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Politie Regio Turnhout 
 

 
NOTULEN VAN DE POLITIERAAD 

 
Zitting van dinsdag 4 mei 2021 om 19.30 uur (via Teams) 

 
 
Aanwezig:  
Burgemeesters: 
Bart Craane (voorzitter ad interim), Frans De Bont, Ward Kennes, Marleen Peeters (vanaf 20.35u), Bob Coppens, 
Gilles Bultinck 
Kim Van Alphen (enkel openbare zitting), strategisch analiste  
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: 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 
Verontschuldigd: Paul Van Miert, Liesbet Dierckx 
 
 

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 
 
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. 
 
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. Kennisneming van het besluit van het politiecollege tot toetreding tot de aankoopcentrale aangaande de 

overheidsopdracht van PZ Geel-Laakdal-Meerhout aangaande “Aanduiding verzekeringsmakelaar 
groepsaankoop personenverzekeringen, verzekeringen zaakschade, verzekeringen aansprakelijkheid en 
autoverzekeringen” en tot sluiting van de opdracht 

 
De politieraad; 
 
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst; 
 
Overwegende dat de PZ Geel-Laakdal-Meerhout een overheidsopdracht aangaande “Aanduiding 
verzekeringsmakelaar groepsaankoop personenverzekeringen, verzekeringen zaakschade, verzekeringen 
aansprakelijkheid en autoverzekeringen” heeft gevoerd; 
 
Overwegende dat PZ Geel-Laakdal-Meerhout voor de deelnemende politiezones optreedt als aankoopcentrale in 
de zin van artikel 2, 6° a) en 7°b) van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten; Een 
aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf 
een plaatsingsprocedure te organiseren, conform artikel 47 § 2 van bovenvermelde wet; 
 
Overwegende dat het politiecollege van de PZ Geel-Laakdal-Meerhout de opdracht met betrekking tot de 
“Aanduiding verzekeringsmakelaar groepsaankoop personenverzekeringen, verzekeringen zaakschade, 
verzekeringen aansprakelijkheid en autoverzekeringen” op 10 maart 2021 heeft gegund aan de economisch 
meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Bamps Eurassur nv, 
Jaarbeurslaan 21 bus 1 te 3600 Genk, tegen het nagerekende offertebedrag van € 4.000,00;  
 
Overwegende dat voor de politiezone het gunningsbedrag 400 euro bedraagt; op deze dienst is geen BTW 
verschuldigd; 
 
Overwegende dat de politiezone wordt gevraagd om verbindend toe te treden tot de gegunde overheidsopdracht 
van aankoopcentrale PZ Geel-Laakdal-Meerhout met het oog op contractsluiting met de gekozen opdrachtnemer; 
 
Overwegende dat op basis van de Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, de politieraad voor 
deze opdracht bevoegd is om te beslissen voor de toetreding tot de aankoopcentrale en het politiecollege 
bevoegd is om de opdracht te sluiten; 
 
Overwegende dat de nieuwe polissen uiterlijk 1 januari 2022 een aanvang dienen te nemen, zodat er is er sprake 
van hoogdringendheid bij het aanstellen van de makelaar; het contract met de makelaar diende onmiddellijk te 
worden gesloten;  Enig uitstel van de doorlooptijd zorgt er immers voor dat de nieuwe polissen niet tijdig kunnen 
aanvangen; 
 
Overwegende dat om die reden door het politiecollege op 22 maart 2021 werd beslist om toe te treden tot de 
aankoopcentrale van de PZ Geel – Laakdal – Meerhout voor de opdracht met betrekking tot “Aanduiding 
verzekeringsmakelaar groepsaankoop personenverzekeringen, verzekeringen zaakschade, verzekeringen 
aansprakelijkheid en autoverzekeringen” en het politiecollege is overgegaan tot sluiting van de opdracht;  
 
Overwegende dat deze beslissing tot toetreding tot de aankoopcentrale thans ter kennis wordt gebracht van de 
politieraad, conform artikel 34 WGP en artikel 249 NGW; 
 
BESLUIT 
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De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege tot toetreding tot de aankoopcentrale van de 
PZ Geel-Laakdal-Meerhout aangaande de overheidsopdracht “Aanduiding verzekeringsmakelaar groepsaankoop 
personenverzekeringen, verzekeringen zaakschade, verzekeringen aansprakelijkheid en autoverzekeringen” en 
stemt daarmee in.  
 
4. Vacant verklaren van een statutaire betrekking voor een medewerker niveau C op het secretariaat 

Operaties en Beleid via de procedure van de dringende externe werving 
 
De politieraad van de Politie Regio Turnhout, in openbare zitting vergaderd; 
 
Gelet op de formatie van het administratief en logistiek kader als volgt:  
1 adviseur-jurist (niv A) + 2 master in de industriële wetenschappen/industrieel ingenieur  (niv A) + 1 strategisch 
analist (niv A) + 2 boekhouders (niv B) + 2 consulenten ICT (niv B) + 2 consulenten (niv B) + 3 maatschappelijk 
assistenten (niv B) + 1 consulent woordvoerder (niv B) + 21 assistenten (niv C) + 3 vakmannen (niveau D); 
 
Overwegende dat het secretariaat Gerechtelijke Administratie 5 FTE ’s CALog niv C telt; 
 
Overwegende dat één medewerker niveau C op het secretariaat Gerechtelijke Administratie op 01 mei 2021 op 
pensioen gaat; 
 
Overwegende dat deze statutaire betrekking dringend moet ingevuld worden om volgende redenen: 
Indien deze statutaire plaats volgens de gewone mobiliteit vacant wordt verklaard en wordt ingevuld, is de 
effectieve indiensttreding voorzien in januari 2022. In normale omstandigheden zou dit geen probleem vormen. 
Echter zijn er in het secretariaat Gerechtelijke Administratie twee langdurige zieken te betreuren waarvan de 
terugkeer naar de werkvloer zeker niet op korte termijn (en waarschijnlijk niet meer dit jaar) zal plaatsvinden.  
Omdat de procedure van de gewone mobiliteit nog een maandenlange vertraging van de invulling betekent, 
achten wij het noodzakelijk dat de plaats in het kader op dringende wijze wordt begeven tot deze kan worden 
ingevuld middels de mobiliteitsprocedure met indiensttreding voorzien in januari 2022.  
Deze werkwijze heeft tot gevolg dat de plaats kan worden ingevuld met een vast personeelslid dat nadien via 
deelname aan mobiliteit de functie blijft uitvoeren; 
 
Overwegende dat, conform Art VI.II.15 RPPol, de politieraad de bevoegdheid heeft om deze betrekking vacant te 
verklaren; dat de politieraad tevens de selectiemodaliteiten moet vastleggen uit de mogelijkheden opgesomd in 
Art VI.II.21 RPPol; 
 
Overwegende dat wanneer een betrekking die voorzien is in het kader op dringende wijze begeven moet worden, 
de politieraad gemotiveerd kan beslissen om over te gaan tot een contractuele werving, zonder de betrekking 
voorafgaandelijk in mobiliteit te hebben opengesteld (artikel IV.I.37, 2e lid RPPol); 
 
Overwegende dat het personeelslid dat alzo wordt gerekruteerd, wordt aangeworven op grond van een contract 
van bepaalde duur van maximum 12 maanden. De betrekking die ingevuld wordt via een dringende contractuele 
aanwerving moet vervolgens vacant worden verklaard in een onmiddellijk navolgende mobiliteitscyclus (artikel 
IV.I.37, 3e lid RPPol); 
 
Overwegende dat, zoals hiervoor uiteengezet, de volgende mobiliteitscyclus niet kan afgewacht worden en dat 
een dringende invulling van de betrekking noodzakelijk is; 
 
Gelet op de permanente nota DGS/DSP/C-2011/22746 van 9 juni 2011 van de Federale Politie, Algemene 
directie van de Ondersteuning en het Beheer, Directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer, houdende de 
regels inzake mobiliteit en aanwerving van het personeel van de geïntegreerde politie – Procedures en statutaire 
gevolgen, inzonderheid punt  1.2.1.3 De « dringende » externe werving; 
 
Overwegende dat de plaatsaanbieding gepubliceerd wordt op de website www.jobpol.be en de kandidaturen 
moeten worden ingediend bij de Federale Politie, DGS/DSR DGS/DSR; 
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Overwegende dat DGS/DSR de eerste preselectieproeven voor de kandidaten organiseert; De dossiers van de 
kandidaten die geslaagd zijn voor de preselectieproeven worden daarna aan de politie overgemaakt met het oog 
op de finale selectie;  
 
Overwegende dat in het kader van de “dringende” externe werving de samenstelling van de selectiecommissies 
niet statutair is opgelegd; 
 
Gelet op het advies van de korpschef; 
 
BESLUIT 
 
De politieraad gaat over tot het vacant verklaren van één voltijdse betrekking voor een medewerker niveau C op 
het secretariaat Gerechtelijke Administratie. 
 
Overeenkomstig Art. IV.I.37 RPPol wordt de betrekking eerst, bij wijze van contractuele aanwerving om 
dringende redenen, begeven bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van maximum twaalf maanden. De 
betrekking wordt vacant worden verklaard in een onmiddellijk navolgende mobiliteitscyclus.   
 
5. Vacant verklaren van een statutaire betrekking voor een medewerker niveau C op het secretariaat 

Gerechtelijke Administratie via de procedure van de dringende externe werving 
 
De politieraad van de Politie Regio Turnhout, in openbare zitting vergaderd; 
 
Gelet op de formatie van het administratief en logistiek kader als volgt:  
1 adviseur-jurist (niv A) + 2 master in de industriële wetenschappen/industrieel ingenieur  (niv A) + 1 strategisch 
analist (niv A) + 2 boekhouders (niv B) + 2 consulenten ICT (niv B) + 2 consulenten (niv B) + 3 maatschappelijk 
assistenten (niv B) + 1 consulent woordvoerder (niv B) + 21 assistenten (niv C) + 3 vakmannen (niveau D); 
 
Overwegende dat het secretariaat Operaties en Beleid (Sec OB )5 FTE ’s CALog niv C telt; 
 
Overwegende dat ingevolge de kaderuitbreiding goedgekeurd door de politieraad op 3 maart 2020, een 
bijkomende (5de ) betrekking niv C voorzien is op het Sec OB.  De invulling van de kaderuitbreiding met 1 CaLog 
niv C op het Sec OB was eigenlijk voorzien in het jaar 2022, maar er werd geopteerd om deze aanwerving vooruit 
te schuiven naar 2021, ten koste van de aanwerving van 1 personeelslid CaLog niv B voor het Secretariaat 
Personeel dewelke pas zal worden uitgevoerd in 2022.  
Omdat de situatie echter hoogdringend een oplossing vereist om de kwalitatieve uitvoering van de taken te 
garanderen evenals het welzijn van de medewerkers van het Sec OB, werd de bezetting van het secretariaat zo 
spoedig mogelijk op tal gebracht door toevoeging van een voltijds personeelslid CaLog niv C. Dit buiten het 
kader, op basis van artikel 26 van de Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut 
van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de 
politiediensten, met financiële middelen uit het Verkeersveiligheidsfonds. Deze plaats werd ingevuld met een 
tijdelijk contract van 1 juni 2020 en eindigend op 31 mei 2021; 
 
Overwegende dat de plaats nu definitief moet opengesteld worden zoals voorzien in de kaderuitbreiding. In de 
normale procedure, verloopt dit via de mobiliteit; 
 
Overwegende dat, indien de plaats volgens de gewone mobiliteit vacant wordt verklaard en wordt ingevuld, de 
effectieve indiensttreding pas voorzien is in januari 2022. Dit betekent dat gedurende deze periode opnieuw een 
maandenlang tekort ontstaat. Een invulling met een tijdelijk contract van dit tekort, zou wederom betekenen dat 
een vervanger moet worden ingewerkt, wat veel capaciteit vraagt van een dienst die reeds beperkt is. De voorbije 
2,5 jaar is er geen enkele periode geweest waarin dit secretariaat met volle personeelsbezetting heeft kunnen 
werken.  
De wisselende samenstelling van het secretariaat weegt intussen dusdanig op de medewerkers dat het de 
continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang brengt.  
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De nood om de plaats zo spoedig mogelijk in te vullen met een vast personeelslid is dusdanig groot dat het 
noodzakelijk is dat de plaats in het kader op dringende wijze wordt begeven tot deze kan worden ingevuld 
middels de mobiliteitsprocedure met indiensttreding voorzien in januari 2022.  
Deze werkwijze heeft tot gevolg dat de plaats kan worden ingevuld met een vast personeelslid dat nadien via 
deelname aan mobiliteit de functie blijft uitvoeren; 
 
Overwegende dat, conform Art VI.II.15 RPPol, de politieraad de bevoegdheid heeft om deze betrekking vacant te 
verklaren; dat de politieraad tevens de selectiemodaliteiten moet vastleggen uit de mogelijkheden opgesomd in 
Art VI.II.21 RPPol; 
 
Overwegende dat wanneer een betrekking die voorzien is in het kader op dringende wijze begeven moet worden, 
de politieraad gemotiveerd kan beslissen om over te gaan tot een contractuele werving, zonder de betrekking 
voorafgaandelijk in mobiliteit te hebben opengesteld (artikel IV.I.37, 2e lid RPPol); 
 
Overwegende dat het personeelslid dat alzo wordt gerekruteerd, wordt aangeworven op grond van een contract 
van bepaalde duur van maximum 12 maanden. De betrekking die ingevuld wordt via een dringende contractuele 
aanwerving moet vervolgens vacant worden verklaard in een onmiddellijk navolgende mobiliteitscyclus (artikel 
IV.I.37, 3e lid RPPol); 
 
Overwegende dat, zoals hiervoor uiteengezet, de volgende mobiliteitscyclus niet kan afgewacht worden en dat 
een dringende invulling van de betrekking noodzakelijk is; 
 
Gelet op de permanente nota DGS/DSP/C-2011/22746 van 9 juni 2011 van de Federale Politie, Algemene 
directie van de Ondersteuning en het Beheer, Directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer, houdende de 
regels inzake mobiliteit en aanwerving van het personeel van de geïntegreerde politie – Procedures en statutaire 
gevolgen, inzonderheid punt  1.2.1.3 De « dringende » externe werving; 
 
Overwegende dat de plaatsaanbieding gepubliceerd wordt op de website www.jobpol.be en de kandidaturen 
moeten worden ingediend bij de Federale Politie, DGS/DSR DGS/DSR; 
 
Overwegende dat DGS/DSR de eerste preselectieproeven voor de kandidaten organiseert; De dossiers van de 
kandidaten die geslaagd zijn voor de preselectieproeven worden daarna aan de politie overgemaakt met het oog 
op de finale selectie;  
 
Overwegende dat in het kader van de “dringende” externe werving de samenstelling van de selectiecommissies 
niet statutair is opgelegd; 
 
Gelet op het advies van de korpschef; 
 
BESLUIT 
 
De politieraad gaat over tot het vacant verklaren van één voltijdse betrekking voor een medewerker niveau C op 
het secretariaat Operaties en Beleid. 
Overeenkomstig Art. IV.I.37 RPPol wordt de betrekking eerst, bij wijze van contractuele aanwerving om 
dringende redenen, begeven bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van maximum twaalf maanden. De 
betrekking wordt vacant worden verklaard in een onmiddellijk navolgende mobiliteitscyclus. 
 
6. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van IOK en 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; 
 



 6

Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 18 mei 2021 volgende agendapunten bevat: 
1. Vervanging bestuurder 
2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020 
3. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2020 
4. Resultaatsbestemming 2020 
5. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020, afgesloten per 31 december 2020 
6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening  

van hun mandaat in 2020 
7. Varia 

 
Overwegende dat de raad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota (als bijlage) ter voorbereiding 
van de algemene vergadering IOK van 18 mei 2021; 
 
Overwegende dat de raad kennis neemt van de ontslagname van dhr. Karel Lenaerts uit de gemeenteraad en de 
raad van bestuur en van het voorstel tot vervanging door dhr. Frank Wilrycx als bestuurder van IOK; 
 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020; 
 
Overwegende dat de raad kennis neemt van de jaarrekening over het boekjaar 2020, houdende de balans, de 
resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke 
toelichtingen; 
 
Overwegende dat de raad kennis neemt van 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 2020; 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1 
Goedkeuring te verlenen aan de benoeming van dhr. Frank Wilrycx als bestuurder van IOK. 
 
Artikel 2 
Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020. 
 
Artikel 3 
Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2020, afgesloten per 31 december 2020, houdende 
de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste 
wettelijke toelichtingen. 
 
Artikel 4 
Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor de 
uitoefening van hun mandaat in 2020. 
 
Artikel 5 
Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de algemene vergadering. 
 
7. Verstrekken van een advies inzake de jaarlijkse aanpassingen aan de UGP 
 
De politieraad van de Politie Regio Turnhout; 
 
Gelet op artikel 2 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties: 
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  § 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor de inbreuken op zijn reglementen 
of verordeningen, tenzij voor dezelfde inbreuken door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie, 
straffen of administratieve sancties worden bepaald. 
  § 2. In een meergemeentezone waar de gemeenteraden van de betrokken gemeenten na een overleg, waarvan 
de nadere regels door de Koning bepaald kunnen worden, beslist hebben een identiek algemeen politiereglement 
aan te nemen, nemen de gemeenteraden van de politiezone een identiek algemeen politiereglement voor de 
zone aan, na advies van de raad van de betrokken politiezone. 
  § 3. In de hypothese voorzien bij § 2 kunnen de gemeenteraden van de politiezone bovendien beslissen om een 
algemeen politiereglement aan te nemen dat identiek is voor één zone, meerdere zones of alle andere zones van 
hun gerechtelijk arrondissement die eveneens gebruik maken van de mogelijkheid voorzien bij § 2 ; 
 
Overwegende dat de UGP (het uniform gemeentelijk politiereglement dat van kracht is in alle gemeenten van 
onze politiezone, met uitzondering van Baarle-Hertog) een dynamisch instrument is dat een periodieke evaluatie 
en -in principe jaarlijkse- aanpassing en bijwerking behoeft; 
 
Overwegende dat een jaarlijkse bijwerking van de UGP zich opdringt hetzij ingevolge gewijzigde (hogere) 
wetgeving, hetzij ingevolge nieuwe beleidskeuzes; 
 
Overwegende dat de thans voorliggende aanpassingen afkomstig zijn van een werkgroep binnen de politie, 
alsook van verschillende gemeentelijke diensten; 
 
Overwegende dat aan de politieraad wordt gevraagd om een advies te verstrekken aangaande de voorgestelde 
aanpassingen, zodat het definitief ontwerp daarna kan worden overgemaakt aan de gemeenten van de 
politiezone (excluis Baarle-Hertog) met verzoek dit te laten goedkeuren in hun gemeenteraad; 
 
BESLUIT 
 
De politieraad geeft een positief advies aan de voorgestelde aanpassingen mits één wijziging aan artikel II.III.8 
UGP als volgt: 
 
Visueel gehandicapten, die gebruik maken van een assistentiehond, vallen niet onder toepassing van de bepaling 
van artikel 6. Personen met een handicap die begeleid worden door een geattesteerde assistentiehond vallen 
niet onder toepassing van de bepalingen van artikel 6. Ook de bepaling van artikel 5 is op hen niet van 
toepassing, voor zover de hond drager is van een hesje of harnas waaruit blijkt dat het een assistentiehond is . 
 
Varia: 
 
Vraag van Eric Vos:  
Wat met de GAS voor beperkte snelheidsovertredingen? Is daar de vinger aan de pols gehouden? 
Korpschef:  
Inderdaad, het politiecollege heeft beslist om zo snel mogelijk in te stappen in de GAS 5. De politie zal haar 
software moeten aanpassen, maar qua werklast zal dat allemaal hetzelfde blijven. De sanctionerend ambtenaren 
zullen wél meer werklast hebben. Er is software ontwikkeld en de stad zou die kunnen aankopen via de stad 
Mechelen die fungeert als aankoopcentrale. Ook Cipal heeft software ontwikkeld die kan aangekocht worden via 
een aankoopcentrale. Volgens onze berekening gaat het over ruim 20.000 overtredingen extra. Hiervoor zal dus 
bijkomend personeel moeten aangeworven worden. Natuurlijk staan hier ook extra inkomsten tegenover (min. 
boete van 58 euro x 20.000 overtredingen). 
Maar, er zou thans een nieuwe piste op tafel liggen: de Minister van Justitie zou ook eerder voorstander zijn van 
het systeem van het doorstorten van de boetes aan de gemeenten via het bestaande crossborder systeem. Dit 
zou natuurlijk veel gemakkelijk zijn ! 
We hebben dit ook besproken op het politiecollege en het college heeft beslist om het dossier on hold te zetten 
totdat er daarover duidelijkheid is. De secretaris zal aan Bart Voordeckers het uittreksel uit het verslag van het 
politiecollege bezorgen met de vraag om dit over te maken aan minister Peeters. De concrete vraag terzake is: Is 
de minister bereid om een hersteldecreet te maken, en zoja, wat is de timing ?   
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Eric Vos vraagt om alleszins met de voorbereidingen te starten zodat de GAS 5 snel kan geïmplementeerd 
worden. 
De voorzitter beaamt dat we zeker niet zullen talmen met het invoeren van de GAS 5. 
 
8. Druggebruik in de PZ Regio Turnhout (vraag van politieraadslid Bart Voordeckers)   
 
Kim Van Alphen, strategisch analiste van de politiezone, geeft een presentatie aangaande de cijfers druggebruik 
in de PZ Regio Turnhout. Deze presentatie wordt als bijlage aan het verslag gehecht. 
 
Vraag van Bart Voordeckers:  

- Is er een zicht op het gebruik van heroïne in de PZ? 
- Is er een zicht op het gebruik van lachgas? 
- Er is een grote trafiek via De Lijn van Nederland naar Turnhout. Graag wat toelichting over de N12 

controles. 
Korpschef: 

- In onze PZ hebben we zelden te maken met heroïne. Er zijn weinig tot geen heroïnegebruikers in onze 
PZ. 

- De GAS pv’s lachgas zitten niet verwerkt in deze statistieken. We beschouwen lachgas niet als “drugs”. 
In onze PZ treffen we vooral lege patronen aan op speelpleintjes. We hebben nog nooit grote 
hoeveelheden of grote bussen lachgas aangetroffen.  

- De controles N12 zijn gestart op vraag van De Lijn. De buschauffeurs zagen steeds meer mensen met 
drugsbezit en mensen die drugs hebben gebruikt, op de bus. Dit is toegenomen sinds corona. Sedert de 
COVID- grenscontroles nemen méér mensen die drugs willen aankopen in Nederland, de bus. 

Bart Voordeckers:  
Het is belangrijk dat de controles niet gebeuren om de statistieken omhoog te krijgen. De reden van de controles 
moet de overlast ingevolge druggebruik zijn, anders wordt de (beperkte) politiecapaciteit niet goed aangewend.  
 
Korpschef: 
Nieuwe problematiek die internationaal aan het ‘boomen’ is: drugs in postpakketten. 
We zijn, in overleg met het parket, gestart met controles van postpakketen met onze drugshond. Voorlopig lijken 
de resultaten ‘goed’ te zijn: er waren geen aanwijzingen van drugs in de gecontroleerde postpakketten. 
 
Vraag van Rita Thijs:  
In Kasterlee is er een appartement waar dealers van thuis uit werken en waar veel volk over de vloer komt. 
Korpschef: 
De problematiek van de thuisdealadressen is moeilijk. We krijgen zo honderden meldingen per jaar binnen. We 
kunnen daar niet allemaal op werken. Bij elk informatierapport dat binnenkomt gaan wij de databank screenen, 
en zo komen we tot een indeling in 4 categorieën: 
Categorie 1: Dossiers die wij in bulk afhandelen, waar we een aantal huisbezoeken gaan doen. Dit kost niet zo 
veel capaciteit. 
Categorie 2:  Dossiers waar we bijkomende opzoekingen gaan doen of een huiszoekingsmandaat vragen. 
Categorie 3: Dan doen we echt observaties. We observeren en controleren de bezoekers in de diepte en we 
proberen een huiszoeking op heterdaad te doen. Dit is al arbeidsintensief. 
Categorie 4: Het parket zal een onderzoeksrechter vorderen die onderzoeksverrichtingen zal vragen, zoals 
telefonieonderzoek. 
 
Vraag van Eddy De Houwer: 
Als je met onaangepaste snelheid rijdt tijdens een rijexamen, dan ben je niet geslaagd. Onaangepaste snelheid is 
ook met “slechts” 50 km/u rijden terwijl 70 km/u toegestaan is. Ook dat is een onaangepaste snelheid. De 
snelheidsborden zullen in zo’n geval echter wel een groen gezichtje tonen, hoewel het een onaangepaste 
snelheid betreft. Is het technisch mogelijk om bij een te lage snelheid een rood gezichtje te tonen ? 
De korpschef zal dit navragen. 
 
Vraag van Eric Vos: 
Wat wordt gedaan aan het druggebruik in de gevangenis ? 
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Korpschef: 
Wat de gevangenisdirectie zelf doet, weet ik niet. Wat betreft de politionele aanpak: met corona is er een hele tijd 
geen bezoek (die drugs binnenbrengen) in de gevangenis geweest. En wat zagen we? De “dealers” gooien met 
een slinger, met een katapult, met een tennisracket, drugs over de muur van de gevangenis. Zo hebben we al 
dealers van Kortrijk kunnen betrappen, dus het gaat niet alleen over lokale dealers.  
Op jaarbasis doet de politie met een stille drughond (van de federale politie) een aantal repressieve controles in 
de gevangenis, ook van de bezoekers. 
 
 

BESLOTEN ZITTING 
 
9. Goedkeuren van een vervroegd rustpensioen 
 
10. Goedkeuren van een vervroegd rustpensioen  
 
11. Kennisname van een ambtshalve rustpensioen om medische redenen 
 
12. Erkennen van een arbeidsongeval met een blijvende invaliditeit tot gevolg. Toekennen van een jaarrente 
 
13. Erkennen van een arbeidsongeval met een blijvende invaliditeit tot gevolg. Toekennen van een jaarrente 
 
14. Kennisname van de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering 
 
15. Kennisname van de indienstnemingen na de vorige politieraad 
 
Aldus gedaan in de zitting van de politieraad van de Politie Regio Turnhout op datum als boven.  
 
 
 
 
 
 
Bart Craane  Inge Obbels 
Plaatsvervangend voorzitter  Secretaris 

 
 
 
 


