillende Belgische overheden; 

Overwegende dat het aangewezen is om aan te sluiten bij de opdrachtencentrale voor de levering, plaatsing en 
onderhoud van de ANPR-systemen omdat er dan geen afzonderlijke procedure moet worden gevoerd; 

Gelet op de offerte “2017 R3-043 PZ Turnhout request 185” dd. 11/4/2019 voor de vervanging van voormelde 28 
ANPR sites voor een totaalbedrag van 1.216.309,28 EUR exluis BTW + 255.424,95 EUR 21% BTW = 
1.471.734,23 EUR incluis BTW; 

Overwegende dat het netwerk van bewakingscamera’s-nummerplaatlezers op het grondgebied van de 
politiezone een belangrijke bijdrage levert zowel inzake criminaliteitspreventie en -bestrijding, als op vlak van de 
verkeersveiligheid; 

Overwegende dat de ANPR camera’s gedurende de jaren hun meerwaarde hebben bewezen; ze dienen voor 
handhaving van snelheid (trajectcontrole), tonnagebeperking, voetgangerszone, toegangsbeperking, ... en ze zijn 
een meerwaarde in de beeldvorming in het kader van misdrijven; 

Overwegende dat de nummerplaatlezers zullen aangekocht worden met middelen uit het 
verkeersveiligheidsfonds; 

Overwegende dat het huidige beschikbaar budget van 1.444.000 EUR (reservefonds incluis VVF 2019  + 
terugbetaling beschadigingen door verzekering) niet helemaal toereikend is om de totale uitgave van 
1.471.734,23 EUR dit jaar te kunnen doen; de (enkele) resterende site(s) zullen (zal) dus pas betaald kunnen 
worden in 2020 (VVF 2020);  

BESLUIT: 

De politieraad beslist tot de aankoop en installatie (vervanging) van 28 ANPR sites door afname van het 
raamcontract “Procurement 2017 R3 043 betreffende een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de 
aankoop en installatie van automatische systemen voor nummerplaatherkenning ten voordele van de 
geïntegreerde politie en de Belgische, federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, inclusief 
de instellingen met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door genoemde overheden belast zijn met een 
bepaalde taak van openbaar belang”, gegund aan THV Proximus-Trafiroad, Koning Albert 2-laan 27, 1030 
Brussel. 

Het geraamd bedrag van 1.471.734,23 EUR wordt goedgekeurd. De financiering zal gebeuren met gelden van 
het verkeersveiligheidsfonds.   

 
6. Verlenen van een advies inzake de voorgestelde wijzigingen aan de UGP 

 
Toelichting: 
Het UGP is een dynamisch instrument dat een periodieke evaluatie en -in principe jaarlijkse- aanpassing en 
bijwerking behoeft. Immers, een jaarlijkse bijwerking van de UGP dringt zich op hetzij ingevolge gewijzigde 
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(hogere) wetgeving, hetzij ingevolge nieuwe beleidskeuzes. De politieraadsleden hebben vooraf een document 
gekregen met alle voorgestelde wijzigingen aan de UGP. De gevraagde wijzigingen staat in het rood (gelden voor 
alle gemeenten) en in het blauw (kunnen verschillen per gemeente). De groene tekst is een verduidelijking van 
de gevraagde aanpassing. 
Deze aanpassingen zijn afkomstig van een werkgroep binnen de politie, alsook van verschillende gemeentelijke 
diensten. Aan de politieraad wordt gevraagd om een advies te verstrekken aangaande de voorgestelde 
aanpassingen. Nadien zal het definitief ontwerp worden overgemaakt aan de gemeenten van de politiezone, 
excluis Baarle-Hertog, met verzoek dit te laten goedkeuren in hun gemeenteraad. 
 
Opmerkingen 
 
Volgend In de voorgestelde aanpassing staat een leeftijdsverlaging van 16 naar 14 jaar als volgt: 
“De gemeentelijke administratieve sancties kunnen opgelegd worden aan natuurlijke personen vanaf de 
minimumleeftijd van veertien jaar en aan rechtspersonen.” (art. 8 van de algemene bepalingen) 
Reden: Aanpassing op vraag van directie + bestuurders Warande: problematiek hangjongeren die geen 16 jaar 
zijn. 
De politieraad adviseert deze leeftijdsverlaging thans negatief. Eric Vos stelt voor om deze aanpassing volgende 
keer terug te agenderen met een nota van de pro’s en contra’s.  
 
In hoofdstuk XIII Diverse vormen van overlast wordt artikel 14.1 aangepast: 
“Eigenaars van bewoonde of leegstaande gebouwen of braakliggende gronden dienen de nodige maatregelen te 
nemen om de aanwezigheid van schadelijk ongedierte “of wilde duiven” te voorkomen en in voorkomend geval, te 
verwijderen.” (Aanpassing op vraag van Stadsbedrijven). 
Dirk Proost merkt op dat beter de benoeming “stadsduiven” wordt gebruikt (zijnde die duiven die in de volksmond 
“wilde” duiven worden genoemd). 
Het artikel wordt in die zin aangepast. 
 
In hetzelfde hoofdstuk wordt een nieuw artikel 34 ingevoegd: 
“Het is verboden om schadelijke middelen zoals lachgas, aanstekergas,… te verhandelen of te bezitten indien de handel of 
het bezit gericht is op het oneigenlijk gebruik van het middel met als doel het bekomen van een roeseffect.” 
Jeroen Raeijmaekers vraagt of er ook een vergelijkbare bepaling is voor ontstopper om BHB te maken. 
Neen, antwoordt de korpschef, omdat ontstopper op zich geen roesverwekkend product is. 
 
Wat betreft de vergunningsplichtige inrichtingen: 
Voor alle vergunningsplichtige inrichtingen hebben we de 2 stappen ingevoegd zoals nu al voorzien is in het 
horecareglement (beperkt nazicht, diepgaander financieel onderzoek). 
 
Eric Vos vraagt of het niet aangewezen is om ook viswinkels vergunningsplichtig te maken  omwille van de 
problematiek in Antwerpen die zich zou kunnen verschuiven naar hier. 
Korpschef: We zijn aan het nadenken over een ruimere oplossing om alle handelsinrichtingen te kunnen 
onderwerpen aan voorwaarden, en om vervolgens te kunnen sluiten als niet meer voldaan is aan de 
voorwaarden. We kunnen immers niet alle inrichtingen vergunningsplichtig maken (lees: voor alle inrichtingen 
effectief een vergunningen afleveren).  
 
Wannes Starckx vraagt of er een limitatieve lijst is van motorbendes. 
De “criminele” motorbendes zijn inderdaad limitatief opgesomd in een omzendbrief van de procureur-generaal 
Bart Voordeckers vraagt hoe een exploitant kan weten dat het om een criminele motorbende gaat. 
Korpschef: Als we bijv. van de cel Highsider van de federale gerechtelijke politie informatie krijgen dat er een 
criminele motorbende zich hier komt vestigen, dan zullen we een gesprek houden met de desbetreffende 
exploitant. 
 
Eric Vos: 1) Hoe zit het met het afsteken van vuurwerk? En 2) Hoe krijgt de brandweer inzage in evenementen? 
Ward Kennes: De bepaling inzake vuurwerk werd niet gewijzigd. Als er hogere (Vlaamse) wetgeving zou komen, 
dan zal het artikel in de UGP mogelijks wel moeten gewijzigd worden.  
De brandweer zal niet op vraag van de organisator een risico-analyse opmaken, maar wel op vraag van de 
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gemeente. De organisator draagt dus niet de verantwoordelijkheid om al dan niet een RA te laten opmaken door 
de brandweer, wel de gemeente. 
 
De politieraad verleent een positief advies, mits: 

- Geen leeftijdsverlaging 
- Tekstuele aanpassing van “stadsduiven” i.p.v. wilde duiven. 

   
Variapunt: gebruik van sociale media door de politie 
 
Wannes Starckx: De politie maakt steeds meer gebruik van facebook. Wat zijn de gedragsregels i.v.m. het 
opsporen van daders van misdrijven? Wordt er geen schandpaal gecreëerd voor daders van kleinere misdrijven? 
Wat is het beleid daarrond? 
Korpschef: We zijn 2 jaar geleden gestart met een overleg met het parket. Het parket is immers bevoegd om 
elementen van een strafdossier bekend te maken. Toen is een proefproject gestart, wat sedert 1 januari 2019 de 
definitieve werkwijze is geworden. De krachtlijnen zijn als volgt: 

1) We moeten eerst onze reguliere, normale opsporingsmethodes gebruiken; 
2) De beelden moeten eerst intern de politie verspreid worden (in het arrondissement, de provincie en zelfs 

verder); 
3) Pas na 4 dagen kunnen de beelden extern gepubliceerd onder volgende voorwaarden: 
- eigendomsdelicten: nadeel moet minstens 50 euro bedragen. De beslissingsbevoegdheid werd 

gedelegeerd aan de politie mits naleving van bepaalde vereisten (bijv. anderen maskeren op de 
beelden); 

- Bij misdrijven tegen personen: bevoegdheid van het parket: dus het parket beslist om de beelden al dan 
niet te publiceren; 

- Zijn er minderjarigen in betrokken: de beelden worden niet gepubliceerd tenzij toelating van het parket 
(cfr. de normale regel). 

 
BESLOTEN ZITTING 

 
7. Goedkeuren van een vervroegd rustpensioen aan en op vraag van een inspecteur van politie 
 
8. Kennisname van de indienstnemingen door het politiecollege 
 
9. Kennisname van een non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAPAV) verleend door het 

politiecollege  
 
Aldus gedaan in de zitting van de politieraad van de Politie Regio Turnhout op datum als boven.  
 
 
Na de zitting heeft de korpschef het tweede deel van zijn presentatie over de werking van de PZ gegeven. 
 
 
 
 
 
Paul Van Miert  Inge Obbels 
Voorzitter politiecollege en -raad Secretaris 
 


