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Beknopte omschrijving inzake de beslissingen genomen door de politieraad van de Politie Regio 
Turnhout ter zitting van dinsdag 6 juli 2021 
 

 
 

OPENBARE ZITTING 
 

1. Besluit voorzitter beperking openbaarheid politieraad 
Ingevolge COVID-19 is de politieraad doorgegaan met beperkte aanwezigheid van publiek. 
 

2. Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering 
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. 
 

3. Administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen GAS 5 – stand van zaken  
De politieraad heeft kennis genomen van de stand van zaken aangaande GAS 5, zijnde de mogelijkheid tot het 
opleggen van administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen. 
 

4. Verlenen van een delegatie aan het politiecollege inzake de toetreding tot de aankoopcentrale van PZ 
Geel-Laakdal-Meerhout aangaande de overheidsopdracht ‘afsluiten diverse verzekeringen’ 

De politieraad heeft de beslissing om toe te treden tot de aankoopcentrale PZ Geel-Laakdal-Meerhout voor de 
overheidsopdracht ‘afsluiten personenverzekeringen, verzekeringen zaakschade, verzekeringen aansprakelijkheid 
en autoverzekeringen’ gedelegeerd aan het politiecollege. 
 

5. Kennisneming van de beslissing van het politiecollege inzake de toetreding tot de aankoopcentrale van 
IOK aangaande de overheidsopdracht ‘reinigen van ramen’ 

De politieraad heeft kennis genomen van, en ingestemd met, de beslissing van het politiecollege tot toetreding tot 
de aankoopcentrale van IOK aangaande de overheidsopdracht “Groepsaankoop reinigen van ramen”. 

 
6. Verlenen van een machtiging aan het politiecollege om op te treden als eiser in een rechtsgeding tegen 

het toezichtrapport van het Controleorgaan op de politionele informatie (CON20007) 
Het politiecollege werd gemachtigd om op te treden als eiser in het rechtsgeding om beroep aan te tekenen tegen 
het verslag van het COC met referte CON20007, zowel voor het Hof van Beroep, als voor de Raad van State. 
 

7. Verlenen van een machtiging aan het politiecollege om op te treden als eiser in een rechtsgeding (I&O 
Auctions) 

Het politiecollege werd gemachtigd om op te treden als eiser in het rechtsgeding, meer bepaald om aan te sluiten 
bij de strafrechtelijke procedure met burgerlijke partijstelling, lastens Veilinghuis I&O-Auctions. 
 
 

BESLOTEN ZITTING 
 

8. Goedkeuren van het vervroegd rustpensioen aan en op vraag van een inspecteur van politie  
9. Kennisname van de indienstnemingen door het politiecollege  
10. Kennisname van de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering van een inspecteur van politie  
11. Kennisname van de brief van de korpschef gericht aan de Koning houdende zijn verzoek tot opruststelling 
12. Voordracht van de korpschef ter benoeming door de Koning  
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In opdracht van het politiecollege: 

 
Paul Van Miert       Inge Obbels 
Voorzitter       Secretaris  
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