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Politie Regio Turnhout 
 

 
NOTULEN VAN DE POLITIERAAD 

 
Zitting van dinsdag 5 januari 2021 om 19.30 uur 

in zaal Harten van het hoofdcommissariaat 
 
 
Aanwezig:  
Burgemeesters: 
Paul Van Miert (voorzitter), Frans De Bont, Bart Craane, Ward Kennes, Marleen Peeters, Bob Coppens, Gilles 
Bultinck 
Politieraadsleden: 

 Baarle-Hertog: Jeroen Raeijmaekers 
 Beerse: Ben Bols, Dirk Proost en Nancy Snels  
 Kasterlee: Rita Thijs en Jeroen Van de Water, Marleen Verbeek 
 Lille: Marc Daems, Tinne Peeters en Lorenz Vloemans 
 Oud-Turnhout: Liesbet Dierckx, Bart Vermeire en Jos Vinckx 
 Turnhout: Annemie Der Kinderen, Eddy Grooten, Paul Moelans, Kurt Persegael, Pauline Ceusters, Jan 

Van Otten, Bart Voordeckers en Eric Vos 
 Vosselaar: Jan Swinnen en Eddy De Houwer 

HCP Roger Leys, korpschef 
Inge Obbels, secretaris 
 
 

OPENBARE ZITTING 
 

1. Besluit voorzitter beperking openbaarheid politieraad 
 
De voorzitter van de politieraad; 
 
Overwegende dat het principe van de openbaarheid van de zittingen van de politieraad conform art. 25/6 van de 
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus 
(WGP), in de huidige omstandigheden, met name het COVID 19 – virus en de strijd tegen de verdere 
verspreiding ervan in de federale fase van het crisisbeheer, bezwaarlijk kan worden nageleefd;  
 
Gelet op het verbod op samenscholingen en de verplichting om de regels van “social distancing” extensief toe te 
passen, waardoor de aanwezigheid van publiek of pers op de zitting van de politieraad niet is aangewezen; 
 
Gelet op art. 25/8 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus (WGP) dat de voorzitter van de politieraad belast met de handhaving van de orde 
tijdens de vergadering; 
 
BESLUIT: 
 

1. De zitting van de politieraad zal doorgaan zonder aanwezigheid van publiek of pers, onverminderd het 
beginsel van openbaarheid van de zitting conform art. 25/6 WGP. 

2. Na afloop van de zitting van de politieraad zal een beknopt verslag worden verspreid voor het publiek en 
de pers. 
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2. Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering 

 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
 
 

3. Vacant verklaren van alle bedieningen die in 2021 vacant komen ingevolge mobiliteit, 
pensionering of NAVAP + samenstellen van de selectiecommissies 

 
De politieraad van de Politie Regio Turnhout; 
 
Gelet op artikel 117 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus (WGP);  
 
Gelet op het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 
(RPPol); 
 
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel 
van de politiediensten; 
 
Gelet op de 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; 
 
Gelet op de omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe 
volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen inzake de 
toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel in de geïntegreerde 
politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende bepaalde interne verschuivingen; 
 
Gelet op de omzendbrief GPI 15quater van 29 januari 2003 houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de 
rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel in de geïntegreerde politie, 
gestructureerd op twee niveaus; 
 
Gelet op de omzendbrief GPI 15quinquis van 6 april 2005 betreffende het vacant verklaren van betrekkingen in het 
raam van de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus; 
 
Gelet op de omzendbrief GPI 74 van 19 juli 2013 betreffende de bevordering van de gelijke kansen van mannen en 
vrouwen binnen de politiediensten, waarin de minister vraagt dat binnen de politiediensten en de externe organen, de 
commissies (deontologische commissie, selectiecommissies, evaluatiecommissies,…), de raden, de jury’s 
(examenjury’s, …), de nationale werkgroepen,… worden samengesteld uit personen van de beide geslachten, met 
als streefdoel de aanwezigheid van ten minste één derde van de leden van het ene of het andere geslacht, zonder 
het criterium “competentie” uit het oog te verliezen; 
 
Overwegende dat wanneer een personeelslid 1) mobiliteit maakt naar een andere politiezone of naar de federale 
politie, 2) op pensioen wordt gesteld, of 3) in non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (navap) gaat, de 
vrijgekomen betrekking opnieuw moet vacant verklaard worden door de politieraad, op advies van de korpschef, 
alvorens deze in de volgende mobiliteitscyclus kan gepubliceerd worden;  
 
Overwegende dat de politieraad slechts vergadert om de twee maanden (of om de vier maanden als er niet 
voldoende agendapunten zijn);  
 
Overwegende dat er vijf mobiliteitscycli per jaar worden georganiseerd;  
 
Overwegende dat er vele maanden verstrijken tussen het tijdstip van vacant verklaren door de politieraad en de 
eigenlijke indiensttreding: 
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- tussen het indienen van de vacature voor publicatie in mobiliteit (na de vacant verklaring door de 
politieraad) en de ontvangst van de mobiliteitsdossiers van de kandidaten, liggen twee maanden (vooraf 
vastgestelde data voor het hele jaar); 

- pas na ontvangst van de mobiliteitsdossiers kunnen de selectiegesprekken georganiseerd worden; 
- het personeelslid dat wordt aangewezen voor de betrekking, neemt die betrekking in regel pas op op de 

eerste dag van de tweede referentieperiode (één referentieperiode = twee maanden) die volgt op de datum 
van de aanwijzing voor die betrekking; uitstel kan worden verleend voor een duur van zes maanden vanaf 
de datum van de betekening van de aanwijzing in een nieuwe betrekking  wanneer het personeelslid is 
aangewezen of gedetacheerd in een zone van lokale politie waarvan de personeelsbezetting deficitair is 
(art. VI.II.25-26 RPPol); 

 
Overwegende dat het dus lang duurt vooraleer een nieuw personeelslid effectief kan ingezet worden in de 
politiezone; 
 
Overwegende dat het de politieraad toekomt om, op advies van de korpschef, de ambten die vatbaar zijn voor het 
stelsel van de mobiliteit, bij mobiliteit in competitie te stellen; 
 
Overwegende dat, om het verlies aan capaciteit op te vangen en met het oog op een doeltreffende inzet van het 
personeel, het aangewezen is dat de korpschef de bedieningen die in 2021 vacant komen ingevolge mobiliteit, 
pensionering of navap, onmiddellijk terug kan meedelen aan de directie van de mobiliteit en loopbaanbeheer conform 
Art VI.II.17 RPPol;  
 
Overwegende dat krachtens Art VI.II.15 RPPol de politieraad moet beslissen om een betrekking vacant te verklaren, 
“op advies van de korpschef wat de lokale politie betreft”; 
 
Gelet op Art. VI.II.15 RPPol, op grond waarvan de politieraad, op advies van de korpschef, wat de lokale politie 
betreft, moet beslissen: 
1° of een betrekking vacant wordt verklaard en, in voorkomend geval, of het gaat om een betrekking bedoeld in 
artikel VI.II.12bis (m.b.t. de “oud Brusselaars”) of om een gespecialiseerde betrekking waaraan eventueel een 
functietoelage, bedoeld in artikel XI.III.12, is gekoppeld; 
2° over de wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekking onder één of meerdere van de 
selectiemodaliteiten bedoeld in de artikelen VI.II.21 of VI.II.22; 
(3° opgeheven) 
4° om, naar aanleiding van de selectie, geen wervingsreserve bedoeld in artikel VI.II.27bis aan te leggen;  
5° in voorkomend geval, over de samenstelling van de bevoegde selectiecommissie dan wel of een beroep wordt 
gedaan op de nationale selectiecommissie voor officieren van de lokale politie bedoeld in artikel VI.II.46 of, naar 
gelang van het geval, de nationale selectiecommissie voor personeelsleden van niveau A van de lokale politie 
bedoeld in artikel VI.II.52. 
 
Overwegende dat de politieraad een betrekking kan vacant verklaren die binnen afzienbare tijd vacant wordt (Art. 
VI.II.16 RPPol); 
 
Overwegende dat de politieraad de selectiemodaliteiten moet vastleggen uit de mogelijkheden opgesomd in Art 
VI.II.21 RPPol: 
 
Gelet op het advies van de korpschef; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
 
De politieraad gaat over tot het vacant verklaren van alle bedieningen die in 2021 vacant komen ingevolge mobiliteit, 
pensionering of non activiteit voorafgaand de pensionering, op voorwaarde dat de invulling gebeurt volgens het 
goedgekeurde operationeel kader, het goedgekeurde kader van agenten en het goedgekeurde CALog kader. 
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Artikel 2 
 
Overeenkomstig Art VI.II.15.2° en Art VI.II.21 RPPol kiest de politieraad voor de volgende selectiemodaliteiten:  

- Het organiseren van één of meerdere geschiktheidsproeven, afgestemd op de toekomstige bediening en 
onder toezicht van de officier personeel; 

- Het inwinnen van het advies van een plaatselijke selectiecommissie van de lokale politie, bedoeld in art. 
VI.II.61 RPPol (voor het midden- en basiskader) en art. VI.II.63 RPPol (voor niveaus B, C en D) 

 
Artikel 3 
 
De plaatselijke selectiecommissie voor de leden van het midden- en basiskader bedoeld in, naar gelang het geval, 
de artikelen VI.II.61 of VI.II.65 RPPol, wordt samengesteld als volgt: 
1° de korpschef of de door hem aangewezen officier, zijnde in regel de officier personeel + intern toezicht  
(voorzitter); 
2° een officier van het eigen korps; 
3° een officier van het eigen korps, of een personeelslid van het operationeel kader van het eigen korps, dat ten 
minste bekleed is met de graad die overeenstemt met de bij mobiliteit te begeven betrekking en die over de 
bekwaamheden beschikt die voor de bij mobiliteit te begeven betrekking vereist zijn. 
De korpschef kan een secretaris aanwijzen die de plaatselijke selectiecommissie voor het midden- en basiskader 
bijstaat. 
 
Artikel 4 
 
De plaatselijke selectiecommissie voor de personeelsleden van de niveaus B en C bedoeld in, naar gelang het geval, 
de artikelen VI.II.63 of VI.II.67 RPPol, wordt samengesteld als volgt: 
1° de korpschef of de door hem aangewezen officier, zijnde in regel de officier personeel + intern toezicht, of het 
door hem aangewezen personeelslid van het administratief en logistiek kader niveau A   (voorzitter); 
2° een officier of middenkaderlid van het eigen korps of een Calog niv A van het eigen korps;  
3° een personeelslid van het administratief en logistiek kader van het eigen korps, dat ten minste bekleed is met de 
gemene of bijzondere graad die overeenstemt met de bij mobiliteit te begeven betrekking en die over de 
bekwaamheden beschikt die voor de bij mobiliteit te begeven betrekking vereist zijn. 
De korpschef kan een secretaris aanwijzen die de plaatselijke selectiecommissie voor de niveaus B en C bijstaat. 
 
Artikel 5 
 
Indien het een vacante betrekking voor officier betreft, wordt steeds het advies ingewonnen van de plaatselijke 
selectiecommissie voor officieren van de lokale politie bedoeld in artikel VI.II.41 RPPol. 
De plaatselijke selectiecommissie officieren wordt samengesteld als volgt: 
1° de korpschef of de door hem aangewezen officier die ten minste is bekleed met de graad die overeenstemt met 
de bij mobiliteit te begeven betrekking van officier, zijnde in regel de officier personeel + intern toezicht (voorzitter). 
2° twee bijzitters die doen blijken van een voor de opdracht van de plaatselijke selectiecommissie voor officieren van 
de lokale politie relevante beroepservaring, zijnde een officier van een ander korps die ten minste bekleed is met de 
graad die overeenstemt met de bij mobiliteit te begeven betrekking van officier + een parketmagistraat.  
De korpschef kan een secretaris aanduiden die de selectiecommissie bijstaat. 
 
Artikel 6 
 
Indien het een vacante betrekking voor een personeelslid van het administratief en logistiek kader van niveau A 
betreft, wordt steeds het advies ingewonnen van de plaatselijke selectiecommissie voor personeelsleden van niveau 
A van de lokale politie bedoeld in artikel VI.II.44 RPPol. 
De plaatselijke selectiecommissie voor personeelsleden van niveau A wordt samengesteld als volgt: 
1° de korpschef of de door hem aangewezen officier of personeelslid van het administratief en logistiek kader van 
niveau A, zijnde in regel de officier personeel + intern toezicht (voorzitter). 
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2° twee of vier bijzitters die doen blijken van een voor de opdracht van de plaatselijke selectiecommissie voor 
personeelsleden van niveau A van de lokale politie relevante beroepservaring, waarvan ten minste één calog niv A 
van het eigen korps, zijnde in regel de secretaris-juriste. 
De korpschef kan een secretaris aanduiden die de selectiecommissie bijstaat. 
 
 

BESLOTEN ZITTING 
 
4. Goedkeuren van het rustpensioen aan en op vraag van een statutair calog personeelslid 
5. Goedkeuren van het rustpensioen aan en op vraag van een contractueel calog personeelslid 
6. Erkennen van een arbeidsongeval met een blijvende invaliditeit tot gevolg. Toekennen van een 

jaarrente. 
7. Kennisname van de indienstnemingen door het politiecollege 
8. Kennisname van een non activiteit voorafgaand aan de pensionering van een inspecteur van politie, 

toegekend door het politiecollege 
 

Vragen 
 
Jeroen Raeijmaekers: Hoe lang blijft de NAVAP regeling nog bestaan? 
Korpschef: In principe totdat er een definitieve regeling is voor de zware beroepen.  
 
Eric Vos: Is er in het politiecollege al overlegd hoe er gaat omgesprongen worden met het controleren van de 
quarantaine?  
Paul Van Miert: De stad Turnhout heeft niet de intentie om op heksenjacht te gaan. Daar hebben we de mensen niet 
voor, en ook juridisch kunnen er vragen bij gesteld worden. De stad Turnhout wil dat méér gestuurd zien.  
Korpschef: Het initiatief ligt bij de gemeenten. Als de gemeente aan de politie vraagt om de quarantaine te controleren, 
dan zullen we dat ook doen, ondanks de juridische discussie aangaande het medisch geheim. Vlaanderen heeft 
ondertussen een decreet gestemd, maar we wachten nog op de uitvoeringsbesluiten. 
Eric Vos: Het is goed om te weten dat er met gezond verstand mee zal omgegaan worden. 
 
Na de vergadering hebben de mensen van de lokale recherche, afdeling cybercrime, met name Patrick Van Vught, 
Thomas Palenscar en Wim Hyns, een toelichting gegeven over ons actieplan cybercrime. Uit enkele reacties bleek 
dat raadsleden zelf ook al onze diensten gecontacteerd hadden bijv. omdat ze een verdachte mail ontvangen 
hadden. De antwoorden van onze politiemensen op dergelijke meldingen zijn niet altijd gelijklopend. Sommige 
politiemensen antwoorden om aangifte te komen doen. Anderen antwoorden dat daar niets mee moet gebeuren,… 
Daarom zullen we de burgers voortaan als volgt antwoorden: 
Indien ze niet benadeeld zijn: vragen dat de melder de mail of andere berichten zelf doormailt naar 
verdacht@safeonweb.be. Deze dienst centraliseert al deze verdachte zaken en neemt de nodige initiatieven. De 
melder krijgt dan ook een standaard antwoordmail van safeonweb met informatie over wat deze dienst doet met 
dergelijke meldingen. 
Indien ze wel benadeeld zijn (er is bv geld van zijn rekening): vragen dat de melder een afspraak maakt om aangifte 
te doen. 
Belangrijk is ook dat het slachtoffer eerst zélf contact moet opnemen met zijn bank. Dat is in het begin het meest 
dringende, allerbelangrijkste m.o.o. de recuperatie van de gelden.   
 
Paul Moelans heeft – toch met een zekere aandrang- voorgesteld om een persbericht te verspreiden om de 
aandacht te vestigen op de huidige frauduleuze (cybercrime) praktijken (bijv. tweedehands.be). Hij herhaalde 
meermaals dat hij in dit kader enige vorm van sensibilisering mist. 
Wim Lyssens heeft daarop geantwoord dat er, ondanks en zelfs tijdens de vele nationale campagnes, toch vele 
meldingen (blijven) binnenkomen. “Het gaat dus veel verder dan preventieboodschappen de wereld in te sturen”, 
aldus Wim. 
De korpschef zal de suggestie van Paul Moelans ter harte nemen. 
 
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 

 


