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VERSLAG POLITIERAAD 2020/03 

17 DECEMBER 2020 
 

Uittreksel uit het Noturlenboek van de Politieraad 

Meergemeentezone ESSEN – KALMTHOUT – WUUSTWEZEL 

Digitale Vergadering donderdag 17 december 2020 – 20.00 u 
 

 
Provincie: ANTWERPEN   Politiezone: ESSEN KALMTHOUT WUUSTWEZEL 
POLITIERAAD 
 
Aanwezig :  
Dhr. Gaston Van Tichelt, burgemeester, voorzitter; 
Dhr. Lukas Jacobs, burgemeester; 
Dhr. Dieter Wouters, burgemeester; 
Dhr. Rudy Verbeeck, korpschef; 
 
Dhr. Dieter Beyers, Dhr. Glenn Verelst, Dhr. Marc Vanden Branden, Dhr. Kevin Ooye, Dhr. Dirk Smout, Dhr. Jan Suykerbuyk, , 
Dhr. Jozef Duerloo, Dhr. Jan Van Esbroeck, Dhr. Didier Van Aert, Dhr. Koenraad Van Putte, Mevr. Cindy De Roeve, Mevr. José 
Hennekam, Mevr. Liesje Van Loon, Mevr. Ilke Pompen, Mevr. Stefanie Van Looveren, Dhr. Jan Van Looveren, Dhr. W. 
Vorsselmans. 
 
Verontschuldigd:  
Dhr. Robin Jacobs  
 
Notulen: Mevr. Tine Blankers, secretaris 

 
A. O P E N B A R E   Z I T T I N G 
 
1. Goedkeuring van het ontwerp-verslag van de digitale vergadering 2020/02 van 22 oktober 
2020. 
De raad heeft kennisgenomen van het ontwerp-verslag van de vergadering van 22 oktober 
2020 waarop geen opmerkingen zijn toegekomen en keurt dit verslag formeel goed. 
 
Raadslid J. Suykerbuyk: Vraagt of de opname van de vorige politieraad nog kan gehoord 
worden. 
Voorzitter: Deze opname zal op de website van de politiezone gepubliceerd worden. 
Verder zijn er geen opmerkingen, het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.  
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2.  Ontwerp begrotingswijziging 2020/03. 
Voorzitter: De derde begrotingswijziging van dit begrotingsjaar wordt voorgelegd. Gezien de 
Rekenplichtige met zwangerschapsverlof is, zal de korpschef  de toelichting zal geven.  
 
Korpschef: Zoals in de bijgevoegde nota staat gemeld is het de bedoeling om een laatste 
update te geven van de lopende kosten en inkomsten. Dit om zo goed mogelijk in te schatten 
als beginsituatie voor 2021. 
  
Raadslid K. Ooye: NVA-fractie wenst zich te  onthouden. 
Voorzitter: Zijn er nog andere leden die zich wensen te  onthouden of tegenstemmen?  
Raadslid W. Vorsselmans:   Wenst zich te onthouden. 
 
Stemming: 
Alle aanwezige N-VA leden onthouden zich.  
Het aanwezige Open VLD lid onthoudt zich. 
Alle overige deelnemers geven hun goedkeuring aan de begrotingswijziging. 
 
De begrotingswijziging wordt bij meerderheid aangenomen. 
 
3. Ontwerp begroting 2021.  
 
Voorzitter: Jullie hebben van de cijfers als kennis kunnen nemen naar aanleiding van de 
goedkeuring van onze gemeentelijke aanpassing in de meerjarenplanningen waar er 
wijzigingen zijn gebeurd in de dotaties van de gemeente richting de politiezone. Toelichting 
door de korpschef. 
 
Raadslid J. Hennekam: We hebben kunnen zien in de eigen begrotingen van onze gemeente 
dat in de nota van de gemeenteraad stond dat aangezien er extra coronakosten waren er een 
verhoging is van onze dotatie. In plaats van de gebruikelijke 1,5% indexatie.  
Er wordt een begroting voorgesteld, namelijk een nieuw bedrag van 147.611,00 euro. Het 
verschil tussen wat we  hebben moeten betalen vorig jaar en dit jaar is 177.000,00 euro. Dit 
is een verschil van meer dan 30.000,00 euro. 
Hoe komt men aan dit verschil? Heeft dit met de rekening te maken?   
 
Voorzitter: Dit is de optelsom van de werkingsdotatie en de investeringsdotatie. 
Elke gemeente geeft 2 dotaties aan de politie.  
 
Raadslid J. Hennekam: De investeringstoelage is 73.000 euro deze heb ik er niet bijgeteld. 
 
Voorzitter: Eerst zal een toelichting gegeven worden. Daarna kunnen er vragen gesteld 
worden.  
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Korpschef: Ik verwijs naar de nota van de rekenplichtige. Hoewel wij in de vorige begrotingen 
het tekort op de gewone dienst (personeels- en werkingskosten) konden aanzuiveren door 
het geraamd positief resultaat van de vorige jaren, lukt dit dit jaar niet. In 2020 zijn de kosten 
onder meer door Corona opgelopen.  
In 2021 hebben we deze Corona-kosten op vraag van het politiecollege begroot voor zes 
maanden. We hopen dat we binnen zes maanden terug het normale leven een beetje kunnen 
hervatten zonder dat daar nog extra kosten aan vasthangen. Vandaar dat de gemeentelijke 
dotaties voor 2021 uitzonderlijk verhoogd worden.  
Een aantal inkomsten die we vermoedelijk van de federale overheid gaan krijgen maar nog 
niet volledig hebben kunnen inschrijven, worden toch ook voorzien. 
De vorige regering die de omzendbrief PLP 60, die pas in het Staatsblad van 25 november 2020 
is verschenen,  kon zich nog niet verbinden voor de volgende legislatuur en heeft ervoor 
geopteerd om een eerder voorzichtige begroting te laten maken op het vlak van subsidiëring.  
 
Op het politiecollege is tevens beslist om op de buitengewone dienst, investeringen, de 
investeringskosten voorlopig enkel de hoogst noodzakelijke investeringen op te nemen en de 
andere te spreiden in de tijd.  
Dit hebben we gedaan zodat we de investeringskosten tot 235.000,00 euro kunnen beperken. 
 
De werkingsmiddelen van 2021 worden hoger ingeschat dan in de jaarrekening 2019 maar 
lager dan de begroting 2020. De begroting voor de personeelskost verschuift van 5.179.000 
euro naar 4.905.000 euro voor de basiskost van de wedden, omdat we voorheen alle niet 
ingevulde plaatsten in de begroting voorzagen in de hoop dat we die toch kunnen krijgen.  
Gezien de personeelstekorten om diverse redenen niet snel kunnen worden verholpen, werd 
gekozen om een zo realistisch mogelijke inschatting te maken voor 2021 en sec te houden wat 
we vandaag hebben met een beperkte marge. 
Dit heeft ook zijn gevolgen op de posten voor de vergoedingen.  
 
Wat betreft de werkingskosten van de politiezone zijn een aantal posten afgetoest op het 
minimum zoals ze vandaag zijn omdat een aantal kosten gestegen zijn sedert de voorbije 
begrotingswijzigingen door corona. Alle kosten die corona gebonden zijn, schatten wij 
voorlopig in dat deze  maar voor 6 maanden zouden moeten kunnen gebruikt worden.  
 
De NAVAP-subsidie bij het “huidige dienstjaar gewone ontvangsten” is van 232.000,00 euro 
gestegen tot 489.000,00 euro, volgens het model van de Federale Overheid. Dit is omdat er 
meer mensen op non-activiteit voorafgaand aan pensioen gaan in 2021. Zij krijgen 70 % van 
hun loon en 30% krijgen wij terug. 
Bij de bijkomende Federale dotatie is niets ingevuld omdat hier voorlopig niets mag 
ingeschreven worden. 
De “gewone ontvangsten huidig dienstjaar” 33001/485-48, 33002/485-48 en 33003/485-48 
voor Kalmthout, Wuustwezel en Essen geven een aanzienlijke meerkost is ten opzichte van de 
begroting van 2020,  voornamelijk omdat er geen overschotten meer waren zoals voordien. 
 
Raadslid J. Hennekam: Wij hebben deze week in de begroting van de gemeenteraad kunnen 
vaststellen dat er een verhoging wordt gevraagd van 147.611,00 euro. Maar het verschil 
tussen wat in de begroting van 2020 stond en de begroting 2021 is 177.000,00 euro is een 
verschil van meer dan 30.000,00 euro. Misschien komt dit tot uiting in de rekening van 2020? 
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Voorzitter: Onze investeringsdotatie gaat naar beneden. Er zijn 2 dotaties, je hebt een 
exploitatiedotatie en een investeringsdotatie. Onze exploitatiedotatie stijgt met 178.000,00 
euro en onze investeringsdotatie gaat van 106.000,00 euro naar 173.000,00 euro. Als je deze 
vermindering aftrekt van 178.000,00 euro dan zal je ongeveer op 145.000,00 euro uitkomen. 
 
Het gebeurt nog wel eens dat door de timing van de twee begrotingen op te maken dat er 
soms een kleine afwijking zit op de beide begrotingen. De begroting van de politie éénerzijds 
en ons eigen budget van de gemeente anderzijds, en dit wordt meestal opgelost met een 
begrotingswijziging of een budgetwijziging bij de gemeente om dit op elkaar af te stemmen.   
 
Raadslid W. Vorsselmans: Een vraag in verband met de uitrusting en de werkingsbegroting. Er 
wordt een forse besparing doorgevoerd van 475.000,00 euro naar 240.000,00 euro, als ik het 
goed voor heb. Dit is een vrij forse besparing en is deze realistisch om uit te voeren? 
 
Korpschef: Wij hebben de kost opgetrokken met de begrotingswijzigingen voor het budget 
2020, daar zit de extra kosten voor corona al voor een deel in. Terwijl we nu voor 2021 hopen 
dat dit die extra uitgaven (mondmaskers, gel, handschoenen, …) maar voor 6 maanden 
noodzakelijk zullen zijn.  
Een aantal zaken zullen wij niet meer moeten doen zoals in het begin van 2020 gebeurd is in 
de coronacrisis. Zo hopen  we  bijvoorbeeld dat er geen echte grenscontroles meer moeten 
gebeuren zoals we deze hebben gehad want dit betekende eveneens een aanzienlijke 
meerkost (huur werfwagen, toiletten, bevoorrading, ..). De werkingskosten zijn zo objectief 
mogelijk ingeschat.  
 
Raadslid W. Vorsselmans: Ik zie dat de laatste post “politiemateriaal” gaat van 95.000,00 euro 
naar 0. Ik kan me moeilijk voorstellen dat er iets op 0 komt te staan terwijl het de voorgaande 
jaren wel geld heeft gekost. 
Voorzitter: Dit is waarschijnlijk een herschikking van posten. U kijkt in de exploitatie en niet in 
de investeringen? 
Raadslid W. Vorsselmans: Ik kijk in de exploitatie. 
Korpschef: We zijn toch aan het kijken uitgaven huidig dienstjaar 744-51 en annexe? De vorige 
keer hadden wij bij die zaken twee aparte posten voorzien één van 100.000 euro en 
195.000,00 euro, met de begrotingswijziging. En nu houden we er één over van 83.475,00 
euro. En niet 0. 
Raadslid W. Vorsselmans: Dit begrijp ik. Maar van 195.000,00 naar 83.000,00 euro. Dit is een 
beparing van meer van 100.000,00 euro op politiemateriaal. Dit is toch fors. 
Korpschef: We kijken toch naar de buitengewone uitgaven investeringen. 330/744-51 daar 
heeft u het toch over en de post eronder? 
Dit is buitengewone dienst en dit zijn investeringen. Het zijn minder investeringen die we gaan 
doorvoeren in 2021 omdat we ons beperkt hebben tot het absoluut noodzakelijke. De rest 
hebben we uitgesteld. Net zoals de investering in extra camera’s die voorzien waren voordien 
maar verdaagd worden. 
Voorzitter: Dit is een verschil met de gewone werkingskost. Als er politiemateriaal moet 
aangekocht worden voor de gewone werking dan zit dat niet in deze post. Dit zijn 
investeringen in iets zwaarder materiaal. 
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Raadslid W. Vorsselmans: Er wordt overal fors bespaard op de werkingskosten zowel 
investeringen als in de werkingskosten zelf. Onze mensen moeten op een fatsoenlijke manier 
kunnen blijven werken met de nodige materialen. 
 
Voorzitter: Natuurlijk, dit is de bedoeling. Wij denken dat dit met deze begroting ook moet 
lukken. Het is juist, de tering naar de nering even gezet. Sommige dingen worden uitgesteld, 
niet afgesteld, maar uitgespreid naar het volgend begrotingsjaar. Zodanig dat de kost niet, het 
moet ergens vandaan komen, dat de kosten niet allemaal op 1 jaar worden geconcentreerd. 
Wetende dat de grote kost, de meerkost van corona, er is geweest en dat de resulaten van de 
vorige begrotingsjaren dit niet kunnen afdekken. 
 
Raadslid W. Vorsselmans: Laat ons hopen dat het lukt. 
 
Voorzitter: Mochten wij in de loop van volgend jaar zien dat er onverhoopt toch nog opnieuw 
uitgaven zijn die echt noodzakelijk zijn, dan zullen wij terug naar hier moeten komen met een 
begrotingswijziging uiteraard. Maar dat zal zijn impact hebben op de dotaties. 
Zijn er nog vragen of opmerkingen? 
Neen? Dan kan ik de stemming vragen. 
 
Raadslid K. Ooye: Wij vragen hier de stemming over en bij deze onthouden wij ons.  
 
Voorzitter: Zijn er nog andere onthoudingen? 
 
Raadslid W. Vorsselmans : Ik wil mij ook onthouden bij de stemming. 
 
Voorzitter: Is het dezelfde stemming, leden, als bij de begrotingswijziging van  zojuist?  
 
Raadslid  J. Hennekam: Ik ben voor. 
 
Raadslid M. Vanden  Branden:  Wij gaan ons ook onthouden. 
 
Stemming:  
Alle aanwezige leden van N-VA onthouden zich. 
Het aanwezige lid van Open VLD onthoudt zich.  
Het aanwezige lid van Vlaams Belang-lid onthoudt zich. 
Alle overige deelnemers geven hun akkoord aan de begroting 2021. 
 
Voorzitter: Goed, de rest is voor. Dan wordt de begroting 2021 bij meerderheid goedgekeurd. 
 
 
4. Stavaza nieuw op te richten gebouw. 
Voorzitter: Dan gaan we over naar het volgende agendapunt en dat is zoals de vorige keer de 
stand van zaken van het nieuwe centraal politiekantoor dat in voorbereiding is met daarin 2 
aspecten. De openbare aanbesteding die lopende is en anderzijds de besprekingen met de 
kerkfabriek van Kalmthout. 
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Korpschef: In de eerste plaats zijn de vergelijkingen quasi afgerond. De beslissingen worden 
gemotiveerd en onderbouwd wat geen gemakkelijk gegeven is omdat het 10 firma’s zijn met 
een zekere meritis. Waarvan er maar maximaal 5 mogen overblijven. Dat komt volgende keer 
naar het politiecollege en daarna naar de politieraad. 
Voor de pachtregeling met de kerkfabriek is ondertussen nog geen afspraak gemaakt. 
 
5. Kennisgeving aanvraag mandaatverlenging korpschef.  
Voorzitter: Het volgende punt is een kennisgeving. Daar hoeven we ons ook niet over uit te 
spreken. Maar het mandaat van onze korpschef loopt af op 31 juli 2021.  
In het kader van een eventuele verlening heeft onze korpschef zich alvast kandidaat gesteld. 
Er zal een evaluatiecommissie worden samengesteld met daarin de burgemeester-voorzitter, 
de Gouverneur, de Procureur des Konings en de Inspecteur-Generaal bij de algemene 
inspectie. Zij gaan een gemotiveerd advies formuleren. Na de kennisname van dat advies 
wordt van het politiecollege, de politieraad,  de Gouverneur, de Procureur-Generaal, het 
Comité P  en van de Algemene Inspectie nog een afzonderlijk gemotiveerd advies 
ingewonnnen. 
Het dossier gaat daarna richting de Minister van Binnenlandse Zaken die uiteindelijk beslist of 
een verlenging al dan niet wordt toegestaan. 
Dat is dus voor volgend jaar, vandaag stellen we vast dat Rudy Verbeeck zijn kandidatuur 
rechtsgeldig heeft gesteld.  
 
6. Voorstel data Politieraad 2021: (in Wuustwezel) 
Voorzitter: Het volgende punt is ook een kennisname. De volgende politieraden die gaan 
door in Wuustwezel. Jullie kunnen al inschrijven op: 
- 25 maart 2021; 
- 27 juni 2021; 
- 23 september 2021;  
- 16 december 2021 ipv 15 december zoals eerder gemeld. 
 
7. Gelegenheid tot vrije vraagstelling van de Raadsleden in de openbare zitting. 
Voorzitter: Dan komen we tot de varia of vraagronde in openbare zitting. 
 
Raadslid J. Duerloo: Vorige keer ging het over de bodycams die besteld gingen worden. Is 
hierover al concreet iets geweten? 
Voorzitter: Er is nog een correctie in het verslag toegevoegd. Er gaan er 10 ipv 14 gekocht 
worden. 
Korpschef: Er is toen door Jan een vraag gesteld. Wij hebben de officiële offerte van het 
raamcontract toegevoegd aan het verslag. Daar zie je de algemene info en zie je de juiste 
correcte gegevens staan. Het gaat dan in totaal over 14.230,00 euro (incl. BTW). 
Raadslid J. Duerloo: Ik heb dat gelezen, en dit gaat doorgaan? Deze worden aangekocht? 
Korpschef: Jawel, ik denk dat dit zowel in het belang is van het kosprs als van de bevolking. 
Dan is er een vorm van preventieve controle van de politie; anderzijds ook in het belang van 
de politieambtenaren, van de collega’s, die heel dikwijls in moeilijke situaties moeten 
optreden en waar het heel dikwijls woord-tegen-woord is. De camerabeelden zijn niet voor 
iedereen zichtbaar. In eerste instantie zijn ze alleen zichtbaar voor de persoon zelf die de 
bodycam heeft gedragen. Hij kan de beelden niet zomaar wissen. Deze worden discreet 
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bewaard in de cloud gedurende een beperkte termijn. Het wordt ook aangegeven aan de 
privacycommissie. 
 
Raadslid J. Duerloo: Ik merk nu op dat op sommige plaatsen de scholen, zeker de middelbare 
scholen, gedaan zijn. Soms zie je jongeren rondhangen op speelpleintjes enz. Op zich is dit 
geen probleem. Ze hangen met 4 – 5 bij elkaar zonder mondmasker om een filmpje op de 
smartphone te bekijken. Ik zou willen vragen dat de interventieploegen langs deze plaatsen 
passeren en de mensen attent maken dat ze toch zeker hun afstand houden en hun 
mondmasker dragen, zeker nu de vakantieperiode aanbreekt.  
Korpschef: Dat wordt nu ook reeds opgevolgd. Wij hebben elke dag, niet alleen de 
interventieploegen maar ook de ploegen van project- en sectorwerking en de verkeersploegen 
die deze hotspots of verzamelplaatsen aandoen. Ze kunnen niet overal tegelijk zijn. Ze rijden 
rond met een herkenbaar voertuig. De jongeren -16 jaar vallen niet onder het gewoon 
strafrecht, dat heeft soms ook zijn nadelen. Het gaat meer over het sensibiliseren en het 
overhalen om zich te gedragen naar de regels. Meestal lukt het wel. 
Raadslid J. Duerloo: Dat is de bedoeling. Het is niet dat er geverbaliseerd moet worden maar 
enkel de aandacht erop vestigen.   
 
Voorzitter: Jan Suykerbuyk jij had ook nog een paar vragen? 
Raadslid J. Suykerbuyk: Mijn eerste vraag is van praktische aard. Al wat wij nu doen is dit 
rechtstreeks te volgen? 
 
Korpschef: Als u nu uw gsm opzet en gaat naar de website van de pz grens en u gaat naar het 
eerste nieuwsbericht over de vergadering van vanavond en u klikt op de link dan ziet u op 
YouTube met enkele seconden vertraging, ziet u live wat wij nu allemaal zien. 
Raadslid J. Suykerbuyk: Ik had nog een andere vraag.  
Voorzitter: Misschien dat Patrick De Smedt nog wil aanvullen op je vraag. 
P. De Smedt: Even meegeven, de link die Rudy zegt is een mogelijkheid maar ook rechtstreeks 
in YouTube en dan googlen naar politiezone grens en dan kom je rechtstreeks op onze 
livestreem uit. 
 
Raadslid J. Suykerbuyk: Mijn tweede vraag gaat over de cyclocross in Essen. Deze vindt over 
een aantal dagen plaats. Welke maatregelen worden er genomen om deze editie veilig te laten 
verlopen? En dan heb ik het meer bepaald over de politionele maatregelen. 
 
Voorzitter: Eén, duidelijk om weten is dat dit een professionele wedstrijd is die valt onder een 
apart protocol. Normaal zijn sportwedstrijden voor +12-jarigen verboden. Behalve de 
professionele sportwedstrijden. 
Twee, het protocol bepaalt enkele zaken waaraan moet voldaan zijn. Het eerste wat duidelijk 
tot uiting komt is dat er geen publiek is toegelaten. Dit wil niet zeggen dat er geen mensen 
zijn maar die mensen worden niet beschouwd als publiek dit zijn medewerkers of een heel 
beperkt aantal geaccrediteerden die zich ook heel nauwgezet moeten houden aan 
beperkingen of gezondheidsmaatregelen, die gekend zijn. 
Dan hebben we de deelnemers, die zijn nog meer gehouden aan maatregelen. Ze moeten een 
heel recente test hebben ondergaan, ze mogen elk maar 2 begeleiders meebrengen. Hun 
equipe is heel beperkt. Verder moeten we zeggen dat dit een geheel afgesloten zone is waar 
geen derden (onbevoegden) mogen binnenkomen. Dit is het belangrijkste qua kader. 
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Misschien dat Patrick nog kan aanvullen vanuit de veiligheidsoverleggen die geweest zijn. 
 
P. De Smedt: Er zijn heel duidelijke afspraken gemaakt met de organistor. Ze moeten het 
protocol perfect naleven. Het belangrijkste is dat er geen publiek mag komen. Zij gaan daar in 
eerste instantie zelf op toezien met stewards. Wij hebben ook mensen die in tweede fase 
hierop zullen toekijken. In eerste instantie is het aan de organisator om het volledig vlekkeloos 
te laten verlopen. De afspraken zijn gemaakt op verschillende veiligheidsvergaderingen. Wij 
zien dit positief in. 
 
Raadslid J. Suykerbuyk: Wordt de omgeving daar dan afgezet? Ik stel mij die vraag omdat je 
weet hoe het gaat. Mensen willen in de buurt even gaan kijken. Ik kan me inbeelden dat het 
gewoon niet kan om met 30 in een hoekje te gaan staan. 
 
P. De Smedt: Zoals aangehaald wordt het gebied afgezet. Er zal controle uitgevoerd worden, 
zodat er geen mensen binnen en buiten kunnen komen. De organisatie gaat dit controleren 
en de politie in tweede instantie. We gaan geen mensen toelaten. Er worden accreditaties 
uitgeschreven, zoals gezegd 2 per renner. Verder enkel de medewerkers en afgelopen. Als je 
de laatste wedstrijden ziet op de televisie zie je duidelijk dat de afspraken gerespecteerd 
worden. We gaan er streng op toezien dat de organisator erop toekijkt dat enkel diegene die 
een accreditatie hebben toegang krijgen. 
Voorzitter: Er zijn een 6 of 7 tal woningen die binnen deze zone zitten. Die zijn noodzakelijk 
natuurlijk, maar zij mogen geen derden ontvangen bij hen thuis. 
 
Raadslid W. Vorsselmans: Ik wil jullie informeren dat dit mijn laatste politieraad is. Ik neem 
afscheid uit de politieraad omdat wij dit zo hebben afgesproken binnen het gemeentebestuur 
van  Wuustwezel. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de samenwerking en ik wens mijn 
opvolger en jullie alle succes voor de toekomst. En dat jullie goede beslissingen mogen nemen 
voor de  politiediensten maar vooral voor de mensen van onze drie gemeenten. Voor de 
veiligheid en de bescherming van de mensen van onze gemeenten. 
 
Voorzitter: Dank u. En dank u voor uw bijdrage van de voorbije jaren.  
 
Raadslid J. Van Esbroeck: Ik wil ook mijn afscheid aankondignen als politieraadslid. Ik heb de 
voorbije gemeenteraad ook ontslag genomen als gemeenteraadslid. Vanaf januari zal ik 
vervangen worden door een collega. Ik wil jullie danken voor de samenwerking en speciaal 
Rudy en de politiediensten bedanken voor de goede zorgen die zij ook voor onze 
oppositieleden hier in deze raad geven. Dat wij onze informatie krijgen die we vragen en nodig 
hebben. Rudy bedankt en veel succes in juli. 
 
Voorzitter: Dank je wel Jan.  
 
Raadslid K. van Putte: Ik kom nog terug op de mogelijkheid die de politiezones hebben bij 
snelheidovertredingen in zones van 30 en 50 km per uur. Dit zijn snelheidsovertredingen 
kleiner dan 20 km per uur – waar we gasboetes kunnen voor voorzien. Kunnen jullie nog eens 
uitleggen waarom wij dit niet doen in onze politiezone? Ik heb begrepen dat we geen 
voorstander zijn om dit via gasboetes te doen. Weten we hoeveel (gas)boetes er zo 
opgemaakt worden in onze zone? Kunnen we dit achterhalen?  
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Hoeveel snelheidsovertredingen kennen wij in onze gemeente in de zones 30 en 50? Weten 
we hoeveel geld er ongeveer naar de federale kas verdwijnt? Ik denk niet dat de boetes 
toekomen aan onze politiezone.  
Kunnen we meer geld overhouden dan dat het ons zou kosten indien we het zelf zouden 
innen? Ik zie het Vlaamse geld niet graag verdwijnen naar de federale kas, dat zal u wel 
begrijpen. 
Voorzitter: We hebben dit al besproken in de vorige politieraad. Het is een afweging die we 
hebben gemaakt. 
Korpschef: Ik had de statistieken rondom mij gelegd. In 2019 werden er ongeveer een kleine 
200.000 voertuigen gecontroleerd op snelheid in onze zone. Daarvan zijn er een 4.000 pv’s 
opgemaakt, zie ik op het eerste gezicht, van snelheidovertredingen en het gros zit in de zone 
50 uiteraard. Het gros zit ook juist na de tolerantiemarge van 6 km per uur. Dit houdt in dat 
mensen soms vervelende berichten krijgen van het Parket zoals bijvoorbeeld “U reed 51km 
per uur”. Dan denken die mensen waar zijn die politiemensen mee bezig. Maar eigenlijk is de 
waarheid dat je dan 6 km meer dan die ene kilometer reed. 
 
De verkeersboetes worden nu volledig automatisch gegenereerd.  Wij moeten daar nu niets 
meer aan doen, behalve voor de niet-automatische controles. De automatische camera’s en 
die van ons die vertekken met een digitale flux naar de federale overheid naar het  
verwerkingscentrum van de federale politie. Zij maken automatisch de processen-verbaal.  
Die maken dat volledig digitaal, ze sturen u dit op en volgen dit ook volledig op. Dit gaat 
volledig automatisch en gaat ook automatisch naar het parket wanneer het niet betaald is. 
Het is ook gebonden aan de FOD Financiën, dit is uiteindelijk de bestemmeling van alle boetes 
in België die via het gewone strafrecht gaan. 
Wanneer wij morgen GAS gaan toepassen voor snelheidsinbreuken 30 en 50, dan hebben wij 
in de eerste plaats een extra kost van 2 full-time equivalente mensen. Je moet aan elke paal 
de gegevens digitaal gaan uitlezen. Op het bureel die effectief gaan oplezen, nummerplaten 
opvragen, processen-verbaal maken, de processen-verbaal verzenden en daarna opvolgen 
wie heeft betaald en wie niet. Want dan moet je dit zelf doen met  je eigen lijsten. Dit is een 
extra kost van 2 administratieven die we vandaag niet meer hebben voor dit werk omdat dit 
zonder voorwerp is.  
 
Het verkeersrecht is een vorm van bijzonder strafrecht. Daar zijn de regels van toepassing van 
het strafrecht. Bijvoorbeeld wanneer een politieman in zijn proces-verbaal bevestigt wanneer 
u voorbij het rood licht reed dan wordt dit zo aanvaard tot je het tegendeel kan bewijzen, wat 
quasi onmogelijk is.  
Wij zien bij de parkeerovertedingen dat de GASambtenaren dit nogal letterlijk nemen waarbij  
vaststellingen van parkeren die door politiemensen zijn vastgesteld, dikwijls eindigen met  
woord-tegen-woord wanneer er geen foto is en dus gespeoneerd worden, zonder gevolg 
verklaard. Het is een andere vorm van bewijsvoering omdat dit in de federale gaswet zo 
geregeld is. 
Gaan er dan meer controles gebeuren? Als ik de parlementaire stukken lees van Vlaanderen 
dan is het de bedoeling om meer controles in de zone 30 en 50 te laten gebeuren. We hebben 
dit  intern besproken met de verkeerspolitie. En we zijn tot de vaststelling gekomen dat er niet 
meer controles zullen gebeuren wanneer dit zou gebeuren in eigen beheer van de gemeenten. 
Waarom niet: we zitten met een beperkte capaciteit, je moet overal komen. We hebben een 
enorm grote politiezone met 3 grote gemeenten, met veel straten waar “iedereen zichzelf aan 
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de regels houdt”. In andere straten wordt er te snel gereden. Iedereen vraagt controles. 
Wekelijks komen er vragen tot extra controles, ook bij de burgemeesters. Meer controle is 
niet mogelijk als je niet substantiel meer personeel gaat inzetten.  
 
De opbrengst van de GAS-boetes gaat inderdaad naar de gemeentekas, maar daar moet nog 
de kost voor een proces-verbaal van IGEAN (de gemachtigde ambtenaar) aan toegevoegd 
worden, als substantiële kost.  
De opbrengst van de verkeersboetes gaat naar de FOD Financiën en die komen nadien via het 
verkeersboetefonds voor een deel terug naar de politiezones.  Wanneer de snelheidsboetes 
niet meer in de federale pot gaan, komen deze ook niet meer in het verkeersboetefonds. Dan 
zal logischerwijze het verkeersboetefonds dalen en zullen uiteindelijk de gemeenten iets meer 
gemeentelijke toelagen zullen moeten betalen om hetzelfde resultaat te behalen in hun 
begroting.  
Het enige wat ons als politiedienst een beetje sceptisch maakt, is dat we niet zeker zijn dat er 
echt meer gaat gecontroleerd worden wanneer het door de GAS-ambtenaren gaat behandeld 
worden, wat toch de basisbedoeling is om een veiliger verkeer te creëeren in onze gemeenten. 
 
Raadslid K. Van Putte: Bedankt voor de volledige uitleg. Het zijn een heel aantal punten. Het 
is mij wel duidelijker geworden. 
 
Voorzitter:  Een kleine dienstmededeling. Eén van de data die op de agenda staat voor de 
politieraad voor volgend jaar is 15 december en dit moet 16 december zijn.  
Zijn er nog vragen? Zo niet dan sluiten we de openbare zitting. 
 
 
 
 
Gaston Van Tichelt       Tine Blankers  
Burgemeester – Voorzitter                                                                  Secretaris a.i. 


