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Verslag zitting politieraad 25 februari 2019 

 

 

 

 

 

ZITTING VAN DE POLITIERAAD 

POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE 

 

Maandag 25 februari 2019 om  
stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK 

 

 

 

AGENDA  
 

 

Openbare zitting: 
 
1. Eedaflegging van de nieuwe politieraadsleden. 

2. Het verslag van de zitting van de politieraad van 26 november 2018. Goedkeuren. 

3. Organigram en waarden van de politiezone VLAS. Presentatie. 

4. Het huishoudelijk reglement van de politieraad van de politiezone VLAS. Instemmen. 

5. Het stemgewicht van de leden van de politieraad. Kennisname. 

6. De berekening van de presentiegelden van de leden van de politieraad. Bespreken en   instemmen. 

- Vastleggen van het bedrag. 

- Berekening overlaten aan SSGPI. 

7. Mobiliteitscyclus 2019/01. Vacantverklaring van 4 betrekkingen in het operationeel kader.  

 Instemmen. 

8. Vacant verklaring mandaat korpschef van de lokale politiezone VLAS. Instemmen. 

9. Kogelwerende T-shirts – aanvullende levering. Instemmen. 

10. Aankoop van 160 uitschuifbare wapenstokken. Instemmen. 

11. Aankoop van 35 bureaustoelen met armsteunen en 35 bureaustoelen zonder armsteunen.  

 Instemmen.  

12. De aankoop en levering van 40 mobiele werkstations HP ProBook 650 G4 met uitrusting.  

 Instemmen. 

13. Aankoop van een briefcam voor efficiënte consultatie van camerabeelden. Instemmen. 

14. Aankoop van 9 smartphones type Iphone 8 64GB d.m.v. raamovereenkomst FORCMS-GSM- 098.  

 Instemmen. 

15. Voorstel tot aankoop via het raamcontract Eandis van twee anonieme plug in hybride  

 dienstvoertuigen. Instemmen. 

16. Samenwerking met SECURITAS voor de monitoring/aansturing van de camerabeelden.  

 Instemmen. 

17. Schrijven van de gouverneur van West-Vlaanderen inzake goedkeuring wijziging  

 personeelsformatie. Kennisname. 

18. De criminaliteitscijfers 2018, politiezone VLAS. Kennisgeving. 

19. Vraag van raadslid Wouter Vermeersch inzake actualiteit stadscentrum - organisatie politie 

 

Mondelinge vragen door de raadsleden. 
 
 



2 

Verslag zitting politieraad 25 februari 2019 

Besloten zitting: 
 
20. Aanduiden van personeelsleden in het kader van de mobiliteitscyclus 2018/05. Benoemen. 

21. Invordering langs gerechtelijke weg van door derden veroorzaakte schade. Burgerlijke   partijstelling. 

22. Toekenning rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval met  

 betrekking tot het vast weddegedeelte. 

23. Toekenning rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval met  

 betrekking tot het extra wettelijk weddegedeelte. 

24. Op rust stelling van een inspecteur van politie. Instemmen. 

25. Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisgeving 
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DE POLITIERAAD 
POLITIEZONE 
KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE    zitting maandag 25 februari 2019 

 

 

Om 19u. wordt de zitting geopend door voorzitter Vincent Van Quickenborne. 
 
Hij verwelkomt de aanwezigen. 
 
Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne 
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, Alain Cnudde, Veronique Decaluwé, Stefanie 
Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc 
Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, Jan Viaene en Axel 
Weydts.  
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 
Verontschuldigd: 

Raadsleden: Koen Byttebier 

 

 
Conform artikel 25/2, §2 van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998 en artikel 38 van het 
huishoudelijk reglement van de politieraad van de politiezone VLAS heeft de zone volgend punt tot toevoeging 
aan de agenda binnengekregen van de heer Wouter Vermeersch: 
 
‘Onderwerp: Actualiteit stadscentrum - organisatie politie 

Toelichting: 

De politieraad is bevoegd voor onder meer de organisatie en het beheer van het lokale politiekorps.  

In het kader van de dienstverlening aan de bevolking en de goede organisatie van onze politie hadden wij graag 

nadere informatie bekomen. 

In de recente actualiteit stellen wij vast dat burgers door de meldkamer in Brugge nog steeds naar het 

voormalige politiekantoor in de Oude Vestingsstraat worden gestuurd. Bovendien worden meldingen niet altijd 

ernstig genomen. 

Concrete vraag:  

Graag hadden wij willen nagegaan hoe de organisatie van onze politie hierop kan afgestemd worden zodat 

burger onmiddellijk correct worden doorverwezen en meldingen ernstig worden genomen.’ 

 
Dit punt wordt toegevoegd aan de agenda als agendapunt 19. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
De zitting eindigt om 21.15u. 
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Openbare zitting 25 februari 2019 
 

1. Eedaflegging van de nieuwe politieraadsleden. 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne 
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, koen Byttebier, Alain Cnudde, Veronique 
Decaluwé, Stefanie Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal 
Maghroud, Marc Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, 
Jan Viaene en Axel Weydts.  
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 
Verontschuldigd: 

Raadslid: Koen Byttebier 

 

Referenties: 
 
- de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
 twee niveaus, meer bepaald artikel 12; 
- het Koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de 
 leden van de politieraad; 
- de ministeriële omzendbrief van 13 november 2018 betreffende de verkiezing en de installatie van de 
 politieraadsleden van een meer gemeentezone; 
- de beslissing van de politieraad van 26 november 2018, punt 5; 
- de beslissing van de gemeenteraden van de stad Kortrijk, de gemeente Kuurne en de gemeente 
 Lendelede van respectievelijk 3, 2 en 4 januari 2019 inzake de verkiezing van de leden van de  
 politieraad van de politiezone VLAS; 
- het decreet van de Vlaamse regering van 22 december 2017; 
- de Nieuwe Gemeentewet; 
 
 
Beschrijving: 
 
In de zitting van de politieraad van 26 november 2018, punt 5 en conform artikel 12, 4de  lid van de wet op de 
geïntegreerde politie van 7 december 1998, werd ingestemd dat de politieraad van de politiezone VLAS voor de 
volgende legislatuur 21 politieraadsleden zal tellen, verdeeld als volgt: 
 
17 raadsleden voor Kortrijk 
3 raadsleden voor Kuurne 
1 raadslid voor Lendelede 
In de gemeenteraadszittingen van Kortrijk, Kuurne en Lendelede van respectievelijk 3, 2 en 4 januari 2019 werd 
overgegaan tot het verkiezen van respectievelijk 17, 3 en 1 effectieve politieraadsleden. 
 
Conform artikel 20bis van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998 leggen de politieraadsleden 

alvorens zij in functie treden de eed af die luidt als volgt: “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, 

gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische Volk”. 

 

Er wordt akte genomen van de eedafleggingen en vervolgens worden Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, 

Nicolas Beugnies, Alain Cnudde, Veronique Decaluwé, Stefanie Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen 

Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine 

Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, Jan Viaene en Axel Weydts als titelvoerende 

politieraadsleden geïnstalleerd. 
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Gehoord de opmerking van raadslid Wouter Vermeersch. 
 
 
 

2. Het verslag van de zitting van de politieraad van 26 november 2018. Goedkeuren. 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne 
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, koen Byttebier, Alain Cnudde, Veronique 
Decaluwé, Stefanie Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal 
Maghroud, Marc Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, 
Jan Viaene en Axel Weydts.  
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 
Verontschuldigd: 

Raadslid: Koen Byttebier 

 

 

Referentie: 

 

- De zitting van de politieraad van 26 november 2018; 

Beschrijving: 

 

De voorzitter vraagt om het verslag van de zitting van de politieraad van 26 november 2018, goed te keuren. 

 

De fractie Vlaams belang zal zich onthouden om dit verslag goed te keuren aangezien zij niet vertegenwoordigd 

waren in deze zitting van de politieraad. 

 

De andere raadsleden keuren het verslag van de zitting van de politieraad van 26 november 2018, goed. 

 

 

De politieraad beslist: 

 

2.1.  het verslag van de zitting van de politieraad van 26 november 2018, zonder opmerkingen goed te 

keuren; 

 

Bijlage: 

- Het verslag van de zitting van 26 november 2018; 
 

 

 

3. Organigram en waarden van de politiezone VLAS. Presentatie. 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne 
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, koen Byttebier, Alain Cnudde, Veronique 
Decaluwé, Stefanie Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal 
Maghroud, Marc Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, 
Jan Viaene en Axel Weydts.  
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Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 
Verontschuldigd: 

Raadslid: Koen Byttebier 

 

 
Beschrijving: 

 

De korpschef wnd. geeft een toelichting inzake het organigram en de kernwaarden van de politiezone VLAS. 

Hij deelt mede dat in de toekomst de afdelingshoofden de werking van hun afdelingen zullen komen toelichten 

op politieraad. 

 

Hij schetst de kernwaarden van de zone en deze zijn de volgende: 

 
Intern: 
- Respect 
- Vertrouwen 
- Welzijn 
- Rust 
 
 
Extern: 
- Kwaliteit 
- Integriteit 
- Samenwerking 
 
 
 

4. Het huishoudelijk reglement van de politieraad van de politiezone VLAS. Instemmen. 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne 
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, koen Byttebier, Alain Cnudde, Veronique 
Decaluwé, Stefanie Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal 
Maghroud, Marc Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, 
Jan Viaene en Axel Weydts.  
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 
Verontschuldigd: 

Raadslid: Koen Byttebier 

 

 
Referenties: 

 

- De wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998, inzonderheid artikel 25/5; 
- De beslissing van de politieraad van 27 september 2017, punt 6; 
- De beslissing van het politiecollege van 11 januari 2019, punt 7.1.; 
- Het overleg met de fractieleiders van de politieraad van 6 februari 2018; 
 

 

Beschrijving: 
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Reeds geruime tijd bestaat er een huishoudelijk reglement van de politieraad van de politiezone VLAS. In de 

zitting van de politieraad van 27 september 2017, punt 6, werd ingestemd met een update van dit huishoudelijk 

reglement volgens de nieuwe bepalingen van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998. 

 

Met de nieuwe legislatuur is het aangewezen om dit reglement te laten goedkeuren door de nieuwe 

politieraad. Er werden een paar wijzigingen aangebracht. Deze zijn aangeduid in het geel. 

 

 

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen: 

 

4.1. in te stemmen met het huishoudelijk reglement van de politieraad van de politiezone VLAS; 

 

 

Bijlage: 

 

- het ontwerp van het huishoudelijk reglement van de politieraad van de politiezone VLAS; 

 

 
 

5. Het stemgewicht van de leden van de politieraad. Kennisname. 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne 
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, koen Byttebier, Alain Cnudde, Veronique 
Decaluwé, Stefanie Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal 
Maghroud, Marc Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, 
Jan Viaene en Axel Weydts.  
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 
Verontschuldigd: 

Raadslid: Koen Byttebier 

 

 
Referenties: 
 
- de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998, meer bepaald de artikelen 23, 24, 25 en 
 26; 
- het Koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de berekeningswijze van het aantal 
 stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege; 
- de ministeriële omzendbrief PLP 43 van 12 oktober 2007 betreffende de onderrichting voor het 
 opstellen van de politiebegroting voor 2008 ten behoeve van de politiezones; 
- de beslissing van de politieraad van 26 maart 2018, punt 1; 
- de nota van de politiesecretaris van 3 januari 2019 met kenmerk SCR/PC/VEA/5/2019; 
 

Beschrijving: 
 
- stemgewicht leden van het politiecollege 
 
Artikel 24 van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998, bepaalt dat in het politiecollege elke 
burgemeester over een aantal stemmen beschikt naar evenredigheid van de minimum politiedotatie die zijn 
gemeente in de meergemeentenzone inbrengt. 



8 

Verslag zitting politieraad 25 februari 2019 

 
Conform artikel 1 van het Koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de berekeningswijze van het 
aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege gebeurt de 

berekening als volgt: 
gemeentelijkedotatiex100

totaalvandegemeentelijkedotaties
. 

 
Het totaal aantal stemmen binnen het politiecollege bedraagt 100. 
Conform de ministeriële omzendbrief PLP 43 van 12 oktober 2007 moet de verdeling van de stemmen binnen 
het politiecollege worden herzien tijdens de eerste politieraad van elk jaar en moet deze zich baseren op de 
bijdrage van elk van de gemeenten zoals bepaald in de zonale rekeningen die werden goedgekeurd door de 
toezichthoudende overheid. Het is aangewezen ons te baseren op de laatst goedgekeurde jaar en – 
begrotingsrekening, meer bepaald van het dienstjaar 2017. 
 
Dit brengt ons op volgende berekening: 
 
TOTAAL BEDRAG VAN DE GEMEENTELIJKE DOTATIES: 16.552.939 EUR 
 
wat de stad Kortiijk betreft: 14.356.366 EUR x 100 = 1.435.636,6 : 16.552.939 = 86,73 % 
wat de gemeente Kuurne betreft: 1.688.399 EUR x 100 = 168.839,9 : 16.552.939 = 10,19 % 
wat de gemeente Lendelede betreft: 508.174 EUR x 100 = 50.817,4 : 16.552.939 = 3,09 % 
 
In overeenstemming met artikel 1 van het Koninklijk besluit van 20 december 2000:  
beschikt de burgemeester van Kortrijk over 87 stemmen 
beschikt de burgemeester van Kuurne over 10 stemmen 
beschikt de burgemeester van Lendelede over 3 stemmen 
Conform artikel 23 van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998 wordt de rang van de leden 
van het politiecollege bepaald door het stemmenaantal dat elk van hen overeenkomstig artikel 24 is toegekend. 
Indien het politiecollege geen voorzitter heeft aangesteld wordt deze functie waargenomen door het lid met de 
hoogste rang. 
 
 
- stemgewicht leden van de politieraad 
 
Conform artikel 25 van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998 heeft elk politieraadslid, de 
leden van het politiecollege inbegrepen, één stem. 
 
Conform artikel 26 van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998 beschikt, bij de stemmingen 
over de vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, elke groep 
vertegenwoordigers van één gemeente uit de politiezone over evenveel stemmen als waarover de 
burgemeester van de gemeente die hij vertegenwoordigt, beschikt in het politiecollege. Deze stemmen worden 
onder de leden van die groep gelijk verdeeld. 
 
de politieraadsleden van Kortrijk beschikken zodoende over 87 : 18 = 4,83 stemmen 
de politieraadsleden van Kuurne beschikken zodoende over 10 : 4 = 2,5 stemmen 
de politieraadsleden van Lendelede beschikken zodoende over 3 : 2 = 1,5 stemmen 
 
 
De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen: 
 
5.1. kennis te nemen van het stemgewicht waarover de politieraadsleden beschikken bij de stemmingen  
 over de vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, als volgt: 
 
 de politieraadsleden van Kortrijk beschikken over 4,83 stemmen 
 de politieraadsleden van Kuurne beschikken over 2,5 stemmen 
 de politieraadsleden van Lendelede beschikken over 1,5 stemmen 
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6. De berekening van de presentiegelden van de leden van de politieraad. Bespreken en instemmen. 
- Vastleggen van het bedrag 
- Berekening overlaten aan SSGPI (sociaal secretariaat federale politie) 

 

– Het bedrag van de presentiegelden. Vastleggen. 
____________________________________________________________ 
 

Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne 
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, Alain Cnudde, Veronique Decaluwé, Stefanie 
Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc 
Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, Jan Viaene en Axel 
Weydts.  
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 
Verontschuldigd: 

Raadslid: Koen Byttebier 

 

 
Referenties: 

 

- de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998, meer bepaald artikel 20ter; 

- de nota van het SSGPI van 30 november 2018 inzake de berekening van de presentiegelden; 

- de beslissing van de politieraad 14 juli 2003, punt 3; 

- de beslissing van de politieraad van 22 januari 2007, punt 3; 

- de beslissing van de politieraad van 28 januari 2013, punt 4; 

- de beslissing van de politieraad van 25 februari 2013, punt 1; 

- de nota van de politiesecretaris van 4 januari 2019 met kenmerk BOD/SCR/VEA/23/2019; 

- vergadering fractieleiders politieraad politiezone VLAS van 6 februari 2019; 

 

 

Beschrijving: 

 

Het artikel 20ter van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998 bepaalt het volgende: 

§1. De leden van het politiecollege mogen geen bijkomende verdiensten genieten ten laste van de gemeente of 

politiezone. 

§2. De politieraadsleden ontvangen geen wedde. Zij trekken presentiegeld als zij deelnemen aan de 

vergaderingen van de politieraad. Het bedrag van het presentiegeld wordt vastgesteld door de politieraad. Het 

presentiegeld bedraagt minimum 37,18 EUR en maximum 121,95 EUR. Het bedrag van het presentiegeld, 

bepaald overeenkomstig §2, derde lid, wordt onderworpen aan de geldende regeling van de koppeling aan de 

index. 

 

In de voorbije legislaturen werd telkenmale in de politieraad beslist om het bedrag van de presentiegelden voor 

de politieraadsleden vast te leggen op 121,05 EUR, gekoppeld aan de index. (het maximumbedrag). 

Naar analogie met bovenvermelde beslissingen van de politieraad zal het basisbedrag van de presentiegelden 

121,95 EUR bedragen. Gekoppeld aan de index zal het geïndexeerde bedrag met toepassing van de laatste 

indexaanpassing (1 januari 2019) 121,95 EUR x 1,7069 = 208,156 EUR bedragen. 

 

Op de vergadering van de fractieleiders van de politieraad van de politiezone VLAS werd gevraagd om het 

volgende in te voegen in het huishoudelijk reglement van de politieraad: 
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‘Aan de raadsleden die minstens 2/3de van de raadszitting bijwonen wordt een presentiegeld van 100% 
uitbetaald. 
Aan de raadsleden die de raadszitting minder dan 2/3de bijwonen wordt 50% van het presentiegeld uitbetaald. 
Het is de voorzitter van de politieraad die hierover beslist en de betrokken beslissing mee deelt aan het 
politieraadslid.’ 
 

 

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen: 

 

6.1. ermee in te stemmen dat het basisbedrag voor de presentiegelden van de politieraadsleden van de 

 politiezone VLAS, 121,95 EUR bedraagt en gekoppeld wordt aan de index; 

 

6.2. dat het geïndexeerde bedrag van de presentiegelden met toepassing van de laatste  

 indexaanpassing van 1 januari 2019: 121,95 EUR x 1,7069 = 208,156 EUR bedraagt; 

 

6.3. ermee in te stemmen dat aan de raadsleden die minstens 2/3de van de raadszitting bijwonen een 
presentiegeld van 100% wordt uitbetaald; 

 
6.4. ermee in te stemmen dat aan de raadsleden die de raadszitting minder dan 2/3de bijwonen 50% van 

het presentiegeld uitbetaald wordt; 
 
 
Budget: 
 
35.000 EUR 
begroting 2019 en volgende – begrotingsartikel 330/111-22 
 
 

 

- De berekening van de presentiegelden door het SSGPI. Instemmen. 

_______________________________________________________________ 

 

Referenties: 

 

- de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998, meer bepaald artikel 12, 20ter en 22; 

- het decreet lokale besturen meer bepaald artikel 12; 

- de nota van het SSGPI van 30 november 2018 inzake de berekening van de presentiegelden; 

- de beslissing van de politieraad 14 juli 2003, punt 3; 

- de beslissing van de politieraad van 22 januari 2007, punt 3; 

- de beslissing van de politieraad van 28 januari 2013, punt 4; 

- de nota van de politiesecretaris van 3 januari 2019 met kenmerk BOD/SCR/VEA/23/2019; 

 

 

Beschrijving: 

 

De meergemeentezones kunnen voor de berekening van de presentiegelden van de politieraadsleden een 

beroep doen op het SSGPI (het sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie). Dit sociaal secretariaat zorgt 

enerzijds voor de maandelijkse uitbetaling van de presentiegelden en anderzijds staat dit secretariaat in voor de 

fiscale administratie met betrekking tot de aangifteverplichting. 

 

Indien een meergemeentezone beroep wil doen op de diensten van het SSGPI moet daarvoor een 

overeenkomst met deze laatste afgesloten worden. Deze overeenkomst heeft slechts een beperkte 

geldigheidsduur aangezien deze bij de installatie van een nieuwe politieraad automatisch wordt beëindigd. Het 

is aan de nieuwe politieraad om, indien gewenst, een nieuwe overeenkomst af te sluiten met het SSGPI. 
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Naar analogie met de voorbije legislaturen zou het aangewezen zijn om opnieuw een overeenkomst met het 

SSGPI af te sluiten zodat deze instantie de uitbetaling en de fiscale administratie betreffende de 

presentiegelden kan behartigen. 

 

 

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen: 

 

6.5. om in te stemmen met de hieronder vermelde artikelen: 

 

Artikel 1. de politiezone VLAS, 5456, verzoekt om de berekening van de presentiegelden van de 

politieraadsleden over te laten aan het sociaal secretariaat SSGPI; 

 

Artikel. 2. ermee in te stemmen dat een overeenkomst afgesloten wordt tussen het sociaal secretariaat SSGPI 
en de politiezone VLAS waarin de voorwaarden worden vermeld waaronder het sociaal secretariaat de 
berekening van de presentiegelden van de politieraadsleden op zich neemt; 
 
Artikel. 3. dit besluit kent rechts ingang vanaf 25.02.2019 ; 
 
Artikel. 4. een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan: 
 -  de bijzondere rekenplichtige van de lokale politie van de zone 
  -  het sociaal secretariaat SSGPI  
 
 

Bijlage: 

- Overeenkomst betreffende de berekening van de presentiegelden; 
 
 
 

7. Mobiliteitscyclus 2019/01. Vacantverklaring van 4 betrekkingen in het operationeel kader.  
Instemmen. 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne 
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, Alain Cnudde, Veronique Decaluwé, Stefanie 
Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc 
Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, Jan Viaene en Axel 
Weydts.  
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 
Verontschuldigd: 

Raadslid: Koen Byttebier 

 
 
Referenties: 
 
-  de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus; 
-  het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten; 
-  het Koninklijk besluit van 16 april 2002 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001; 
-  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; 
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-  de wet van 3 juli 2005 tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van 
de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten; 

-  het protocol nr. 103 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 14 mei 2003; 
-  het protocol nr. 179/4 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 8 maart 2006; 
-  het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en 

van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie, dat de minimumnormen voor de 
lokale politie bepaalt;  

-  het Koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 
personeelsleden van de lokale politie; 

-  het Koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen 
van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te 
verzekeren; 

-  het Koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 
van het personeel van de politiediensten; 

-  het Ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het 
Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiedienst, afgekort UBPOL; 

-  de Ministeriële 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; 

-  de Ministeriële Omzendbrief GPI 15 bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, 
inzonderheid de etappe volgend op de vacant stelling van de ambten en de kandidaatstellingen, 
houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositie regeling betreffende de externe 
werving van calog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en 
betreffende bepaalde interne verschuivingen; 

-  het Koninklijk besluit van 7 juni 2009 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de 
rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 

-  het Koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in het 
raam van de mobiliteit; 

-  het Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten aangaande de eerste aanwijzing van de personeelsleden van het 
operationeel kader; 

-  de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de 
opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten;  

-  de beslissing van de politieraad van 27 oktober 2003, punt 3 waarbij de personeelsformatie van de 
lokale politie in Kortrijk - Kuurne - Lendelede vastgesteld werd; 

-  de beslissing van de politieraad van 26 januari 2004 punt 3 waarbij ieder vertrek binnen de lopende 
mobiliteitscyclus aanleiding kan geven tot het openstellen van een evenredig aantal vacante 
betrekkingen; 

-  de beslissing van de politieraad van 23 april 2018, punt 1; 
-  de nota van de afdeling Personeel van 17 januari 2019 met kenmerk COS/PRS/MLE/369/2019; 
-  de beslissing van het politiecollege van 25 januari 2019, punt 1; 
-  de beslissing van het politiecollege van 22 februari 2019, punt 4; 
 
 
Beschrijving: 
 
Rekening houdend met de reeds geplande vertrekken en de vacatures die niet konden worden ingevuld bij de 
vorige mobiliteitscyclus, kan de politiezone VLAS 4 vacatures openstellen via de mobiliteitscyclus 2019/01, om 
te evolueren naar 251 operationele effectieven. 
 
Er wordt voorgesteld om volgende plaatsen vacant te verklaren: 
 

- 1 middenkader voor de afdeling Interventie/teams 

- 1 basiskader/middenkader voor de afdeling Informatiebeheer 

- 1 basiskader/middenkader/CP voor de afdeling WYK/omgeving (milieu) 

- 1 basiskader voor de afdeling Interventie/teams 
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Gehoord raadslid Wouter Vermeersch die vraagt of er nog steeds een tekort aan operationele personeelsleden 
is van 10 à 15% zoals deze zomer. 
Gehoord de korpschef wnd. die antwoordt dat we naar 251 operationele personeelsleden aan het gaan zijn en 
dat er met deze invulling nog 4 personeelsleden tekort zijn. 
 
Raadslid Pieter Soens merkt op tevreden te zijn dat er een vacature komt bij de afdeling wijk want CD&V heeft 
altijd gepleit om meer krachten te hebben bij de wijkwerking. 
 
 
De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen: 
 
7.1. om in te stemmen met de hieronder opgesomde artikelen: 
Art. 1.: 
 
In het operationeel kader van de lokale politiezone VLAS volgende betrekkingen vacant te verklaren: 
 
- 1 middenkader voor de afdeling Interventie/teams 

- 1 basiskader/middenkader voor de afdeling Informatiebeheer 

- 1 basiskader/middenkader/CP voor de afdeling WYK/omgeving (milieu) 

- 1 basiskader voor de afdeling Interventie/teams 

 
Art. 2.: 
De vacant verklaarde betrekkingen door middel van de mobiliteitsregeling in te vullen (mobiliteitscyclus 
2019/01); 
 
 
Art.3.: 
Voor de vacant verklaarde betrekkingen geen voorrang te koppelen voor personeelsleden van het operationeel 
kader die ten minste 40 jaar zijn en gedurende ten minste 10 jaar zijn aangewezen voor een betrekking op het 
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een betrekking postuleren buiten dit gewest; 
 
 
Art 4.: 
Volgende vacant verklaarde betrekkingen vallen onder de gespecialiseerde betrekkingen, zoals bedoeld in tabel 
I van bijlage 19 RPPol; 
 
- geen 
 

 

Art.5.: 
Voor de wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekkingen wordt voor volgende selectiemodaliteit 
gekozen: 
 
- het in aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie; 
- een selectieproef conform art. VI.II.21, eerste lid 6° RPPol; 
 
 
Art.6.: 
- De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 middenkader voor de afdeling 

Interventie/teams 

als volgt samen te stellen: 

Voorzitter: 
CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie/GINT, aangewezen door de vervangende korpschef van de 
politiezone VLAS; 
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Leden: 
- CP Jean-Marc VAN BELLINGEN, afdeling Personeel/team Geweldbeheersing; 
- HINP Brecht SEYNHAEVE, afdelingshoofd Recherche/GINT; 
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en secretaris van de selectiecommissie. 
 
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid. 
 
 
Art.7.: 
- De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 basiskader/middenkader voor de 

afdeling Informatiebeheer als volgt samen te stellen: 

 

Voorzitter: 
CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie/GINT, aangewezen door de vervangende korpschef van de 
politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- CP Koen DEROUS, afdelingshoofd Informatiebeheer; 
- HINP Stefaan VANDOMMELE, afdeling Informatiebeheer/teamchef Lokaal informatiekruispunt; 
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en secretaris van de selectiecommissie. 
 
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid. 
 
 
Art.8.: 
- plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 basiskader/middenkader/CP voor de 

afdeling WYK/omgeving (milieu) als volgt samen te stellen: 

 

Voorzitter: 
CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie/GINT, aangewezen door de vervangende korpschef van de 
politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- CP Dirk HUYSENTRUYT, afdelingshoofd WYK 
- CP Dirk BIESBROUCK, afdeling REC/team ECO 
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en secretaris van de selectiecommissie. 
 
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid. 
 
 
Art.9.: 
- De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 basiskader voor de afdeling 

Interventie/teams 

als volgt samen te stellen: 

 

Voorzitter: 
CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie/GINT, aangewezen door de vervangende korpschef van de 
politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- CP Jean-Marc VAN BELLINGEN, afdeling Personeel/team Geweldbeheersing; 
- HINP Brecht SEYNHAEVE, afdelingshoofd Recherche/GINT; 
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en secretaris van de selectiecommissie. 
 
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid. 
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Art.10.: 
Naar analogie met de beslissing van de politieraad van 26 januari 2004, punt 3, zal ieder vertrek binnen de 
lopende mobiliteitscyclus aanleiding kunnen geven tot het openstellen van een evenredig aantal vacante 
betrekkingen tot een maximum van 251 fulltime equivalenten in het operationeel kader; 
 
 
Art.11.: 
De in deze beslissing als gespecialiseerd aangeduide bedieningen kunnen, bij niet-invulling tijdens de lopende 
cyclus van de mobiliteit, worden omgezet in een niet-gespecialiseerde bediening binnen het totale quotum van 
de vacant verklaarde bedieningen in hetzelfde kader en vice versa; 
 
Art.12.: 
In afwijking van het Koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in 
het raam van de mobiliteit, wordt voor de gespecialiseerde betrekkingen en de betrekking in het middenkader 
geen mobiliteitsreserve aangelegd. 
 

 
 
8. Vacant verklaring mandaat korpschef van de lokale politiezone VLAS. Instemmen. 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne 
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, Alain Cnudde, Veronique Decaluwé, Stefanie 
Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc 
Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, Jan Viaene en Axel 
Weydts.  
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 
Verontschuldigd: 

Raadslid: Koen Byttebier 

 
 
Referenties: 
- De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op  
 twee niveaus, inzonderheid artikel 48; 
- 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,  
 inzonderheid artikel 65 t.e.m. 73; 
- het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de  
 politiediensten (hierna RPPol); 
- het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het  
 Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de  
 politiediensten,  artikel 2.13 en 2.14; 
- het ministerieel besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de functieomschrijving en de daaruit  
 voorvloeiende profielvereisten van een korpschef; 
- het Koninklijk besluit van 18 september 2008 tot wijziging van sommige bepalingen inzake de  
 mandaten bij de politiediensten; 
- de beslissing van de politieraad van 27 oktober 2003, punt 3; 
- De beslissing van de politieraad van 29 september 2014, punt 1 inzake de vacant verklaring van het  
 mandaat van korpschef van de politiezone VLAS; 
- De beslissing van de politieraad van 13 januari 2015, punt 4 inzake het voordragen van HCP Rino  
 Defoor als kandidaat om aangewezen te worden door de Koning voor het mandaat van korpschef van  
 de politiezone VLAS; 
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- Het Koninklijk besluit van 31 januari 2015 inzake het aanwijzen van HCP Rino Defoor in het mandaat  
 van korpschef van de politiezone VLAS ; 
- De beslissing van het politiecollege van 19 juni 2017, punt 1 inzake het aanduiden van een  
 vervangende korpschef; 
- De beslissing van het politiecollege van 8 september 2017, punt 5.1., 5.2., 5.3. en 5.4.; 
- De beslissing van het politiecollege van 22 september 2017, punt 3 inzake het aanduiden van de  
 vervangende korpschef in een hoger ambt; 
- De beslissing van de politieraad van 25 september 2017, punt 10; 
- De nota van de politiesecretaris van 4 januari 2019 met kenmerk BOD/SCR/VEA/28/2019; 
- De beslissing van het politiecollege van 11 januari 2019, punt 9; 
- De beslissing van het politiecollege van 25 januari 2019, punt 11.2. en 11.3.; 
 
 
Beschrijving: 
 
In de zitting van de politieraad van 13 januari 2015 werd HCP Rino Defoor aangewezen als kandidaat om te 
worden aangewezen door de Koning voor het mandaat van korpschef van de politiezone VLAS. 
HCP Rino Defoor werd met het Koninklijk besluit van 31 januari 2015 aangewezen in het mandaat van 
korpschef van de politiezone VLAS. 
 
In de zitting van het politiecollege van 19 juni 2017, punt 1, werd HCP Filip Devriendt aan gesteld als 
vervangende korpschef met ingang van 16 juni 2017 voor onbepaalde duur en met volheid van alle 
bevoegdheden. 
 
In de zitting van het politiecollege van 8 september 2017, punt 5.3.1. werd kennis genomen van het voorstel 
van protocol tot detachering van HCP Rino Defoor bij de dienst beleidsondersteuning van de Directeur-
generaal a.i. van de algemene directie van de administratieve politie en hieraan integraal zijn akkoord te 
hechten, onder de voorwaarde van vraag van korpschef Rino Defoor om vrijwillig zijn mandaat als korpschef in 
de politiezone Vlas te beëindigen en de aanvaarding ervan door de politieraad. 
 
In de zitting van het politiecollege van het 8 september 2017, punt 5.4.1. werd kennis genomen van de vraag 
van HCP Rino Defoor tot vrijwillige ontheffing uit het mandaat van korpschef in de politiezone VLAS en hiervoor 
de motivering van de aanvraag integraal te onderschrijven. 
In de zitting van de politieraad van 25 september 2017, punt 10.a.1. werd kennis genomen van het protocol 
inzake de detachering van HCP Rino Defoor naar de federale politie, algemene directie bestuurlijke 
politie/dienst beleidsondersteuning en dit met ingang van 1 oktober 2017. 
In diezelfde zitting werd de vraag van HCP Rino Defoor tot vrijwillige beëindiging van het mandaat van 
korpschef van de politiezone VLAS met ingang van 1 oktober 2017, goedgekeurd. 
 
In de zitting van het politiecollege van 22 september 2017, punt 3, werd HCP Filip Devriendt aangesteld in een 
hoger ambt conform art. VI.II.77, 2° van het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 met ingang van 1 oktober 
2017 tot op het moment dat hij de functie van vervangende korpschef niet meer waarneemt. 
 
Teneinde te kunnen overgaan tot het definitief aanwijzen van een korpschef dient een vacature te worden 
opengesteld. 
 

In het kader van deze vacature en de kandidaatstelling voor het aanwijzen voor het ambt van korpschef bij de 
lokale politie en conform het artikel VII.III.20 RPPol neemt de politieraad volgende beslissingen: 
1°  dat een bij wege van mandaat te begeven ambt vacant wordt verklaard; 
2° over de termijn waarbinnen de kandidaatstelling ontvankelijk kan worden ingediend, zonder dat deze 

termijn minder dan twintig mag bedragen, te rekenen vanaf de dag van de mededeling van de in artikel 
VII.III.23 RPPol bedoelde oproep aan de voor de aanwijzing voor het mandaat in aanmerking komende 
personeelsleden; 

3°  over de samenstelling van de bevoegde selectiecommissie dan wel, of een beroep gedaan wordt 
op de nationale selectiecommissie; 

 
De oproep tot kandidaatstelling voor de aanwerving van een korpschef voor de lokale politie die zal gelanceerd 
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worden dient de volgende gegevens te vermelden (artikel 7.III.23 RPPol): 
1°  het vacante mandaat en de categorie tot dewelke het vacante mandaat behoort; 
2°  de vermelding waar de functiebeschrijving en het profiel kunnen geraadpleegd worden (dit profiel ligt 

vast door het ministerieel besluit van 11 januari 2006); 
3°  de wijze van kandidaatstelling en de uiterste datum waarop die ontvankelijk kan worden ingediend; 
4° de samenstelling van de bevoegde selectiecommissie;  
 
 
De categorie tot dewelke het vacante mandaat behoort: 
 
Het Koninklijk besluit 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, meer bepaald artikel 67 bepaalt dat er 6 categorieën van mandaten zijn als volgt: 
 
1° categorie 1: het mandaat van korpschef van een lokale politie waarvan de personeelsbezetting, omvattend 
het personeel van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, minder dan 75 voltijds 
tewerkgesteld personeelsleden omvat; 
 
2° categorie 2: het mandaat van korpschef van een lokale politie waarvan de personeelsbezetting, omvattend 
het personeel van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, ten minste 75 doch minder dan 
150 voltijds tewerkgestelde personeelsleden omvat; 
 
3° categorie 3: het mandaat van korpschef van een lokale politie waarvan de personeelsbezetting, omvattend 
het personeel van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, ten minste 150 doch minder 
dan 300 voltijds tewerkgestelde personeelsleden omvat; 
 
4° categorie 4: het mandaat van korpschef van een lokale politie waarvan de personeelsbezetting, omvattend 
het personeel van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, ten minste 300 doch minder 
dan 600 voltijds tewerkgestelde personeelsleden omvat; 
 
5° categorie 5: het mandaat van korpschef van een lokale politie waarvan de personeelsbezetting, omvattend 
het personeel van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, ten minste 600 voltijds 
tewerkgestelde personeelsleden omvat; 
6° categorie 6: het mandaat van commissaris – generaal; 
 
De personeelsbezetting is die zoals ze bestaat 6 maanden voorafgaand aan de datum waarop het bij mandaat te 
begeven ambt vacant wordt verklaard of wordt hernieuwd. De personeelsbezetting wordt vastgesteld in casu 
door de politieraad wat het ambt van korpschef betreft  
 
Aangezien de datum waarop het bij mandaat te begeven ambt vacant verklaard wordt, voorzien is in de zitting 
van de politieraad van 25 februari 2019 dient de zone rekening te houden met de personeelsbezetting van 
augustus 2018. 
 
In de maand augustus 2018 waren 235,2 operationele personeelsleden en 43,64 leden van het administratief 
en logistiek kader tewerkgesteld bij de politiezone VLAS. Dit is in totaal 278,84 voltijds tewerkgestelde 
personeelsleden. Zodoende behoort het bij mandaat te begeven ambt dat vacant verklaard wordt tot categorie 
3. 
 
Gehoord de voorzitter die verduidelijkt dat de korpschef momenteel waarnemend is. Er werd gewacht om de 
plaats open te stellen tot na de verkiezingen en dit te doen op de eerste zitting van de politieraad.  
Gehoord de politiesecretaris die een toelichting geeft inzake de procedure voor het aanduiden van een 
korpschef bij een lokale politiezone. 
De voorzitter belooft de politieraad op de hoogte te houden. 
 
 
De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen: 
 



18 

Verslag zitting politieraad 25 februari 2019 

Artikel 1: 
 
De personeelsbezetting van de politiezone VLAS, in de maand augustus 2018, vast te leggen op 278,84 voltijds 
tewerkgestelde personeelsleden. Zodoende behoort het te begeven mandaat tot categorie 3. 
Artikel 2: 
Het mandaat van korpschef van de politiezone VLAS, wordt vacant verklaard onder de categorie 3. 
 
Artikel 3: 
 
De oproep tot kandidaatstelling voor de aanwerving van een korpschef voor de lokale politie VLAS wordt 
gelanceerd met vermelding van: 
 
- de categorie; 
- de functiebeschrijving en het profiel; 
- de wijze van kandidaatstelling en uiterste datum waarop die ontvankelijk kan worden ingediend; 
- de samenstelling van de selectiecommissie 
 

 
Artikel 4: 
Om ontvankelijk te zijn dienen de kandidaturen te worden ingediend binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de 
dag van de mededeling van de in artikel VII.III. 23 RPPol bedoelde oproep aan de voor de aanwijzing voor het 
mandaat in aanmerking komende personeelsleden en dit bij de diensten van DGS/DSP van de federale politie, 
Kroonlaan 145 A /B te 1050 BRUSSEL. 
 
 

Artikel 5: 
 
Dat beroep zal gedaan worden op de plaatselijke selectiecommissie die als volgt samengesteld wordt: 
 
 

Samenstelling plaatselijke 
selectiecommissie voor het ambt van 
korpschef 

Lid Plaatsvervanger 

Voorzitter 
 

De heer Vincent Van Quickenborne 
voorzitter politiecollege 
burgemeester te Kortrijk 

De heer Francis Benoit 
lid politiecollege 
burgemeester te Kuurne 

Bijzitters   

Een korpschef die een mandaat 
uitoefent van minstens dezelfde 
categorie 

De heer Luc Deryckere 
korpschef Arro Ieper 

De heer Curd Neyrinck 
korpschef politiezone RIHO (Roeselare 
– Izegem – Hooglede) 

Een bestuurlijk directeur-coördinator of 
eventueel een gerechtelijk directeur uit 
een ander ambtsgebied 

De heer Rudy Vervaet 
bestuurlijk directeur-coördinator 
Oost-Vlaanderen 

De heer Luc Cap 
gerechtelijk directeur  
Oost-Vlaanderen 

Een deskundige die niet behoort tot het 
betrokken lokaal politiekorps 
 

De heer Nico Paelinck 
Korpschef Westkust en voorzitter 
van de vaste commissie lokale 
politie 
 

Professor doctor Jelle Janssens 
Universiteit Gent 
Faculteit Recht en criminologie 

De gouverneur of de door hem 
aangewezen vice-gouverneur of 
arrondissementscommissaris 

De heer Carl Decaluwé 
Gouverneur West-Vlaanderen 

De door de gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen 
aangewezen 
arrondissementscommissaris 

De procureur des Konings van het De heer Jean-Marie COOL De door de procureur des Konings 
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Samenstelling plaatselijke 
selectiecommissie voor het ambt van 
korpschef 

Lid Plaatsvervanger 

gerechtelijk arrondissement Procureur des Konings West-
Vlaanderen 

aangewezen substituut 

De inspecteur – generaal De heer Thierry Gillis 
Inspecteur – generaal algemene 
inspectie 

De heer Johan De Volder 
adjunct inspecteur-generaal 
algemene inspectie 

Secretaris Dirk Staessens 
Adviseur Stad Kortrijk 

Annelies Verplaetse 
politiesecretaris politiezone VLAS 

 

 
 
 

9. Kogelwerende T-shirts – aanvullende levering. Instemmen. 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne 
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, Alain Cnudde, Veronique Decaluwé, Stefanie 
Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc 
Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, Jan Viaene en Axel 
Weydts.  
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 

Verontschuldigd: 

Raadslid: Koen Byttebier 

 

 

Referenties: 
 
- De wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016.  

- Het Koninklijk besluit van 18 april 2017 inzake plaatsing overheidsopdrachten in klassieke sectoren. 

- Het Koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot 

bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, meer bepaald art.2,16° 

(herziening) en art.38/2 (onvoorzienbare omstandigheden). 

-  De beslissing van de politieraad van 27 november 2017, punt 4 inzake de plaatsingsprocedure  en 
opdrachtdocument voor de aankoop van kogelwerende vesten. 

- De beslissing van het politiecollege van 23 februari 2018, punt 6 inzake de gunning voor de aankoop 
van kogelwerende vesten die zowel boven als onder de kledij kunnen gedragen worden. 

- Nota van 1CP Guy Vincke van 07 januari 2019 met kenmerk ST/BLD/VGY - 48/2019; 
- de beslissing van het politiecollege van 25 januari 2019, punt 6.1.; 
 
 
Beschrijving: 
 
De opdracht voor de levering van 251 kogelwerende vesten die zowel boven als onder de kledij kunnen 
gedragen worden werd gegund door het politiecollege aan de firma Seyntex uit Tielt op 23 februari 2018. 
 
De oorspronkelijke bedoeling was dat het aangekochte type kogelwerende vest compatibel zou moeten zijn 
voor alle operationele leden ongeacht de taken die uitgevoerd zouden worden.  
De nieuwe kogelwerende vesten zouden dus flexibel, licht en snel aanpasbaar moeten zijn aan de uit te voeren 
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taak, ongeacht de kogelwerende vest boven of onder de kledij gedragen zouden worden.  
 
De afdeling Logistiek sprak met de firma bepaalde data af voor de individuele maatnames en tijdens de 
maatname van de motorijders kwam aan het licht dat de discrete hoes, die gedragen wordt onder de kledij, niet 
comfortabel zit bij het rijden op de moto. De discrete hoes duwt namelijk de helm omhoog door de zithouding 
op de moto. 
 
De afdeling GINT was bovendien ook overtuigd dat de “discrete hoes” een “kogelwerende T-shirt” zou zijn, 
ondanks de voorstelling van de gegunde kogelwerende vest tijdens verschillende briefings. De kogelwerende T-
shirts vallen echter als variant of optie buiten het bestek en dit stond ook duidelijk vermeld in het 
gunningsverslag, net omdat het oorspronkelijk doel was om alle medewerkers hetzelfde type vest te geven. 
De afdeling GINT is dus ook vragende partij om te kunnen beschikken over kogelwerende T-shirts in plaats van 
een discrete hoes en dit om nog comfortabeler het terrein op te gaan als eerstelijnsdienst. 
 
De korpsleiding gaat akkoord om voor de motorijders en voor de medewerkers van de afdeling GINT 
kogelwerende T-shirts aan te kopen in plaats van de voorziene discrete hoezen. 
 
Deze aanvullende levering valt binnen de wettelijke bepalingen van de overheidsopdrachten, gezien tijdens de 
uitvoering van de opdracht zich onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan (artikel 2,16° KB van 14 
januari 2013) en voldoet aan elk van de voorwaarden opgesomd in artikel 38/2 van het KB van 14 januari 2013, 
zodat een geen nieuwe plaatsingsprocedure moet plaatsvinden. 
 
 
Kostprijs voor de aanvullende levering 
 
Kostprijs van een discrete hoes:    35,00 EUR (excl.btw)  of     42,35 EUR (incl.btw) 
Kostprijs T-shirt :   149,00 EUR (excl.btw)  of   180,29 EUR (incl.btw) 
 
De T-shirts worden aangekocht voor 12 medewerkers van GINT en voor 14 motorijders, na overleg met hun 
respectievelijke afdelingshoofden. 
Elke medewerker krijgt drie T-shirts als korpsmateriaal (hygiëne) met de mogelijkheid om via het 
kledijpuntensysteem supplementaire T-shirts te kopen. 
De kostprijs van 26 discrete hoezen (42,35 EUR (incl.btw) x 26 = 1.101,10 EUR) zal dus niet uitgegeven worden. 
 
 
180,29 EUR x 3 T-shirts =      540,87 EUR (incl.btw) / medewerker 
540,87 EUR x 26 medewerkers = 14.062,62 EUR (incl.btw)  
 
De korpschef wnd. verduidelijkt dat deze vesten specifiek voor de motards en voor de personeelsleden van 
GINT zijn. 
 
 
De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen: 
 
9.1. om in te stemmen met de aankoop van 3 kogelwerende T-shirts voor elk van de 26 aangeduide 

medewerkers (motorijders en leden GINT) als aanvullende levering van de oorspronkelijke opdracht die 
gegund werd aan de leverancier SEYNTEX, Seyntexlaan 1 te 8700 TIELT. 

 
 
Budget: 
 
14.062 EUR (incl.btw) 
politiebegroting 2018 - begrotingsartikel 330/744-51 
Bijlage: 
Inventaris (bijlage C) van de oorspronkelijke inschrijving van SEYNTEX met de prijsvermelding van een T-shirt. 
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10. Aankoop van 160 uitschuifbare wapenstokken. Instemmen. 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne 
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, Alain Cnudde, Veronique Decaluwé, Stefanie 
Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc 
Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, Jan Viaene en Axel 
Weydts.  
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 

Verontschuldigd: 

Raadslid: Koen Byttebier 

 

 

Referenties: 

 

- Wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 43; 
- Beslissing van de politieraad dd. 28 januari 2008 inzake de aankoop van 120 uitschuifbare 

wapenstokken; 
- Raamcontract Nr. Procurement 2017 R3 012 geldig tot 31/12/2021; 
- Nota van 1CP Frank Maes, beleidsofficier, met kenmerk KC/BLD/MFR – 000680/2019 dd. 29 januari 

2019; 
- De beslissing van het politiecollege van 8 februari 2019, punt 5.1.; 
 

Beschrijving: 

De uitschuifbare wapenstok is naast de pepperspray een onmisbaar onderdeel van de individuele uitrusting. 

Geconfronteerd met een (potentieel) gevaarlijke situatie moet de politie het wapen kunnen hanteren dat een 

proportioneel antwoord biedt aan de mate van bedreiging. 

Op 28 januari 2008 stemde de politieraad in met de aankoop van 120 uitschuifbare wapenstokken. Na 11 jaar 

zijn de wapenstokken aan vervanging toe. De wapenstok wordt veelvuldig uit- en ingeschoven tijdens de 

tweemaandelijkse training geweldbeheersing zonder vuurwapen. Door slijtage zijn een aantal wapenstokken 

niet langer inschuifbaar. 

Bovendien is het model van de uitschuifbare wapenstok ondertussen gewijzigd. Voor het inschuiven van het 

verbeterd model moet men niet langer met het uiteinde van de stok hardhandig op de grond stoten. Het 

verbeterd model is uitgerust met een drukknop voor het inschuiven. 

Het is belangrijk dat alle leden van operationeel kader over dezelfde uitschuifbare wapenstok beschikken zodat 

de training geweldsbeheersing zonder lethaal wapen op eenvormige wijze kan gegeven worden. 

De nieuwe wapenstok kan aangekocht worden via de meerjarige raamovereenkomst voor levering en aankoop 

van uitschuifbare wapenstokken en wapenstokhouders ten voordele van de geïntegreerde politie 

gestructureerd op twee niveau’s, politiescholen, FOD Financiën en de andere FOD’s.   

Deze raamovereenkomst Nr. Procurement 2017 R3 012 werd gegund A6 Law Enforcement Division Cornet & 

Co, Havenlaan 108-110, 1000 Brussel en is geldig tot 31 december 2021. (bijlage 1)  

De overeenkomst bevat een clausule van prijsherziening. (punt 2.3)  

Op 28 januari 2019 ontvangt de PZ Vlas de bevestiging dat de prijzen ongewijzigd zijn. (bijlage 2)  

 

 post 1: De ASP wapenstok Talon 22411 à 85 EUR (excl. BTW) of 102,85 EUR (incl. BTW) met de 



22 

Verslag zitting politieraad 25 februari 2019 

verplichte optie van de ASP Envoy wapenstokhouder à 16 EUR (excl. BTW) of 19,36 EUR (incl. BTW) 
 

Totaalprijs voor de 160 wapenstokken met de bijhorende wapenstokhouder voor de riem: 16.160 EUR (excl. 

BTW) of 19.553,60 EUR (incl. BTW) 

 

 

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen: 

 

10.1. de aankoop goed te keuren van 160 wapenstokken Talon 22411 met de verplichte optie van 160 ASP 
Envoy wapenstokhouders d.m.v. het raamovereenkomst Nr. Procurement 2017 R3 012 bij A6 Law 
Enforcement Division Cornet & Co, Havenlaan 108-110, 1000 Brussel; 

Budget: 

16.160 EUR (excl. BTW) of 19.553,60 EUR (incl. BTW) 

De uitgave is voorzien op de buitengewone begroting 2019 – begrotingsartikel 330/744-51 

Bijlagen : 

- Raamcontract Nr. Procurement 2017 R3 012; 
- Bevestiging van de prijs. 

 

 
 

11. Aankoop van 35 bureaustoelen met armsteunen en 35 bureaustoelen zonder armsteunen.  
Instemmen. 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne 
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, Alain Cnudde, Veronique Decaluwé, Stefanie 
Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc 
Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, Jan Viaene en Axel 
Weydts.  
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 

Verontschuldigd: 

Raadslid: Koen Byttebier 

 

Referenties: 

- Wet op de overheidsopdrachten dd. 17 juni 2016, artikel 42. §1 4° b); 
- De beslissing van de politieraad dd. 23 oktober 2017, punt 2 inzake de delegatie voor opdrachten van 

aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan de kostprijs niet hoger is dan 30.000 EUR 
voorzien op de buitengewone dienst; 

- Beslissing van de politieraad dd. 23 oktober 2017, punt 3 inzake het vastleggen van de kredieten voor 
de interne afwerking van het nieuw politiecommissariaat; 

- De beslissing van het politiecollege dd. 9 november 2018, punt 10 inzake de aankoop van 30 
bureaustoelen met armsteun en 30 bureaustoelen zonder armsteun.  

- De nota van 1CP Frank Maes dd. 4 februari 2019, met kenmerk KC/BLD/MFR – 000806/2019; 
- De beslissing van het politiecollege van 8 februari 2019, punt 9.1.;   
 

Beschrijving: 
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Op 23 oktober 2017 besliste de politieraad om een deel van het krediet, dienstjaar 2017/2, vast te leggen voor 

de afwerking van het nieuw politiecommissariaat.  Onderdeel van deze beslissing is de vastlegging van 350.000 

EUR op het artikel 330/741-51 “Aankoop bureaumeubilair” voor meubilair voor o.a. de kantoren 1ste en 2de lijn. 

Op 9 november 2018 – in de aanloop naar de verhuis naar het nieuw politiecommissariaat - besliste het 

politiecollege tot de aankoop van de aankoop van 30 bureaustoelen met armsteun en 30 bureaustoelen zonder 

armsteun. 

Na bevraging van drie leveranciers werden de stoelen aankocht bij Kinnarps Belgium NV, Heide 15, 1780 

Wemmel.  

Met bovenvermelde aankoop werd slechts een deel van alle stoelen vervangen. De afdeling Logistiek van de PZ 

Vlas stelt voor om bij dezelfde leverancier (NV Kinnarps) nog eens 35 bureaustoelen met armsteun en 35 

bureaustoelen zonder armsteun aan te kopen. Dit ter vervanging van versleten of kapotte bureaustoelen.    

Het is aangewezen om bij dezelfde leverancier aan te kopen zodat de kleur en vooral het merk en type 

hetzelfde blijft, temeer daar het ontwerp van het nieuw politiecommissariaat transparant is.  Verschillende 

soorten stoelen zouden de eenheid in het bureaumeubilair verstoren. 

Dergelijke aanvullende levering is voorzien door de Wet op de overheidsopdrachten dd. 17 juni 2016 die stelt: 

Art. 42. § 1. Overheidsopdrachten mogen enkel worden geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking doch, indien mogelijk, na raadpleging van meerdere ondernemers in de 

volgende gevallen : 

4° in geval van een overheidsopdracht voor leveringen wanneer : 

b) aanvullende leveringen moeten worden verricht door de oorspronkelijke leverancier, die ofwel 

bestemd zijn voor de gedeeltelijke vernieuwing van leveringen of installaties, ofwel voor de uitbreiding 

van bestaande leveringen of installaties, wanneer een verandering van leverancier de aanbestedende 

overheid ertoe zou verplichten leveringen te verwerven met andere technische eigenschappen, zodat 

onverenigbaarheid zou ontstaan of zich bij het gebruik en het onderhoud onevenredige technische 

moeilijkheden zouden voordoen. De looptijd van deze opdrachten en nabestellingen mag in de regel 

niet langer zijn dan drie jaar; 

 

Op 31 januari 2019 ontvangt de PZ Vlas een prijsofferte vanwege Kinnarps Belgium NV, Heide 15, 1780 

Wemmel. 

 Bureaustoel 8774 met armsteun à 277,51 EUR/stuk (excl. BTW) of 335,79 EUR/stuk (incl. BTW) 

 Bureaustoel 8770 zonder armsteun à 230,90 EUR/stuk (excl. BTW) of 279,39 EUR/stuk (incl. BTW) 
 

Totaalprijs voor 35 bureaustoelen 8774 en 35 bureaustoelen 8770 is 17.794,35 EUR (excl. BTW) of 21.531,16 

EUR (incl. BTW) 

De uitgave kan vergoed worden met de kredieten voorzien op art. 330/741-51 (2017) 

 

 

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen: 

 

11.1. om in te stemmen met de aankoop van 35 bureaustoelen met armsteun en 35 bureaustoelen zonder 
armsteun bij de firma Kinnarps Belgium N.V., Heide 15 te 1780 Wemmel, volgens de offerte van 31 
januari 2019. 

 

 

Budget: 

 

17.794,35 EUR (excl. BTW) of 21.531,16 EUR (incl. BTW) 

Politiebegroting - begrotingswijziging 2017/2 - begrotingsartikel 330/741-51 
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Bijlage: 

- Prijsofferte vanwege Kinnarps Belgium NV, Heide 15, 1780 Wemmel dd. 31 januari 2019. 

 

 

 

12. De aankoop en levering van 40 mobiele werkstations HP ProBook 650 G4 met uitrusting.  
Instemmen. 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne 
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, Alain Cnudde, Veronique Decaluwé, Stefanie 
Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc 
Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, Jan Viaene en Axel 
Weydts.  
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 

Verontschuldigd: 

Raadslid: Koen Byttebier 

 

 

Referenties: 

- Wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 43; 
- Beslissing van de politieraad dd. 23 oktober 2017, punt 3 inzake het vastleggen van de kredieten voor 

de interne afwerking van het nieuw politiecommissariaat; 
- Raamovereenkomst van de Stad Brugge ICT Infrastructuur – Perceel 1 Hardware; 
- Nota van 1CP Frank Maes, beleidsofficier, met kenmerk KC/BLD/MFR – 000700/2019 dd. 29 januari 

2019; 
- De beslissing van het politiecollege van 8 februari 2019, punt 6.1.;   

Beschrijving : 

Op 23 oktober 2017 besliste de politieraad om een deel van het krediet, dienstjaar 2017/2, vast te leggen voor 

de afwerking van het nieuw politiecommissariaat.  Onderdeel van deze beslissing is de vastlegging van 740.000 

EUR op het artikel 330/742-53 “Aankoop informaticamaterieel” voor o.a. de inrichting van de serverrooms, een 

wireless network, multimedia, … en laptops.  

Voor de uitvoering van de eerste fase van het concept “Mobiel werken bij de PZ Vlas” verlangt het korps de 

levering en de aankoop van veertig (40) mobiele werkstations, zoals verder beschreven.  

Die hardware samen met de software toepassing “Mobile Office” maakt het mogelijk op het terrein over 

hetzelfde instrumentarium te beschikken als op het kantoor. Daarvoor wordt er een beveiligde verbinding 

gemaakt via een WIFI-netwerk of via het 4G netwerk van de smartphone van de medewerker.  

 

In de eerste fase ontvangen alle leden van de afdeling Lokale Recherche (30) een mobiel werkstation. De 

rechercheurs hebben reeds enige ervaring met het mobiel werken.  De overige mobiele werkstations (10) 

worden verdeeld onder de interventie-inspecteurs en andere medewerkers die zich als voortrekkers 

(ambassadeurs) van het concept opgeven. 

De mobiele werkstations kunnen aangekocht worden via de meerjarige raamovereenkomst voor levering en 

aankoop van hardware van de Stad Brugge ICT Infrastructuur – Perceel 1 Hardware, waarbij de Stad Brugge 
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optreedt als aankoopcentrale voor o.a. alle Vlaamse politiezones.   

Die raamovereenkomst werd in december 2018 gegund aan de NV REALDOLMEN, Industriezone Zennevel, A. 

Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen en is geldig voor drie jaar, driemaal verlengbaar met 1 jaar. 

Op 24 januari 2019 ontvangt de Pz Vlas een prijsofferte voor 40 mobiele werkstations in een configuratie zoals 

opgegeven door de dienst Informatica van de PZ Vlas. 

De configuratie van een mobiel werkstation bestaat uit: 

- HP (Hewlitt Packard) Probook 650 G4 voor 836,89 EUR (excl. BTW) of 1.012,64 EUR (incl. BTW) 
- HP 2013 Ultra Slim Docking Station voor 110,90 EUR (excl. BTW) of 134,19 EUR (incl. BTW) 
- HP 3-button USB Laser Mouse (muis) voor 6,86 EUR (excl. BTW) of 8,30 EUR (incl. BTW) 
- HP Business Top Load – Notebook carrying case (draagtas) voor 14,86 EUR (excl. BTW) of 17,98 EUR 

(incl. BTW) 
- Uitbreiding van de standaardgarantie voor portables (1 jaar) tot 3 jaar voor 77 EUR (excl. BTW) of 

93,17 EUR (incl. BTW) 
- Bebat en recupel voor de configuratie voor 0,28 EUR (excl. BTW) of 0,34 EUR (incl. BTW) 

 

Totaalprijs voor 1 mobiel workstation: 1.046,79 EUR (excl. BTW) of 1.266,62 EUR (Incl. BTW). 

Totaalprijs voor de 40 mobiele werkstations: 41.871,60 EUR (excl. BTW) of 50.664,64 EUR (incl. BTW) 

 

De korpschef wnd. verduidelijkt dat deze aankoop vooral is met het oog om mobiel te kunnen werken in de 

politievoertuigen. 

 

 

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen: 

12.1. de aankoop goed te keuren van 40 mobiele werkstations d.m.v. de meerjarige raamovereenkomst 
voor levering en aankoop van hardware van de Stad Brugge ICT Infrastructuur – Perceel 1 Hardware bij 
NV REALDOLMEN, Industriezone Zennevel, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. 

Budget: 

41.871,60 EUR (excl. BTW) of 50.664,64 EUR (incl. BTW) 

De uitgave kan vergoed worden met de kredieten voorzien op art. 330/742-53 (2017) 

Bijlage: 

- Prijsofferte door NV REALDOLMEN, Industriezone Zennevel, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen dd. 
24 januari 2019. 

 

 

 

13. Aankoop van een briefcam voor efficiënte consultatie van camerabeelden. Instemmen. 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne 
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, Alain Cnudde, Veronique Decaluwé, Stefanie 
Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc 
Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, Jan Viaene en Axel 
Weydts.  
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 

Verontschuldigd: 

Raadslid: Koen Byttebier 
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Referenties: 
 
- Het ICT-raamcontract van de stad Kortrijk, 2018 – 2022; 
- De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 december 2017; 
- De camerawet van 21 maart 2007; 
- De wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, in zonderheid artikel 43; 
- De nota van de korpschef wnd. van 30 januari 2019 met kenmerk BOD/SCR/VEA/704/2019; 
- De beslissing van het politiecollege van 8 februari 2019, punt 8.1.; 
 
 
Beschrijving: 
 
Momenteel hangen er in de stad Kortrijk 108 bewakingscamera’s op niet-besloten plaatsen. In de toekomst zal 
ook de gemeente Kuurne investeren in het plaatsen van camera’s op niet-besloten. De beelden van deze 
camera’s komen binnen in de dispatching van de politiezone VLAS. Het is ook de bedoeling om op korte termijn 
de beelden van een aantal camera’s op voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen van openbare 
gebouwen te laten binnen komen in de dispachting. 
 
Daarenboven worden heel regelmatig beelden van particuliere camera’s binnengebracht bij de politiediensten. 
Dit naar aanleiding van feiten die werden gepleegd. 
 
Het uitlezen van deze camerabeelden is zéér tijdrovend aangezien alle beelden moeten bekeken worden om 
een feit te detecteren. 
 
Het gebruik van een briefcam kan dit euvel verhelpen. Een briefcam is een systeem waarbij men selectief de 
opgenomen camerabeelden kan bekijken. Bijv. men stelt de briefcam in om enkel personen met een rode vest 
te detecteren. Bij het doorlopen van de beelden zal het beeld telkens stoppen indien er een persoon met een 
rode vest te zien is. 
 
Aangezien de stad Kortrijk ook gebruik zal maken van deze applicatie zouden de politiezone VLAS en de stad 
Kortrijk deze aankoop gezamenlijk doen. 
 
De politiezone VLAS zal de aankoop van de software voor zijn rekening nemen en de stad Kortrijk de hardware. 
 
Conform artikel 43 van de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016 kan de aankoop van deze briefcam 
gebeuren via het ICT - raamcontract van de stad Kortrijk 2018 – 2022. Het lot ‘levering, installatie en uitbreiding 
van het stedelijk camerabewakingssysteem en bijzondere data-gerelateerde diensten’ werd gegund aan de 
firma RTS, Paddevijverstraat 56A te 8900 IEPER. 
 
De kostprijs voor de aankoop van de software voor deze briefcam bedraagt 65.700 EUR (excl BTW) 79.497 EUR 
(incl BTW) en kan betaald worden met de kredieten die voorzien zijn op het begrotingsartikel 330/744-51 van 
het dienstjaar 2019. 
 
De kostprijs voor het jaarlijks onderhoud bedraagt 13.500 EUR (excl BTW) 16.335 EUR (incl BTW) en kan 
betaald worden met de kredieten voorzien op het begrotingsartikel 330/123-13. 
 
 
De politiezone VLAS zou de kostprijs van de software en het jaarlijks onderhoudscontract op zich nemen 
 
De stad Kortrijk neemt de kostprijs van de hardware op zich ten bedrage van 22.698 EUR (excl BTW) 27.464,58 
EUR. 
 
 
De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen: 
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13.1. om in te stemmen met de aankoop van een briefcam conform de offerte, PZ Vlas Briefcam, Protect- 
 Seetec van 6 februari 2019; 
13.2. om er mee in te stemmen dat de politiezone VLAS de kosten draagt voor de aankoop van de software  
 voor deze briefcam voor een bedrag van 79.497 EUR (incl BTW) en een jaarlijkse onderhoudskost van  
 16.335 EUR (incl BTW); 
13.3. om deze aankoop te plaatsen bij de firma RTS Paddevijverstraat 56A te 8900 IEPER;  
13.4. om er kennis van te nemen dat de aankoop van de hardware voor deze briefcam ten laste zal zijn van  
 de stad Kortrijk voor een bedrag van 27.464,58 EUR (incl. BTW); 
 
 
Budget: 
 
- Aankoop software briefcam  
65.700 EUR (excl BTW) 79.497 EUR (incl BTW) 
Politiebegroting dienstjaar 2019 – begrotingsartikel 330/744-51 
 
- Jaarlijks onderhoudscontract  
13.500 EUR (excl BTW) 16.335 EUR (incl BTW). 
Politiebegroting 2019 en volgende – begrotingsartikel 330/123-13 
 
 
Bijlage: 
- de offerte, PZ Vlas Briefcam, Protect-Seetec van 15 januari 2019; 
 

 

 

14. Aankoop van 9 smartphones type Iphone 8 64GB d.m.v. raamovereenkomst FORCMS-GSM-098.  
Instemmen. 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne 
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, Alain Cnudde, Veronique Decaluwé, Stefanie 
Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc 
Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, Jan Viaene en Axel 
Weydts.  
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 

Verontschuldigd: 

Raadslid: Koen Byttebier 

 

Referenties: 

- Wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 43; 
- Raamcontract FORCMS-GSM-098 geldig tot 30/06/2020; 
- Nota van 1CP Frank Maes, beleidsofficier, met kenmerk KC/BLD/MFR – 000559/2019 dd. 23 januari 

2019; 
- De beslissing van het politiecollege van 8 februari 2019, punt 3.1.; 

Beschrijving: 

De officieren, de afdelingshoofden en de CALog-medewerkers van niveau A hebben voor dienstredenen een 

smartphone type Iphone ter beschikking. Een aantal toestellen zijn wegens ouderdom en slijtage aan 

vervanging toe. 
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De PZ Vlas verzoekt het politiecollege om de aankoop van 9 smartphones type Iphone 8 64GB  voor te leggen 

aan de politieraad. De aankoop kan plaatsgrijpen d.m.v. de raamovereenkomst raamcontract FORCMS-GSM-

098 bij NV Vandenabeele, Kortrijkstraat 174, 8870 Ingelmunster.    

9 smartphones type Iphone 8 64GB – raamovereenkomst FORCMS-GSM-098 

De raamovereenkomst FORCMS-GSM-098 is geldig tot en met 30 juni 2020.  De huidige prijzen binnen deze 

raamovereenkomst zijn geldig tot 30 juni 2019. 

Eenheidsprijs: 

Recupel: 

Bebat: 

Auvibel: 

554,85 euro 

0,04 euro 

0,08 euro 

3,00 euro 

Totaalprijs (excl. BTW): 

Totaalprijs (incl. BTW): 

557,97 euro 

675,14 euro 

Totaalprijs 9 stuks (incl. BTW) 6.076,26 euro 

De voorgestelde Iphones kunnen aangekocht worden op de buitengewone begroting 2019 onder 

begrotingsartikel 330/742-53.  

 

 

Gehoord raadslid Roel Deseyn die vraagt waarom niet voor hetzelfde besturingssysteem gekozen wordt als de 

mobiele werkstations die aangekocht worden bij punt 12. 

De korpschef wnd. verduidelijkt dat de iphones aangekocht worden voor de afdelingshoofden die werken met 

een Apple PC. 

 

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen: 

 
14.1. de aankoop goed te keuren van 9 smartphones type Iphone 8 64GB d.m.v. de raamovereenkomst 

FORCMS-GSM-098 en deze bestelling te plaatsen bij NV Vandenabeele, Kortrijkstraat 174, 8770 
Ingelmunster. 

Budget: 

6.076,26 euro (incl. BTW) 

politiebegroting 2019 – begrotingsartikel 330/742-53 

 

 

Bijlage: 

- Uittreksel uit de raamovereenkomst FORCMS-GSM-098 
 
 
 

15. Voorstel tot aankoop via het raamcontract Eandis van twee anonieme plug in hybride  
dienstvoertuigen. Instemmen. 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne 
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, Alain Cnudde, Veronique Decaluwé, Stefanie 
Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc 
Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, Jan Viaene en Axel 
Weydts.  



29 

Verslag zitting politieraad 25 februari 2019 

 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 

Verontschuldigd: 

Raadslid: Koen Byttebier 

 

 

Referenties: 
 

 -  Wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 43 (raamovereenkomst) 
 -  Raamovereenkomst EAN17AL003 - perceel 2.27  -  EANDIS 

-  de nota van HINP Peter Holvoet, afdelingshoofd Logistiek, van 07 december 2018 met kenmerk 
ST/BLD/VGY - 3884/2018; 

- de beslissing van het politiecollege van 14 december 2018, punt 10.1. en 10.2.; 
 

 
Beschrijving: Aankoop van twee anonieme plug-in hybride dienstvoertuigen. 
 
Twee voertuigen zijn aan vervanging toe door hun leeftijd en opgelopen slijtage: 
 
-  Peugeot 407 met nummerplaat TNB067: 1e ingebruikname augustus 2005 met kilometerstand 160.000 

km 
-  Peugeot 407 met nummerplaat TNB064: 1e ingebruikname augustus 2005 met kilometerstand 168.000 

km 
 
Om een lagere ecologische voetafdruk te bevorderen en minder fijn stof uit te stoten, wenst de zone deze 
afgeschreven voertuigen te vervangen door plug-in hybride voertuigen. 
Verschillende oplaadplaatsen zijn voorzien in het nieuw politiecommissariaat PC3H. 
De politiezones kunnen aansluiten bij de raamovereenkomst van EANDIS die geldig is tot 01 december 2022.  
 
Voor de aankoop van de twee anonieme plug-in hybride voertuigen, type middelgrote personenwagen, stelt de 
PZ VLAS voor om aan te sluiten bij de raamovereenkomst EAN17AL003 - perceel 2.27 van EANDIS: BMW 225 Xe 
Active Tourer. De levering zal gebeuren via de lokale dealer. 
 
De kostprijs voor de aankoop en toebehoren voor de twee voertuigen is 56.410,00 EUR (exclusief BTW) en 
68.256,10 EUR (inclusief BTW). 
 
Doordat de eerste politieraad pas plaats vindt op 25 februari 2019 werd in de zitting van het politiecollege van 
14 december 2018, punt 10.2., beslist om het bedrag van 68.256,10 EUR vast te leggen op de begroting van het 
dienstjaar 2018 – begrotingsartikel 330/743-98. 
 
 
De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen: 
 
15.1. om in te stemmen met de aankoop via de raamovereenkomst EAN17AL003 - perceel 2.27 van EANDIS 

van twee nieuwe anonieme plug-in dienstvoertuigen van het type BMW 225 Xe Active Tourer voor het 
bedrag van 68.256,10 EUR (inclusief BTW) en deze opdracht te laten gebeuren via de lokale dealer 
Monserez Kortrijk, Meensesteenweg 86 te 8500 Kortrijk en dit onder voorbehoud van de instemming 
van de politieraad. 

 
 
Budget: 
 
68.256,10 EUR (inclusief BTW)  
Politiebegroting 2018  - buitengewone dienst - begrotingspost 330/743-98  
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Bijlage: 
 
-  de technische fiche van het voertuig (prijzen geldig 11/04/19) van raamovereenkomst EAN17AL003 - 

perceel 2.27 van EANDIS. 
 

 

 

16. Samenwerking met SECURITAS voor de monitoring/aansturing van de camerabeelden. Instemmen. 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne 
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, Alain Cnudde, Veronique Decaluwé, Stefanie 
Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc 
Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, Jan Viaene en Axel 
Weydts.  
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 

Verontschuldigd: 

Raadslid: Koen Byttebier 

 

 

Referenties: 
 
- Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid dd 2 oktober 2017, Art 115, 3°, punt b ; 
- Camerawet van 21 maart 2007 en de wijziging door de wet van 21 maart 2018 ; 
- de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, in zonderheid artikel 43; 
- Het nationaal raamcontract voor politiediensten van de PZ Antwerpen met referentie LPA/2017/295  
 inzake “beveiliging en onthaalwerking”; 
- De offerte van SECURITAS met referentie T/CO/1805/2860/PDW/PDW van 19 december 2018; 
- de beslissing van het politiecollege van 11 januari 2019, punt 15.1., 15.2. en 15.3.;  
 
 
Beschrijving: 
 
Om haar politionele operationele activiteiten nader te kunnen afstemmen op de huidige criminaliteitsvormen, 
investeert de PZ VLAS (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) samen met de bestuurlijke autoriteiten, voortdurend in de 
verdere uitbouw van haar cameranetwerk. 
Vandaag worden de beelden van 108 camera’s op niet-besloten plaatsen in real time gemonitord in de lokale 
dispatching van de politiezone. 
  
Met het oog op het heroriënteren en de verdere uitbouw van de operationele activiteiten van de dispatching, 
wenst de PZ VLAS de opties na te gaan om een aantal diensten die hierin vervat zijn, uit te besteden. In 
bijzonder wordt gedacht aan het resultaatgericht en in real time (24/7) gaan monitoren van de beschikbare 
beelden door een externe partner. Dit als toegevoegde waarde aan de politionele operationele werking van de 
dispatching van de PZ VLAS en uiteraard binnen het kader van de vigerende wetgeving. 
  
De korpsleiding van de PZ VLAS heeft verkennende gesprekken gehad met SECURITAS, die de gunning verkreeg 
voor een nationaal raamcontract inzake “beveiliging en onthaalwerking”. Hierbij werd de nieuwe werking van 
de lokale dispatching en het onthaal voor ogen gehouden. 
De korpsleiding houdt rekening met volgende factoren : 
 
 1) Taken: 
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Hoofdtaak : monitoring/aansturing van de camerabeelden van de openbare ruimte in de Politiezone VLAS. 
 
Bijkomende taak :  
- fysiek onthaal van burgers bij afwezigheid leden onthaal 
- ontvangst partners voor bepaalde acties bij afwezigheid onthaal (politiediensten, inspectiediensten) 
- controle ronde van het gebouw ( deuren … ) 
- kennis van brandalarm , evacuatieplan , …  
 
De taken worden altijd uitgevoerd onder supervisie van een Hoofdinspecteur (coach) met ondersteuning van 2 
inspecteurs die 24/24 uur aanwezig zijn in het politiegebouw. 
 
De werkruimte is de dispatching.   
 
In de toekomst zouden de personeelsleden van de private veiligheid ook fysiek onthaal kunnen uitvoeren. 
Momenteel heeft de zone een poule van 3 mensen in het onthaal. Maar bij ziekte, zou het wenselijk zijn 
iemand op afroep op te roepen om die rol in te vullen. 
De uren van het onthaal zijn momenteel 8u. - 19u30 in twee shifts. Maar kan ook nog bekeken worden en 
wordt ook geëvalueerd aan de hand van het aantal bezoekers. 
 
Vanaf 14 januari 2019 is de telefooncentrale (calltaking) naar de dispatching gegaan en spitst het onthaal zich 
toe op het fysiek onthaal van bezoekers.  
 
 2) Profiel  
 
Wettelijk profiel - kennis van Frans/Engels wel pluspunt (basis om probleem te kunnen detecteren).  
 
 3) Uren :  
 
Er zou gestart worden met een vast uurrooster op vaste dagen en dan bij evenementen extra inzet (of andere 
uren). 
 
Maandag   08 - 22 u 
Dinsdag      08 - 22 u  
Woensdag    08 - 22 u  
Donderdag   08 - 02 u 
Vrijdag    08 - 02 u  
Zaterdag   08 - 02 u  
 
Hierbij moet rekening gehouden worden dat een onthaalbediende in de dispatching zal werken van maandag 
tot en met donderdag telkens van 08u tot 13u. 
Als ze afwezig is, neemt de private veiligheid die rol op zich. 
 
 4) Timing :  
 
Start: maart 2019. 
 
De offerte van SECURITAS met referentie T/CO/1805/2860/PDW/PDW van 19 december 2018 : 
 
- De offterte is opgemaakt voor één operator (bewakingsagent categorie SE) 
 
- Kostprijs :  uurprijs :           33,59 EUR  (basisprijs tussen 06u00 en 22u00) 
   maandprijs :   17.597,31 EUR  (basisprijs tussen 06u00 en 22u00) 
   jaarprijs : 211.167,73 EUR  (basisprijs tussen 06u00 en 22u00) 
 
-  Bovenop deze basisprijs komen er cumuleerbare toeslagen : 
   
  Nachtprestaties tussen 22u00 en 06u00  + 22,50% 
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  Zaterdagprestaties   + 15,00% 
  Zondagprestaties    + 20,00% 
  Feestdagprestaties   + 30,00% 
 
-  Hierboven moet nog eens 21% BTW gerekend worden 
 
- Met de voorgestelde uurregeling door de korpsleiding en de maximale invulling door een 
 bewakingsagent, moeten volgende bedragen in rekening genomen worden : 
 
 Maandag   08 - 22 u 
 Dinsdag      08 - 22 u  
 Woensdag    08 - 22 u  
 Donderdag   08 - 02 u    + 4 nachturen 
 Vrijdag    08 - 02 u    + 4 nachturen  + 2 zaterdaguren 
 Zaterdag   08 - 02 u    + 4 nachturen  + 16 zaterdaguren    + 2 zondaguren 
 
 De voorgestelde uurregeling omvat 96 uren op weekbasis 
 1) 96 uren x 33,59 EUR  =     3.224,64 EUR 
 2) 12 nachturen x 33,59 EUR = 403,08 EUR + 22,50% =     493,77 EUR 
 3) 18 zaterdaguren x 33,59 EUR= 604,62 EUR + 15,00% =    695,31 EUR 
 4) 2 zondaguren x 33,59 EUR =   67,18 EUR + 20,00% =      80,62 EUR 
          -------------------- 
 kostprijs per week (excl. btw)     = 4.494,34 EUR 
 BTW 21%       =    943,81 EUR 
          -------------------- 
 Totale kostprijs / week  (incl.btw)    = 5.438,15 EUR 
 
 Totale kostprijs / maand : 5.438,15 EUR x 4 weken (incl. btw) = 21.752,60 EUR 
 
 Totale kostprijs / jaar :  21.752,60 EUR x 12 maanden (incl. btw) = 261.031,20 EUR 
  
 
De offerte van SECURITAS vermeldt als kostprijs 211.167,73 EUR (excl. btw) of 255.512,95 EUR (incl. btw). Het 
is dit laatste bedrag dat in rekening moet gebracht worden. 
 
 
Budget : 
 
Op de begrotingspost 330/122-06 werd 225.000 EUR voorzien in het begrotingsjaar 2019. 
Het tekort aan krediet, zijnde 30.512,9 EUR, zal voorzien worden op het begrotingsartikel 330/122-06, bij een 
eerstvolgende begrotingswijziging. 
 
De korpschef wnd. verduidelijkt dat de zone begin maart 2019 zou willen staren met een samenwerking met de 
private veiligheid. De mensen van de private veiligheid zouden in eerste instantie de camerabeelden bekijken. 
Als bijkomende taken: call taking, fysiek onthaal tijdens de uren dat het onthaal gesloten is en het bewaken van 
ons politiecommissariaat. 
Er wordt gestart met een bepaald uurrooster maar dit kan altijd bijgestuurd worden. 
 
Gehoord raadslid Pieter Soens: 

- We spreken hier over een grote investering. De hoofdtaak is de monitoring van camerabeelden. De 
onthaal bediende is er slechts 4 voormiddagen per week en dit zou dan overgenomen worden door de 
private veiligheid; 

- Door deze investering zal het politiepersoneel op een andere manier worden ingezet maar kan dit niet 
door het aanwerven van een extra personeelslid ? 

- Is het de bedoeling om dit contract uit te breiden voor 24u. op 24u. dan zal de kostprijs exponentieel 
stijgen ; 
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Raadslid Wouter Vermeersch stelt dat indien mensen van de private veiligheid camerabeelden bekijken en 
daarbij een incident met criminele feiten zien, zij bezig zijn met politiewerk. Privatisering mag geen excuus zijn 
om meer politiepersoneel aan te werven. 
 
Raadslid Mattias Vandemaele vraagt het volgende: 

- Bij bepaalde telefonische contacten zal men eerst bij de mensen van Securitas terecht komen. 
Wanneer ? 

- Bij ziekte zou men iemand op afroep laten opkomen, is dit goed voor de kwaliteit van het onthaal ? 
- Hoeveel wordt er bespaard door samen te werken met de private veiligheid ? Zijn er nog 

dienstverleningen die men kan uitbesteden ? 
 
Raadslid Jeroen Dujardin merkt het volgende op: 

- Hij is positief inzake deze beslissing; 
- Men is 24u. op 24u. aanspreekbaar; 
- Het is goed dat de dispatching terugkomt naar de zone; 
- Er komt door de inzet van de private veiligheid meer ruimte om agenten terug op straat te laten gaan; 
- Hij vraagt in welke diensten er tijd vrijkomt; 
- Wordt rekening gehouden met de competentie onthaal versus het bekijken van camerabeelden ? 

 
Raadslid Axel Weydts steunt dit voorstel. Agenten kunnen meer ingezet worden voor het echte politiewerk. Hij 
vraagt een evaluatie. 
 
Raadslid Mohamed Ahouna moedigt deze beslissing aan en vraagt wanneer zal overgegaan worden op de 24u. 
beschikbaarheid. 
 
Gehoord de repliek van de korpschef wnd.: 

- Het fysiek onthaal, ingang politiecommissariaat, is een vaste poule en daar wordt niet op afgebouwd. 
Buiten de kantooruren kan bij het onthaal gebeld worden, deze telefoon komt bij de dispatching en 
iemand kan naar beneden gaan; 

- Groot voordeel: als er een personeelslid van het onthaal uitvalt omwille van ziekte…kan Securitas een 
personeelslid leveren; 

- Het contract is voor één jaar. Misschien kan later met andere zones in zee gegaan worden; 
- De uren zullen zeker geëvalueerd worden; 
- Het is een kost maar kwaliteit kost geld; 
- Eén persoon doet de telefoon in de dispatching. Als zij daar niet is zal overgenomen worden door de 

mensen van de private veiligheid; 
- De mensen van de private veiligheid zitten samen met de politiemensen in de dispatching; 
- Er zijn voor de inzet van de mensen van de private veiligheid geen andere personeelsleden 

weggetrokken; 
- De lokale dispatching komt terug vooral omdat er veel klachten waren. In het CIC kent men de 

eigenheden van een zone niet; 
- Er zal een poule zijn van 6 mensen om onze zone te leren kennen; 

 
 
Raadslid Pieter Soens vraagt zich af waarom deze taken moeten uitbesteed worden, kan dit niet opgelost 
worden in de schoot van de zone ? 
 
Raadslid Wouter Vermeersch vraagt zich af of de mensen van de private veiligheid taken van politiemensen 
kunnen overnemen. 
De voorzitter verduidelijkt dat de mensen van de private veiligheid niet in de plaats komen van politiemensen 
maar bovenop het aantal politiepersoneelsleden. We willen meer blauw op straat. Politiemensen zijn duurder 
’s nachts en in het weekend. Daarenboven willen we vooral meer flexibiliteit en volgens de nieuwe camerawet 
kunnen mensen van de private veiligheid camerabeelden bekijken. 
 
De korpschef wnd. verduidelijkt dat de mensen van de private veiligheid samen zitten met operationele 
personeelsleden in de dispachting. Als zij een feit vaststellen gaat het beeld onmiddellijk over naar het 
politiepersoneelslid. 
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Raadslid Wouter Vermeersch vraagt zich af wat indien deze mensen misbruik maken van de beelden die zij 
gezien hebben. 
De korpschef wnd. repliceert dat al deze mensen grondig gescreend werden. 
 
De CD&V fractie gaat zich onthouden. Zij zijn de mening toegedaan dat de beoogde flexibiliteit ook kan 
bekomen worden door extra aanwervingen en dat deze aanwervingen minder zullen kosten 
 
Ook de fractie van Vlaams belang en Groen zullen zich onthouden. 
 
 
Op voorstel van het politiecollege wordt overgegaan tot de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en 
waarvan de uitslag luidt als volgt: 
 
9 onthoudingen: Alain Cnudde, Bert Deroo, Roel Deseyn, Marc Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, 

Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch en Jan Viaene  
 
14 ja stemmen:  de overige raadsleden 
 
 
De politieraad beslist: 
 
16.1. in te stemmen met de offerte van SECURITAS met referentie T/CO/1805/2860/PDW/PDW van 19 

december 2018 voor een bedrag van 255.512,91 EUR (incl. BTW); 
 

16.2. dat voor het betalen van deze kostprijs gebruik zal gemaakt worden van de kredieten voorzien op het 
begrotingsartikel 330/122-06 van het dienstjaar 2019 en dat bij een eerstvolgende begrotingswijzing 
de middelen voorzien op het begrotingsartikel 330/122-06 zullen aangepast worden; 

 
 
Budget: 
255.512,91 EUR (inclusief BTW) 
Dienstjaar 2019 – begrotingsartikel 330/122-06 
Het tekort aan krediet, zijnde 30.512,9 EUR, zal voorzien worden op het begrotingsartikel 330/122-06, bij een 
eerstvolgende begrotingswijziging. 
 
 
Bijlage : 
 
-  De offerte van SECURITAS met referentie T/CO/1805/2860/PDW/PDW van 19 december 2018. 
- overeenkomst SECURITAS – politiezone VLAS; 
 

 

 

17. Schrijven van de gouverneur van West-Vlaanderen inzake goedkeuring wijziging personeelsformatie.  
Kennisname. 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne 
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, Alain Cnudde, Veronique Decaluwé, Stefanie 
Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc 
Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, Jan Viaene en Axel 
Weydts.  
 



35 

Verslag zitting politieraad 25 februari 2019 

Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 

Verontschuldigd: 

Raadslid: Koen Byttebier 

 

 

Referentie: 

 

- De beslissing van de politieraad van 26 november 2018, punt 4; 
- De beslissing van het politiecollege van 11 januari 2019, punt 17.2.; 
 

Beschrijving: 

 

In de zitting van de politieraad van 26 november 2018, punt 4, werd ingestemd met een wijziging van de 

personeelsformatie van de politiezone VLAS, luik CALog-personeel en de weging van de functies niveau A. 

 

Op 4 januari 2019 mocht de politiezone VLAS een schrijven ontvangen van gouverneur Carl Decaluwé inzake de 

goedkeuring van bovenvermelde beslissingen in het kader van het specifiek bijzonder toezicht. 

 

 

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen: 

 

17.1. kennis te nemen van het schrijven van gouverneur Carl Decaluwé inzake de goedkeuring van de 

wijziging van de personeelsformatie van de politiezone VLAS, luik CALog-personeel en de weging van 

de functies niveau A in het kader van het specifiek bijzonder toezicht; 

 

 

Bijlage: 

- Het schrijven van gouverneur Carl Decaluwé inzake de goedkeuring van de wijziging van de 
personeelsformatie van de politiezone VLAS, luik CALog-personeel en de weging van de functies niveau 
A; 

 

 

 

18. Criminaliteitscijfers 2018, politiezone VLAS. Kennisgeving. 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne 
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, Alain Cnudde, Veronique Decaluwé, Stefanie 
Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc 
Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, Jan Viaene en Axel 
Weydts.  
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 

Verontschuldigd: 

Raadslid: Koen Byttebier 

 

 

Raadslid Wouter Vermeersch vraagt of het de gang van zaken is dat de journalisten deze cijfers eerst krijgen. 

De voorzitter antwoordt dat zij deze cijfers pas twee uur geleden hebben gekregen. 
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Strategisch analiste, mevrouw Hilde Wylin, geeft een toelichting inzake de criminaliteitscijfers 2018. 

 

Raadslid Mattias Vandemaele vraagt het volgende: 

- Is het mogelijk om de presentatie inzake de criminaliteitscijfers te bekomen (is ondertussen 

bezorgd); 

- Graag de presentatie toch een paar uur voor de zitting bezorgen zo kan men zich al wat 

voorbereiden; 

- Het zou interessant zijn om feiten zoals fietsdiefstallen en inbraken in voertuigen te kunnen 

linken aan de plaatsen waar camera’s staan; 

 

 

Raadslid Mohamed Ahouna vraagt of het mogelijk is om cijfers te krijgen van het aantal controles. Hoe meer 

controles, hoe meer feiten men zal vaststellen. 

 

Raadslid Wouter Vermeersch merkt op dat de cijfers de actualiteit bevestigen. Hij vraagt of er een verdeling is 

tussen zware en lichte slachtoffers. Hij vraagt dit omdat hij vernomen heeft dat men in AZ Groeninge onder 

druk stond om mensen na 24u. te ontslaan omwille van de classificatie ‘licht’ die door politiemensen werd 

gegeven. 

 

De korpschef wnd. repliceert als volgt: 

- Het is mogelijk om feiten zoals fietsdiefstallen en inbraken in voertuigen te linken aan plaatsen 

waar camera’s staan; 

- Cijfers over controles, reguliere controles en georganiseerde acties kunnen wél in grote lijnen 

gegeven worden; 

- Er worden heel wat meer controles gedaan met de hond op drugs, ook op festivals zijn er 

doorgedreven controles; 

- verdeling slachtoffers zwaar/licht: de politie komt niet tussen in medische dossiers; 

 
 
 

19. Vraag van raadslid Wouter Vermeersch inzake actualiteit stadscentrum - organisatie politie. 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne 
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, Alain Cnudde, Veronique Decaluwé, Stefanie 
Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc 
Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, Jan Viaene en Axel 
Weydts.  
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 

Verontschuldigd: 

Raadslid: Koen Byttebier 

 

 

Conform artikel 38 van het huishoudelijk reglement van de politieraad heeft raadslid Wouter Vermeersch 

onderstaande vraag tot toevoeging aan de agenda van de zitting van de politieraad binnengebracht.  

 

‘De politieraad is bevoegd voor onder meer de organisatie en het beheer van het lokale politiekorps.  

In het kader van de dienstverlening aan de bevolking en de goede organisatie van onze politie hadden wij graag 

nadere informatie bekomen. 
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In de recente actualiteit stellen wij vast dat burgers door de meldkamer in Brugge nog steeds naar het 

voormalige politiekantoor in de Oude Vestingsstraat worden gestuurd. Bovendien worden meldingen niet altijd 

ernstig genomen. 

Concrete vraag:  

Graag hadden wij willen nagegaan hoe de organisatie van onze politie hierop kan afgestemd worden zodat 

burger onmiddellijk correct worden doorverwezen en meldingen ernstig worden genomen.’ 

Raadslid Wouter Vermeersch geeft ter zitting een toelichting omtrent deze vraag en vraagt daarbij het 

volgende: 

 

- Wat kan gedaan worden om de jeugd opnieuw aangifte te laten doen van feiten ? 

- Wat kunnen we doen zodat de meldingen terug ernstig genomen worden ? 

 

De korpschef wnd. repliceert als volgt: 

 

- Als melders niet ernstig worden genomen zal dit onderzocht worden er wordt verwacht 

dat men correct wordt doorverwezen; 

- Indien de drempel té hoog is kan men ook discreet bij de politie terecht; 

- We zijn 24u. op 24 bereikbaar, als een ploeg ter plaatse moet komen kan dit ook; 

 

 

Raadslid Wouter Vermeersch waarschuwt dat er steeds meer woede leeft onder de bevolking van Kortrijk en 

vraagt zich af of de bevolking niet het heft in eigen handen zal nemen. Er is krapuul aanwezig in de stad en dit 

moet aangepakt worden. Er is geen plaats voor deze mensen. 

Raadslid Vermeersch benadrukt 200% achter de politie te staan.  

 

De voorzitter stelt dat het installeren van de camera’s en het laten doorgaan van acties het bewijs is dat in de 

stad het geweld wordt aangepakt. Het geweld enkel in beeld brengen als het gaat om mensen met een 

migratie achtergrond alsof de blanken smetteloos zijn, is niet correct. Deze zone bestrijdt elk feit hard maar 

beloven dat er nooit geen criminaliteit zal zijn kunnen we niet. 

 

Nog volgens raadslid Vermeersch tonen de cijfers van het kabinet van minister Jan Jambon aan dat 

vreemdelingen 6 keer meer voorkomen in de criminaliteitcijfers en de gevangenissen zitten vol allochtonen. U 

erkent de cijfers niet. 

 

 

 

Mondelinge vragen door de raadsleden. 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne 
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, Alain Cnudde, Veronique Decaluwé, Stefanie 
Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc 
Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, Jan Viaene en Axel 
Weydts.  
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 

Verontschuldigd: 

Raadslid: Koen Byttebier 
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Raadslid Jeroen Dujardin meldt te hebben vernomen dat er een incident was op een fuif. Er werd gebeld naar 

de politie en pas na driekwartier waren zij ter plaatse. Hij vraagt of de politie de tijd monitort tussen de 

melding en de effectieve interventie. 

De korpschef wnd. bevestigt dat er cijfers bestaan inzake de aanrijtijden en wenst deze te verkorten. 

 

Raadslid Pieter Soens vraagt, nu de nieuwe bestuursperiode er is, om een bezoek aan het nieuw 

politiecommissariaat te organiseren in de schoot van de politieraad. 

Hij vraagt ook om de banner van de politie aan het oude politiecommissariaat in de Oude-Vestingsstraat te 

verwijderen. Dit omdat deze banner niet in verkeerde handen zou terecht komen. 

De korpschef wnd. zal voor het organiseren van een bezoek aan het politiecommissariaat en voor het 

wegnemen van de banner het nodige doen. 

 

Raadslid Roel Deseyn vraagt dat het communicatiebeleid in zou spelen op de cijfers inzake controles uit 

officiële bronnen zodat in het debat dat gevoerd wordt de juiste cijfers worden gebruikt. 

De korpschef wnd. repliceert dat de zone over officiële databanken beschikt over onze eigen controles. 

 

Raadslid Wouter Vermeersch vraagt of het klopt dat er problemen zijn om tijdens de spits vanuit het nieuw 

politiecommissariaat naar het centrum te gaan. Was het niet beter dat men in het centrum zat ? 

De korpschef wnd. verduidelijkt dit als volgt: 

- Er zijn altijd ploegen die op de baan zijn; 

- Er zijn drie aanrijroutes om naar het centrum te rijden, men past zich aan; 

- Volgens de korpschef wnd. is er geen probleem; 

 

 

Besloten zitting 25 februari 2019 
 
 

20. Aanduiden van personeelsleden in het kader van de mobiliteitscyclus 2018/05. Benoemen. 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne 
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, Alain Cnudde, Veronique Decaluwé, Stefanie 
Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc 
Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, Jan Viaene en Axel 
Weydts.  
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 

Verontschuldigd: 

Raadslid: Koen Byttebier 

 

 

Referenties: 

 

- de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op  

 twee niveaus; 

- het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de  

 politiediensten, inzonderheid de art. VI.II.8 tot en met VI.II.34; 

- het Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten,  

 inzonderheid art. XII.VI.4 waarbij gesteld wordt dat personeelsleden die op datum van 30 maart 2001  
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 behoorden tot een politiedienst genieten van een voorrang op de andere personeelsleden voor de  

 mobiliteit gedurende vijf jaar; 

- het Koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit  
 van de politiediensten; 
- de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling; 
- de omzendbrief GPI 15bis betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgend op de  
 vacant stelling van de ambten en de kandidaatstellingen; 
- het Koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de functionele opleidingen van de  
 personeelsleden van de politiediensten; 
- het protocol nummer 103 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 14 mei 2003; 
- het protocol nummer 179/4 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 8 maart 2008; 
- het Koninklijk besluit van 7 juni 2009 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de  
 rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 
- het Koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve  

in het raam van de mobiliteit; 

- de beslissing van de politieraad van 22 oktober 2018, punt 1; 
- de nota van de afdeling 'personeel' van 30 januari 2019 met kenmerk BOD/SCR/VEA/720/2019; 
- de beslissing van het politiecollege van 8 februari 2019, punt 1.1. en 1.2.; 
 

 

Beschrijving: 

 

In de zitting van de politieraad van 22 oktober 2018, punt 1, werden in de mobiliteitscyclus 2018/05, volgende 

betrekkingen vacant verklaard: 

 

- 1 middenkader voor de afdeling Wijk/teamchef Kortrijk 

- 2 middenkaders voor de afdeling Interventie/teams 

- 1 basiskader/middenkader voor de afdeling Informatiebeheer 

- 1 basiskader voor de afdeling Mobiliteit/motorrijder 

- 1 basiskader voor de afdeling Wijk/team Kortrijk 

- 1 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatch 

- 1 basiskader voor de afdeling Interventie/teams 

 

Er heeft zich 1 kandidaat aangeboden voor 1 betrekking in het middenkader voor de afdeling Wijk/teamchef 

Kortrijk. 

Naam Herkomst 

AHINP Leentje DEPETTER PZ Gavers 

 
Er hebben zich 4 kandidaten aangeboden voor 2 betrekkingen in het middenkader voor de afdeling 

Interventie/teams. 

 

Naam Herkomst 

AHINP Caroline BRISON PZ VLAS 

AHINP Gianni DECRU PZ VLAS 

AHINP Thomas MATTHYS PZ RIHO 

 
AHINP Thomas MATTHYS heeft zijn kandidatuur ingetrokken en heeft niet deelgenomen aan de 
selectiegesprekken. 
 
Er hebben zich geen kandidaten aangeboden voor 1 betrekking in het basiskader/middenkader voor de afdeling 



40 

Verslag zitting politieraad 25 februari 2019 

Informatiebeheer. 
 

Er heeft zich 1 kandidaat aangeboden voor 1 betrekkingen in het basiskader afdeling Mobiliteit/motorrijder. 
 

Naam Herkomst 

INP Jochen BOEVE PZ VLAS 

 
Er hebben zich 2 kandidaten aangeboden voor 1 betrekkingen in het basiskader voor de afdeling Wijk/team 

Kortrijk. 

 

Naam Herkomst 

INP Toon QUARTIER PZ VLAS 

INP Jo VANSLAMBROUCK PZ VLAS 

Er hebben zich 2 kandidaten aangeboden voor 1 betrekkingen in het basiskader voor de afdeling 
Interventie/dispatch. 
 

Naam Herkomst 

INP Suzanne DEMUYNCK CICOV Oost-Vlaanderen 

INP Katrien MONSEREZ PZ VLAS 

 

Er hebben zich 2 kandidaten aangeboden voor 1 betrekking in het basiskader voor de afdeling 
Interventie/teams. 
 

Naam Herkomst 

AGP Christoph VAN DE VYVER PZ VLAS 

AGP Tom VANHUYSSE PZ ARRO Ieper 

 

AGP Tom VANHUYSSE heeft zijn kandidatuur ingetrokken en heeft niet deelgenomen aan de 
selectiegesprekken. 
 
In artikel 13 van de politieraad van 22 oktober 2018, punt 1, werd het volgende beslist: 
 
Naar analogie met de beslissing van de politieraad van 26 januari 2004, punt 3, zal ieder vertrek binnen de 
lopende mobiliteitscyclus aanleiding kunnen geven tot het openstellen van een evenredig aantal vacante 
betrekkingen tot een maximum van 251 fulltime equivalenten in het operationeel kader; 
 
In artikel 14 van de politieraad van 22 oktober 2018, punt 1, werd het volgende beslist:  
 
De in deze beslissing als gespecialiseerd aangeduide bedieningen kunnen, bij niet-invulling tijdens de lopende 
cyclus van de mobiliteit, worden omgezet in een niet-gespecialiseerde bediening binnen het totale quotum van 
de vacant verklaarde bedieningen in hetzelfde kader en vice versa. 
 

In de zitting van het politiecollege van 8 februari 2019, punt 1.1., werd ingestemd om het aantal vacant 

verklaarde betrekkingen als volgt te wijzigen: 

 

- 1 middenkader voor de afdeling Wijk/teamchef Kortrijk 

- 2 middenkaders voor de afdeling Interventie/teams 
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- 1 basiskader voor de afdeling Mobiliteit/motorrijder 

- 2 basiskaders voor de afdeling Wijk/team Kortrijk 

- 2 basiskaders voor de afdeling Interventie/dispatch 

 

 

Conform artikel 5, punt 1, van de beslissing van de politieraad van 22 oktober 2018, werd voor de wijze van 

selectie voor de vacant verklaarde betrekkingen voor volgende selectiemodaliteit gekozen: 

- een selectieproef conform artikel VI.II.21, eerste lid 6° RPPol  

- het in aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie; 

 

Rekening houdend met de gevoerde procedure van publicatie, de kandidaatstelling, de bijzondere verslagen 

met betrekking tot de eindbeoordeling van de deelnemer voor de vacature, heeft de selectiecommissie van 29 

en 30 januari 2019, beslist om de kandidaten als volgt te rangschikken: 

 

- Voor 1 betrekking in het middenkader voor de afdeling Wijk/teamchef Kortrijk 
AHINP Leentje DEPETTER   geschikt 
 
- Voor 2 betrekkingen in het middenkader voor de afdeling Interventie/teams 
AHINP Gianni DECRU   geschikt 
AHINP Caroline BRISON   geschikt 
 
- Voor 1 betrekking in het basiskader voor de afdeling Mobiliteit/motorrijder 
INP Jochen BOEVE   geschikt 
 
- Voor 2 betrekkingen in het basiskader voor de afdeling Wijk/team Kortrijk 
INP Jo VANSLAMBROUCK   geschikt 
INP Toon QUARTIER   geschikt 
 
- Voor 2 betrekkingen in het basiskader voor de afdeling Interventie/dispatch 
INP Suzanne DEMUYNCK   geschikt 
INP Katrien MONSEREZ   geschikt 
 
- Voor 1 betrekking in het basiskader voor de afdeling Interventie/teams 
AGP Christoph VAN DE VYVER  niet geschikt 
 
Conform art. VI.II.33 RPPol, waarbij gesteld wordt dat bij een bij mobiliteit te begeven betrekking voor een 
personeelslid van een ander niveau dan niveau A en voor een in art. 56 WGP bedoeld lid van een korps van de 
lokale politie, de politieraad de ontvankelijkheid van alle kandidaturen onderzoekt en de aanspraken op grond 
van de kandidaatstelling, het mobiliteitsdossier en de resultaten van de selectiemethode dient te onderzoeken. 
 
Rekening houdend met de voorgelegde kandidaturen en mobiliteitsdossiers van de kandidaten die 
deelgenomen hebben aan de selectiegesprekken, stellen we vast dat alle ingediende kandidaturen ontvankelijk 
zijn. 

Op voorstel van het politiecollege en na beraadslaging in geheime zitting;  

 

 

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen: 

dat alle ingediende kandidaturen ontvankelijk zijn; 
 
Op voorstel van het politiecollege wordt overgegaan tot de geheime stemming inzake het benoemen van 
personeelsleden in het kader van de mobiliteitscyclus 2018/05. 
 
Aan deze stemming nemen 23 raadsleden deel en luidt de uitslag als volgt: 
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23 ja stemmen voor het benoemen van AHINP Leentje DEPETTER in het middenkader voor de afdeling 
Wijk/teamchef Kortrijk; 
 
23 ja stemmen voor het benoemen van AHINP Gianni DECRU en AHINP Caroline BRISON in het middenkader 
voor de afdeling Interventie/teams; 
 
23 ja stemmen voor het benoemen van INP Jochen BOEVE in het basiskader voor de afdeling 
Mobiliteit/motorrijder; 
 
23 ja stemmen voor het benoemen van INP Jo VANSLAMBROUCK en INP Toon QUARTIER in het basiskader voor 
de afdeling Wijk/team Kortrijk; 
 
- 23 ja stemmen voor het benoemen van INP Suzanne DEMUYNCK en INP Katrien MONSEREZ in het 
basiskader voor de afdeling Interventie/dispatch; 
 
 
De politieraad beslist: 

 

20.1. om volgende kandidaten te benoemen onder voorbehoud van slagen in de graad waarvoor de 

kandidaat kandideert en met ingang van de datum waarop deze effectief in dienst treden in de 

politiezone VLAS, met als uiterste datum van effectieve indiensttreding vóór 1 januari 2020. 

 

- Voor 1 betrekking in het middenkader voor de afdeling Wijk/teamchef Kortrijk   
AHINP Leentje DEPETTER    
 
- Voor 2 betrekkingen in het middenkader voor de afdeling Interventie/teams 
AHINP Gianni DECRU 
AHINP Caroline BRISON 
    
- Voor 1 betrekking in het basiskader voor de afdeling Mobiliteit/motorrijder 
INP Jochen BOEVE 
 
- Voor 2 betrekkingen in het basiskader voor de afdeling Wijk/team Kortrijk 
INP Jo VANSLAMBROUCK 
INP Toon QUARTIER 
 
- Voor 2 betrekkingen in het basiskader voor de afdeling Interventie/dispatch 
INP Suzanne DEMUYNCK 
INP Katrien MONSEREZ 
    
 

Bijlagen: 

 

- verslagen van de selectiecommissie van 29 en 30 januari 2019 

 

 
 
21. Invordering langs gerechtelijke weg van door derden veroorzaakte schade. Burgerlijke partijstelling. 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne 
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, Alain Cnudde, Veronique Decaluwé, Stefanie 
Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc 
Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, Jan Viaene en Axel 
Weydts.  
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Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 

Verontschuldigd: 

Raadslid: Koen Byttebier 

 

Referenties: 
 
-  de Wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998, artikelen 9 en 11 ; 
-  de ministeriële omzendbrief GPI72 van 08 februari 2013 betreffende de rechtshulp aan 

personeelsleden van de politiediensten die slachtoffer zijn van gewelddaden of valse klachten ; 
-  het proces-verbaal met notitienummer KO.85.OE.300321/2017 ; 
-  de nota van CP Guy Vincke van 05 december 2018 met kenmerk ST/OFF/VGY-3844/18; 
- de beslissing van het politiecollege van 14 december 2018, punt 8.1. en 8.2.; 
 
 
Beschrijving: 
 
Op 09 april 2017 werd inspecteur Glenn Vanhee betrokken in een verkeersongeval, doordat het achtervolgde 
voertuig de wegversperrende patrouille wou ontwijken, maar ermee in aanraking kwam. 
Inspecteur Glenn Vanhee was door de aanrijding 5 dagen volledig arbeidsongeschikt. 
 
Op 11 januari 2019 wordt de zaak behandeld voor de politierechtbank te Kortrijk en de zone kan zich 
burgerlijke partij stellen in deze zaak gekend onder het notitienummer KO.85.OE.300321/2017.  
De PZ VLAS heeft als werkgever een arbeidsongevallenverzekering, waarbij de loonkosten terug aan de zone 
betaald worden. De PZ VLAS kan zich burgerlijke partij stellen om de betaalde patronale lasten van de periode 
van arbeidsongeschiktheid te recupereren. 
 
Het Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) te Brussel, werd door de personeelsdienst 
aangeschreven om het juiste bedrag te kennen van de betaalde patronale lasten gedurende de periode van 
arbeidsongeschiktheid van inspecteur Glenn Vanhee. Het gaat om een bedrag van 288,97 EUR.  
De PZ VLAS kan, als rechtspersoon, zich burgerlijke partij stellen voor de geleden schade, andere dan de 
loonkosten. 
In het kader van federale maatregelen om geweld tegen politie een halt toe te roepen, kan de PZ VLAS ook een 
morele schadevergoeding eisen op basis van de omzendbrief GPI72 van 08 februari 2013. 
Om zijn rechten te vrijwaren kan de PZ VLAS zich burgerlijke partij stellen op deze zitting van 11 januari 2019 bij 
monde van meester Jan Leysen, Koning Leopold I-straat 19 te 8500 KORTRIJK, die optreedt om de belangen van 
Inspecteur Glenn Vanhee behartigen.  
 
In de zitting van het politiecollege van 14 december 2018, punt 8.2., werd advocaat Jan Leysen, Koning Leopold 
I-straat 19 te 8500 KORTRIJK, aangesteld ter behartiging van de belangen van de PZ VLAS in de zaak PZ VLAS / 
Paul Verdonk, onder voorbehoud van de machtiging van de politieraad. 
 
 
De politieraad beslist: 
 
21.1. machtiging te verlenen aan het politiecollege om zich namens de PZ VLAS burgerlijke partij te stellen in 

de zaak lastens Paul Verdonk; 
 
 
Budget: 
 
De PZ VLAS is verzekerd voor dergelijke rechtshulp bij ETHIAS in het kader van de polis “verzekering van 

algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand” . 
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22. Toekenning rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval met  
betrekking tot het vast weddegedeelte. 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne 
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, Alain Cnudde, Veronique Decaluwé, Stefanie 
Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc 
Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, Jan Viaene en Axel 
Weydts.  
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 

Verontschuldigd: 

Raadslid: Koen Byttebier 

 

 

Referenties: 
 
- de wet van 3 juli 1967: betreffende schadevergoeding voor arbeidsongevallen, ongevallen op de weg  
 naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector; 
- de wet van 17 mei 2007: inzake wijziging van de wet van 3 juli 1967; 
- het Koninklijk besluit van 13 juli 1970: betreffende de schadevergoeding ten gunste van 
 sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van 
 gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 diensten, instellingen van verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het College van de  
 Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse
 Gemeenschapscommissie en openbare kassen voor leningen voor arbeidsongevallen en voor 
 ongevallen op de weg naar en van het werk; 
- de wet van 30 maart 1994: regeling tot rechtspositie van het personeel van de politiediensten, deel 10,  
 titel 3, betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten; 
- de nota van de federale politie van 23 mei 2003, DGP/DPS-3428/A-2003, inzake tijdelijke en 
 blijvende ongeschiktheid; 
- de nota van de afdeling personeel van 18 december 2018 met kenmerk COS/PRS/DKM-4015/2018; 
- de beslissing van het politiecollege van 11 januari 2019, punt 10.1.; 
 
 
Beschrijving: 
 
Ingevolge het ongeval van 25 oktober 2016 van Sylvie Verschaeve werd door het Bestuur medische expertise 
(Medex) een blijvende ongeschiktheid van 3% toegekend. 
 
Ingevolge de verbintenis van Ethias arbeidsongevallen, wordt het politiecollege gevraagd te beslissen de 
politieraad te verzoeken de hierondervermelde artikelen goed te keuren. 
De maatschappij Ethias wordt, in kader van de afgesloten polis arbeidsongevallen, belast met de uitvoering van 
de regeling. 
 
 
De politieraad beslist: 
 
22.1. de hier onder vermelde artikelen goed te keuren: 
 
Artikel 1 
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Ingevolge het arbeidsongeval van 25 oktober 2016, wordt er aan mevrouw Sylvie Verschaeve, geboren op 11 
oktober 1978 en wonende te 8550 Zwevegem, Finlandlaan 6 een blijvende arbeidsongeschiktheid toegekend. 
 
Artikel 2 
 
Voor de berekeningen worden volgende gegevens in aanmerking genomen: 
 
a - basisloon tegen index 138,01 andere professionele voordelen en vakantiegeld inbegrepen 
35.506,93 EUR beperkt tot  24.332,08 EUR; 
 
b - letsels: sequellen contusie cervicale en lumbale wervelzuil met mediane discushernia C5 - C6; 
 
c - graad van globale blijvende arbeidsongeschiktheid: 3%, zoals vastgesteld door de bevoegde medische 
dienst; 
 
d - consolidatiedatum: 28 mei 2018; 
 
e - uitwerking van de rente: 1 mei 2018. 
 
Artikel 3 
 
Mevrouw Sylvie Verschaeve heeft recht op een jaarrente, die niet aan de schommelingen van de 
verbruikersindex wordt aangepast. 
 
In toepassing van artikel 6 §1 van de wet van 3 juli 1967, en gelet op de voorgaande ongevallen, wordt het 
totaal van de renten beperkt tot 25%. 
 
Bijgevolg heeft mevrouw Sylvie Verschaeve in dit dosier geen recht op een rente. 
 
Artikel 4 
 
Ethias NV, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt, verbindt zich, in het kader van de door de politiezone VLAS 
afgesloten polis, tot de volledige uitvoering van de regeling zoals voorzien in onze beraadslaging. 
 

 

 

23. Toekenning rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval met  
betrekking tot het extra wettelijk weddegedeelte. 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne 
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, Alain Cnudde, Veronique Decaluwé, Stefanie 
Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc 
Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, Jan Viaene en Axel 
Weydts.  
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 

Verontschuldigd: 

Raadslid: Koen Byttebier 

 

 

Referenties: 
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- de uitbreiding van de wet van 3 juli 1967 en van het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 
 verbindt Ethias zich ertoe een vergoeding uit te keren overeenkomstig voormelde wet en 
 berekend op het extra-wettelijk weddegedeelte van het slachtoffer; 
- de wet van 30 maart 1994: houdende sociale bepalingen (art 78); 
- het mammoetbesluit van 30 maart 2001: regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten, deel 10, titel 3, betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten; 
- de nota van de federale politie van 21 mei 2003, DGP/DPS - 3428/A - 2003, inzake tijdelijke en 
 blijvende ongeschiktheid; 
- de nota van de afdeling personeel, van 18 december 2018 met kenmerk COS/PRS/DKM-4017/2018; 
- de beslissing van het politiecollege van 11 januari 2019, punt 11.1.; 
 
 
Beschrijving: 
 
De uitbreiding van de bepalingen van 3 juli 1967 en van het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 verbindt zich 
ertoe een vergoeding uit te keren overeenkomstig voormelde wet en berekend op het extra-wettelijk 
weddegedeelte van het slachtoffer. 
 
Het politiecollege wordt gevraagd te beslissen, de politieraad te verzoeken de hiernavermelde artikelen goed 
te keuren. 
 
De maatschappij Ethias wordt, in kader van de afgesloten polis arbeidsongevallen, belast met de uitvoering van 
de regeling. 
 
 
De politieraad beslist: 
 
23.1. de hier onder vermelde artikelen goed te keuren: 
 
Artikel 1 
 
Er wordt aan mevrouw Sylvie Verschaeve, wonende te 8550 Zwevegem, Finlandlaan 6 een blijvende 
arbeidsongeschiktheid toegekend. 
 
Artikel 2 
 
Voor de berekeningen worden de volgende gegevens in aanmerking genomen: 
 
a - extra-wettelijk gedeelte van het basisloon tegen index 138,01: 
35.506,93 EUR  -  24.332,08 EUR  = 11.174,85 EUR. 
 
b - aard van het letsel: sequellen contusie cervicale en lumbale wervelzuil met mediane discushernia C5 - C6; 
 
c - de globale blijvende arbeidsongeschiktheid van 3,00 %, werd vastgesteld door de bevoegde medische 
dienst; 
 
d - consolidatiedatum: 28 mei 2018 met uitwerking op 1 mei 2018. 
De bovenwettelijke rente loopt gelijk met de wettelijke rente. 
 
Artikel 3 
 
Mevrouw Sylvie Verschaeve heeft recht op een jaarrente. 
 
In toepassing van artikel 6 §1 van de wet van 3 juli 1967, en gelet op de voorgaande ongevallen, wordt het 
totaal van de renten beperkt tot 25%. 
 
Bijgevolg heeft mevrouw Sylvie Verschaeve in dit dossier geen recht op een rente. 
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Artikel 4 
 
Ethias NV, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door haar directeur-generaal verbindt zich 
in het kader van het verzekeringscontract onderschreven door de politiezone VLAS, tot uitvoering van de 
regeling zoals hiervoor vermeld. 
 

 
 

24. Op rust stelling van een inspecteur van politie. Instemmen. 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne 
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, Alain Cnudde, Veronique Decaluwé, Stefanie 
Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc 
Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, Jan Viaene en Axel 
Weydts.  
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 

Verontschuldigd: 

Raadslid: Koen Byttebier 

 

 

Referenties: 
 
-  de brief van 12 oktober 2018 van de heer Christian Calewaert, geboren te Kortrijk op 30 januari 1957,  
   wonende te 8500 Kortrijk, Dokter Peelstraat 16, waarbij hij zijn ontslag vraagt uit zijn betrekking van    
   inspecteur van politie met ingang van 1 mei 2019 ; 
-  de wet van 21 juli 1844 betreffende de burgerlijke en kerkelijke pensioenen ; 
-  de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen ; 
-  het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 (B.S. 18/04/2001) betreffende het pensioen van het          
   personeel van de politiediensten en hun rechthebbende ; 
-  het Koninklijk Besluit van 5 december 2002 (B.S. 25/12/2002) tot uitvoering van de artikelen 10,       
   tweede lid, en 12, § 3, tweede lid, van de wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het  
   personeel van de politiediensten en hun rechthebbenden ; 
-  de Programmawet van 28 juni 2013 ; 
-  de brief van de Federale Pensioendienst (FPD) met referentie ER/570130/MPL tot bevestiging van de 
   pensioendatum van de heer Christian Calewaert, meer bepaald op 1 mei 2019 ; 
-  de nota uitgaande van de afdeling personeel van 7 november 2018 met kenmerk  
   COS/PRS/DEC-3592/2018, betreffende opruststelling van een inspecteur van politie ; 
-  de hierna vermelde besluiten inzake benoeming en herbenoeming : 
  - College van Burgemeester en Schepenen Kortrijk van 21 november 1985 :   
        aanstelling klasseerder in tijdelijk dienstverband ; 
  - College van Burgemeester en Schepenen Kortrijk van 24 december 1985 : 
     aanstelling klerk in tijdelijk dienstverband ; 
  - College van Burgemeester en Schepenen Kortrijk van 30 april 1986 : aanstelling  
     politieagent in tijdelijk dienstverband ; 
  - Gemeenteraad Kortrijk van 12 mei 1986 : benoeming tot politieagent op proef in 
     vast dienstverband ; 
  - Gemeenteraad Kortrijk van 9 oktober 1987 : benoeming tot politieagent in vast  
     dienstverband ; 
  - Gemeenteraad Kortrijk van 10 september 2001 : toekennen nieuwe graad van  
     inspecteur van politie. 
- de beslissing van het politiecollege van 23 november 2018, punt 2.1.; 
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Beschrijving: 
 
De heer Christian Calewaert is statutair benoemd en voldoet aan de vereiste voorwaarden inzake leeftijd en 
dienstjaren om zijn rechten te laten gelden op een overheidspensioen. Hij heeft de vereiste leeftijd bereikt om 
zijn rechten te laten gelden op een vervroegd pensioen. 
 
 
De politieraad beslist: 
 
24.1. de heer Christian Calewaert eervol ontslag te verlenen uit zijn functie van inspecteur van politie met 

ingang van 1 mei 2019; 
 

Betrokkene te machtigen zijn aanspraak op rustpensioen te laten gelden en de titel ‘inspecteur van 
politie op rust’ te dragen. 
 

 
 

25. Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisgeving. 

 
Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne 
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, Alain Cnudde, Veronique Decaluwé, Stefanie 
Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc 
Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, Jan Viaene en Axel 
Weydts.  
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 

Verontschuldigd: 

Raadslid: Koen Byttebier 

 

 

Referenties: 

 
- de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 

twee niveaus; 
- het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten; 
- het Koninklijk Besluit van 9 november 2015 houdende bepalingen inzake het eindeloopbaanregime 

voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie; 
- de beslissing van het politiecollege van 27 november 2015; 
- de beslissing van de politieraad van 30 november 2015; 
- de beslissing van het politiecollege van 23 november 2018, punt 1.1.; 
 

 

Beschrijving: 

 

In de zitting van het politiecollege van 23 november 2018, punt 1.1., werd ingestemd met de aanvraag van 

mevrouw Gina Folens om vanaf 1 mei 2019 te kunnen genieten van de non-activiteit voorafgaand aan de 

pensionering. Mevrouw Gina Folens is tewerkgesteld bij de afdeling WIJK/Kortrijk. 

Vanaf 1 maart 2019 wordt HINP Mathias Degandt tewerkgesteld bij de federale politie, dit om er een opleiding 

van commissaris aan te vatten. 
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De politieraad beslist: 

 

25.1. kennis te nemen van het einde van de tewerkstelling van INP. Gina Folens bij de politiezone VLAS, met 

ingang van 1 mei 2019; 

 

25.2. kennis te nemen van het einde van de tewerkstelling van HINP Mathias Degandt bij de politiezone 

VLAS, met ingang van 1 maart 2019; 

 

 

 

 

 

Namens de politieraad, 
 

De secretaris,        De voorzitter, 

Annelies Verplaetse       Vincent Van Quickenborne 

 

 

Voor eensluidend verklaard afschrift, 

afgeleverd te Kortrijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelezen en goedgekeurd in de zitting van de politieraad van 25 maart 2019. 

 


