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Verslag zitting politieraad 25 maart 2019 

 

ZITTING VAN DE POLITIERAAD 

POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE 

 

Maandag 25 maart 2019 van 19u. tot 19.45u. 
stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK 

 

 
 

AGENDA  
 

 

Openbare zitting: 

 

Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 25 februari 2019. 

 

1. Eedaflegging van een politieraadslid. 

2. De jaar- en begrotingsrekening 2018 van de politiezone VLAS. Instemmen. 

3. Mobiliteitscyclus 2019/02. Vacant verklaring van 4 betrekkingen in het operationeel kader en 9 

betrekkingen in het administratief en logistiek kader. Instemmen. 

4. Aankoop en levering van 5 motorfietsen en hun radio-uitrusting. Instemmen. 

5. Samenstelling beheersorganen West-Vlaamse politieschool. Aanduiden van een vertegenwoordiger. 

6. Vraag van raadslid Wouter Vermeersch inzake criminaliteitscijfers naar etniciteit en nationaliteit. 

 

Mondelinge vragen door de raadsleden. 

 

 

Besloten zitting: 

 

7. Tijdelijke op ruststelling om medische redenen van een inspecteur van politie. Instemmen. 

8. Op rust stelling om medische redenen van een inspecteur van politie. Instemmen. 

9. Toekennen rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval met betrekking 

tot het vast weddegedeelte. 

10. Toekennen rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval met betrekking 

tot het extra wettelijk weddegedeelte. 
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DE POLITIERAAD 
POLITIEZONE 
KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE    zitting maandag 25 maart 2019 
 
 
Om 19u. wordt de zitting geopend door voorzitter Vincent Van Quickenborne. 
 
Hij verwelkomt de aanwezigen. 
 
Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne   
Lid van rechtswege: Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, 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 en Jan Viaene. 
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 
Verontschuldigd: 

Raadslid: Axel Weydts 

 

 
 
Het verslag van de zitting van de politieraad van 25 februari 2019, wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
 

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: Criminaliteitscijfers naar etniciteit en nationaliteit. 

 
Dit punt zal toegevoegd worden aan de agenda van huidige zitting als punt 6. 
 
 
 
 
 
 
De zitting eindigt om 19.45u. 
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Openbare zitting 25 maart 2019 
 
1. Eedaflegging van een politieraadslid. 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne   
Lid van rechtswege: Carine Dewaele 
Raadsleden: Mohamed Ahouna, 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 en Jan Viaene. 
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 
Verontschuldigd: 

Raadslid: Axel Weydts 

 
 
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. 
 
In de vorige zitting van de politieraad, 25 februari 2019, hebben alle verkozen politieraadsleden de eed 
afgelegd, op uitzondering van de heer Koen Byttebier die niet kon aanwezig zijn. 
 
 

Conform artikel 20bis van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998 legt de heer Koen Byttebier 

alvorens hij in functie treedt 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”. 
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2. De jaar- en begrotingsrekening 2018 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 en 
Jan Viaene. 
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 
Verontschuldigd: 

Raadslid: Axel Weydts 

 

 

Referenties: 

- De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus; 

- Het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding 
van de lokale politie, meer bepaald art. 66, 67 en 68; 

- De beslissing van de politieraad van 27 november 2017, punt 1; 
- De beslissing van de politieraad van 22 oktober 2018, punt 2; 
- De beslissing van het politiecollege van 8 maart 2019, punt 1.1.; 
 

 

Beschrijving: 

De bijzondere rekenplichtige geeft een toelichting inzake de jaar- en begrotingsrekening van de politiezone 

VLAS, dienstjaar 2018. 

 

In de synthesetabel bevinden zich de resultaten van de jaar- en begrotingsrekening van het  

dienstjaar 2018.  

Conclusies resultaat gewone dienst 2018:  

- De personeelskosten zijn minder gestegen dan verwacht doordat slechts op het einde van het jaar 
extra operationele personeelsleden konden aangeworven worden om de doelstelling van 251 te bereiken. De 
personeelskosten eigen en vorig dienstjaar bedroegen in 2018 in totaal  
€ 20.903.822 

- Door de verhuis, de openingsreceptie en stijging van enkele andere kosten, zijn de werkingskosten 
gestegen tot € 2.604.398. 

- De schulduitgaven zijn zoals verwacht gestegen tot € 1.842.076 en dit doordat alle leningen voor de 
aankoop en de bouw van het nieuw politiecommissariaat bijna volledig zijn opgenomen.  

- De ontvangsten stijgen meer dan de uitgaven en dit vooral dankzij de € 507.046 ontvangsten uit 
subsidies NAVAP en de ontvangst van de 2e schijf van het verkeersveiligheidsfonds 2013 van  
 € 400.245.  

- Door van het totaal van de ontvangsten van het eigen en de vorige dienstjaren van € 26.511.711 het 
totaal van de uitgaven van het eigen en de vorige dienstjaren van € 25.367.555 af te trekken, bekomen we een 
positief resultaat voor overboekingen van € 1.144.156. Hiervan wordt  
€ 900.000 overgeboekt naar de buitengewone dienst waardoor € 244.156 het resultaat van het dienstjaar 2018 
is. 
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- Bij dit resultaat dient het algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar van € 4.598.586 geteld te 
worden waardoor het algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst € 4.842.723 bedraagt.  

 

Conclusie resultaat buitengewone dienst 2018:  

In 2019 wordt er opnieuw € 4.920.000 geïnvesteerd en dit voor volgende zaken: 

 

- € 3.650.000 voor de voltooiing van het nieuw politiecommissariaat waarvan € 1,440 mio voor de 

wettelijke indexering, € 515.000 voor meerwerken en € 1,6 mio voor de asbestverwijdering. 

 

- De jaarlijkse investeringen voor een totaal van € 640.000 bestaande uit: 

 € 60.000 voor de aankoop van informaticamateriaal 

 € 105.000 voor de aankoop van 9 elektrische fietsen en 4 moto’s 

 € 200.000 voor de aankoop van één combi en 4 anonieme voertuigen waarvan 2 hybride 

 € 275.000 voor de aankoop van diverse uitrusting waaronder een anonieme snelheidsmeter, 

kogelwerende vesten en platen, … 

Voor deze investeringen wordt slechts € 2.800.000 geleend en het restant van € 1.490.000 wordt gefinancierd 

uit eigen middelen; namelijk: 

- € 500.000 van het totaal van de investeringen wordt betaald door de tussenkomst van Howest als 
compensatie voor asbest die gevonden werd in het bij hen aangekochte gebouw. 
 

- Er is een overboeking van € 900.000 uit de gewone dienst en een overboeking van € 300.000 uit het 
buitengewone reservefonds. Er rest nu nog € 600.000 in het buitengewone reservefonds. 
 

Uiteindelijk is € 309.606 het resultaat van het dienstjaar. 

Wordt hierbij dit resultaat het algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar van €71.332 geteld,  dan 

bekomen we een algemeen begrotingsresultaat van de buitengewone dienst van € 380.938. 

Gehoord raadslid Roel Deseyn die het volgende vraagt: 
 

- Volgt de begrotingspost inzake NAVAP de behoeften ? 
- Moet men voldoen aan bepaalde criteria om te kunnen genieten van dit systeem ? 
- Is het een recht of een gunst, een soort landingsbaan ? 

 
Gehoord het antwoord van de korpschef wnd. dat het NAVAP-systeem een soort landingsbaan is waar men 
recht op heeft. De zone is niet zeker van de bedragen die ze in dit kader ontvangt. 
 
Raadslid Deseyn merkt op dat er toch wel een probleem zal zijn indien het systeem overeind blijft en men geen 
federale toelage meer ontvangt. 
 
In overeenstemming met artikel 26 van de WGP van 7 december 1998 beschikken de raadsleden uit Kortrijk 
over 4,83 stemmen, de raadsleden uit Kuurne over 2,5 stemmen en de raadsleden uit Lendelede elk over 1,5 
stemmen. 
 

Op voorstel van het politiecollege wordt overgegaan tot de stemming inzake de jaar- en begrotingsrekening van 
de politiezone VLAS, dienstjaar 2018. 
 

Aan deze stemming nemen 23 raadsleden deel en de uitslag luidt als volgt: 

 

95,17 ja – stemmen alle aanwezig raadsleden 
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De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen: 

2.1. om in te stemmen met de jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2018, als 
volgt: 

 

  

GEWONE 
DIENST 

BUITENGEWONE 
DIENST 

            

1. Vastgestelde rechten ten voordele van de zone   31 310 063,86  24 439 276,51 

  Onverhaalbare en oninvorderbare bedragen - 0,00 - 0,00 

            

            

  Netto vastgestelde rechten = 31 310 063,86 = 24 439 276,51 

  Vastgelegde uitgaven - 26 467 321,17 - 24 058 338,27 

            

            

  ALGEMEEN BEGROTINGSRESULTAAT =   =   

  POSITIEF ===>   4 842 742,69  380 938,24 

            

            

2. Netto vastgestelde rechten   31 310 063,86   24 439 276,51 

  Aanrekeningen - 26 176 284,92 - 20 645 575,40 

            

  ALGEMEEN BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT =   =   

  POSITIEF ===>   5 133 778,94   3 793 701,11 

            

            

3. Vastgelegde uitgaven   26 467 321,17   24 058 338,27 

  Aanrekeningen - 26 176 284,92 - 20 645 575,40 

            

            

  
Naar het volgend dienstjaar over te dragen 
vastleggingen = 291 036,25 = 3 412 762,87 

            

 

 

 

2.2. dat de jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2018, binnen de gestelde 
termijnen zal overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid; 

 

Bijlage: 

- De jaar- en begrotingsrekening, politiezone VLAS, dienstjaar 2018. 
 

 

 

3. Mobiliteitscyclus 2019/02. Vacant verklaring van 4 betrekkingen in het operationeel kader en 9 
betrekkingen in het administratief en logistiek kader. 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 
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Maghroud, Marc Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch en 
Jan Viaene. 
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 
Verontschuldigd: 

Raadslid: Axel Weydts 

 

 

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; 

- 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 schrijven van de federale politie d.d. 13 juli 2006 met kenmerk DGP/DPS-2006/33155/A; 

- het Koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de functionele opleidingen van de 

personeelsleden van 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; 

- 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;  
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- 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 waarbij het operationeel kader werd 

gewijzigd; 

- de beslissing van de politieraad van 25 juni 2018, punt 1 waarbij er een niveau B, ICT, werd 

ingeschreven in het administratief en logistiek kader; 

- de beslissing van de politieraad van 26 november 2018, punt 4 waarbij de personeelsformatie – luik 

administratief en logistiek kader – werd gewijzigd en waarbij de functies niveau A werden gewogen; 

- de nota van de afdeling Personeel met referentie COS/PRS/MLE - 1721/2019; 

- de beslissing van het politiecollege van 8 maart 2019, punt 4.1.; 

 
 

Beschrijving: 
 
Rekening houdend met de reeds geplande vertrekken en de vacatures die niet konden worden ingevuld bij de 
vorige mobiliteitscyclus, kan de politiezone VLAS vier vacatures openstellen via de mobiliteitscyclus 2019/02, 
om te evolueren naar 251 operationele effectieven. 
 
Vanuit de zone wordt voorgesteld om volgende plaatsen vacant te verklaren in het operationeel kader: 
 

- 1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Beleidsondersteuning 

- 1 middenkader voor de afdeling Interventie/teams 

- 1 basiskader voor de afdeling Wijk/team wijk Kuurne 

- 1 basiskader voor de afdeling Interventie/teams 

 
In de politieraad van 26 november 2018, punt 4, werd ingestemd met een wijziging van de personeelsformatie, 
luik administratief en logistiek kader. Een aantal vacatures zouden opengesteld worden in het administratief en 
logistiek kader voor de Y-brevet houders, onder bepaalde voorwaarden. 
Vanuit de zone wordt voorgesteld om volgende plaatsen vacant te verklaren in het administratief en logistiek 
kader: 

 
- 1 niveau A, klasse 2, voor de afdeling Personeel als afdelingshoofd 

- 1 niveau A, klasse 2, voor de afdeling Beleidsondersteuning als communicatieverantwoordelijke 

- 1 niveau B voor de afdeling Logistiek/materiaal en uitrusting 

- 1 niveau B voor de afdeling Mobiliteit/verkeerspreventie en -educatie 

- 1 niveau C voor de afdeling Interventie/secretariaat operaties 

- 1 niveau C voor de afdeling Wijk 

- 1 niveau C voor de afdeling Logistiek/materiaal en uitrusting 

- 1 niveau C voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie 

- 1 niveau D voor de afdeling Logistiek 

 

 
De korpschef wnd. geeft een toelichting inzake het vacant verklaren van de plaatsen in het CALog-kader.  
Omwille van het welzijn en geldelijk gelijke rechten was het aangewezen om de personeelsleden die zich in de 
mogelijkheid bevinden, te statutariseren. Van de personeelsleden die bereid waren om deel te nemen aan dit 
statutariseringstraject was een positieve evaluatie vereist. Als deze plaatsen worden opengesteld kan iedereen 
binnen het politielandschap meedingen naar deze plaats. 
 
Raadslid Pieter Soens merkt op dat in de toelichtingsnota wordt vermeld dat deze plaatsen open gesteld 
worden voor de Y-brevethouders. Heeft men dan een brevet nodig ? 
De korpschef wnd. antwoordt bevestigend. 
Raadslid Pieter Soens vraagt of men momenteel nog dergelijk brevet kan halen. 
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De politiesecretaris antwoordt negatief. 
 
 
De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen: 
 

3.1. 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 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Beleidsondersteuning 

- 1 middenkader voor de afdeling Interventie/teams 

- 1 basiskader voor de afdeling Wijk/team wijk Kuurne 

- 1 basiskader voor de afdeling Interventie/teams 

 
In het administratief en logistiek kader van de lokale politiezone VLAS volgende betrekkingen vacant te 
verklaren: 

 
- 1 niveau A, klasse 2, voor de afdeling Personeel als afdelingshoofd 

- 1 niveau A, klasse 2, voor de afdeling Beleidsondersteuning als communicatieverantwoordelijke 

- 1 niveau B voor de afdeling Logistiek/materiaal en uitrusting 

- 1 niveau B voor de afdeling Mobiliteit/verkeerspreventie en -educatie 

- 1 niveau C voor de afdeling Interventie/secretariaat Operaties 

- 1 niveau C voor de afdeling Wijk 

- 1 niveau C voor de afdeling Logistiek/materiaal en uitrusting 

- 1 niveau C voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie 

- 1 niveau D voor de afdeling Logistiek 

 
Art. 2.: 
De vacant verklaarde betrekkingen door middel van de mobiliteitsregeling in te vullen (mobiliteitscyclus 
2019/02); 
 
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; 
 
-             1 basiskader voor de afdeling Wijk/team wijk Kuurne 

 
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 officierenkader (commissaris) voor de 
afdeling Beleidsondersteuning als volgt samen te stellen: 
 
Voorzitter: 
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HCP Filip DEVRIENDT, vervangende korpschef van de politiezone VLAS; 
Leden: 
- CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie/GINT; 
- CP Jean-Marc VAN BELLINGEN, afdeling Personeel/team Geweldbeheersing; 
- 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 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; 
 
Leden: 
- CP Jean-Marc VAN BELLINGEN, afdeling Personeel/team Geweldbeheersing; 
- HINP Brecht SEYNHAEVE, afdelingshoofd 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.8.: 
- De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 basiskader voor de afdeling Wijk/team 
Kuurne 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 Wijk;; 
- HINP Kristof DE WAEGENAERE, teamchef Wijk Kuurne; 
- 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 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.10.: 
- De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 niveau A, klasse 2, voor de afdeling 
Personeel als afdelingshoofd als volgt samen te stellen: 
 
Voorzitter: 
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HCP Filip DEVRIENDT, vervangende korpschef van de politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- Adviseur Annelies VERPLAETSE, politiesecretaris; 
- Adviseur Wendy COENE, diensthoofd Personeel PZ MIDDELKERKE; 
- Assistent Sylvie MISSIAEN, afdeling Beleidsondersteuning en secretaris van de selectiecommissie. 
 
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid. 
 
Art.11.: 
- De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 niveau A, klasse 2, voor de afdeling 
beleidsondersteuning als communicatieverantwoordelijke als volgt samen te stellen: 
 
Voorzitter: 
HCP Filip DEVRIENDT, vervangende korpschef van de politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- Adviseur Annelies VERPLAETSE, politiesecretaris; 
- Adviseur Karl TEN HAAF, communicatieverantwoordelijke PZ RIHO; 
- Assistent Sylvie MISSIAEN, afdeling Beleidsondersteuning en secretaris van de selectiecommissie. 
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid. 
 
Art.12.: 
- De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 niveau B voor de afdeling Logistiek als 
volgt samen te stellen: 
 
Voorzitter: 
Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en aangewezen door de vervangende korpschef van de 
politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- Adviseur Annelies VERPLAETSE, politiesecretaris; 
- HINP Peter HOLVOET, afdelingshoofd Logistiek; 
- Assistent Sylvie MISSIAEN, afdeling Beleidsondersteuning en secretaris van de selectiecommissie. 
 
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid. 
 
Art.13.: 
- De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 niveau B voor de afdeling 
Mobiliteit/verkeerspreventie en -educatie als volgt samen te stellen: 
 
Voorzitter: 
Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en aangewezen door de vervangende korpschef van de 
politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- Adviseur Annelies VERPLAETSE, politiesecretaris; 
- HINP Bjorn BOUCKAERT, afdelingshoofd Mobiliteit; 
- Assistent Sylvie MISSIAEN, afdeling Beleidsondersteuning en secretaris van de selectiecommissie. 
 
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid. 
 
Art.14.: 
- De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 niveau C voor de afdeling Interventie/ 
Secretariaat Operaties  als volgt samen te stellen: 
 
Voorzitter: 
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Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en aangewezen door de vervangende korpschef van de 
politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- Adviseur Annelies VERPLAETSE, politiesecretaris; 
- HINP Koen MONSEREZ, teamchef Secretariaat Operaties; 
- Assistent Sylvie MISSIAEN, afdeling Beleidsondersteuning en secretaris van de selectiecommissie. 
 
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid. 
 
Art.15.: 
- De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 niveau C voor de afdeling Wijk als volgt 
samen te stellen: 
 
Voorzitter: 
Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en aangewezen door de vervangende korpschef van de 
politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- Adviseur Annelies VERPLAETSE, politiesecretaris; 
- CP Dirk HUYSENTRUYT, afdelingshoofd Wijk; 
- Assistent Sylvie MISSIAEN, afdeling Beleidsondersteuning en secretaris van de selectiecommissie. 
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid. 
 
Art.16.: 
- De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 niveau C voor de afdeling 
Logistiek/materiaal en uitrusting als volgt samen te stellen: 
 
Voorzitter: 
Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en aangewezen door de vervangende korpschef van de 
politiezone VLAS; 

 
Leden: 
- Adviseur Annelies VERPLAETSE, politiesecretaris; 
- HINP Peter HOLVOET, afdelingshoofd Logistiek; 
- Assistent Sylvie MISSIAEN, afdeling Beleidsondersteuning en secretaris van de selectiecommissie. 
 
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid. 
 
Art.17.: 
- De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 niveau C voor de afdeling Beleid 
bestuurlijke politie als volgt samen te stellen: 
 
Voorzitter: 
Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en aangewezen door de vervangende korpschef van de 
politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- Adviseur Annelies VERPLAETSE, politiesecretaris; 
- HINP Piet VANDE KERKHOVE, afdelingshoofd Beleid bestuurlijke politie; 
- Assistent Sylvie MISSIAEN, afdeling Beleidsondersteuning en secretaris van de selectiecommissie. 
 
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid. 
 
Art.18.: 
- De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 niveau D voor de afdeling Logistiek als 
volgt samen te stellen: 
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Voorzitter: 
Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en aangewezen door de vervangende korpschef van de 
politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- Adviseur Annelies VERPLAETSE, politiesecretaris; 
- HINP Peter HOLVOET, afdelingshoofd Logistiek; 
- Assistent Sylvie MISSIAEN, afdeling Beleidsondersteuning en secretaris van de selectiecommissie. 
 
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid. 
 
Art.19.: 
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.20.: 
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.21.: 
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, de betrekking in het middenkader en 
de betrekkingen in het administratief en logistiek kader geen mobiliteitsreserve aangelegd. 

 
 
 

4. Aankoop en levering van 5 motorfietsen en hun radio-uitrusting. 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 en 
Jan Viaene. 
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 
Verontschuldigd: 

Raadslid: Axel Weydts 

 

 

Referenties: 

 

- Wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 43; 
- De raamovereenkomst Procurement 2016 R3 004 van de Federale Politie; 
- De raamovereenkomst CD-MP-OO-60 van de NV Astrid; 
- Nota van 1CP Frank Maes, beleidsofficier, met kenmerk KC/BLD/MFR – 001377/2019 dd. 21 februari 

2019; 
- De beslissing van het politiecollege van 8 maart 2019, punt 13.1.; 
 

Beschrijving: 
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Vervanging 5 motorfietsen: 

Vier motorfietsen BMW 1200 RT, momenteel in gebruik door de afdeling Mobiliteit van de PZ Vlas, werden 

ruim 8 jaar geleden in gebruik genomen, één motorfiets HONDA Deauville werd 13 jaar geleden in gebruik 

genomen.  Wegens ouderdom en slijtage zijn zij aan vervanging toe.  

Het betreft de motorfietsen 

 701 WMJ960 BMW 1200 RT – 1ste gebruik augustus 2010 – kilometerstand 75 673 km 

 704 WMJ961 BMW 1200 RT – 1ste gebruik augustus 2010 – kilometerstand 75 438 km 

 705 WMJ962 BMW 1200 RT – 1ste gebruik augustus 2010 – kilometerstand 71 952 km 

 706 WMJ957 BMW 1200 RT – 1ste gebruik augustus 2010 – kilometerstand 60 621 km 

 744 MMG162 HONDA Deauville 800 - 1ste gebruik maart 2006 – kilometerstand 66 908 km 
Deze motorfietsen worden verkocht aan de meest biedende.  

De PZ Vlas stelt voor de vier motorfietsen BMW 1200 RT te vervangen door vier motorfietsen BMW R 1250 RT, 

en de motorfiets Honda Deauville 800 te vervangen door een motorfiets BMW F 800 GT, alle in politie-

uitvoering en voorzien van een MRC-wireless bediening voor de radiocommunicatie op het stuur. 

Voor de aankoop en levering van motorfietsen, ter vervanging van de bovenvermelde, kan de PZ Vlas 

aansluiten bij de raamovereenkomst Procurement 2016 R3 004 raamovereenkomst voor de levering voor de 

aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale van de Federale Politie.  

Lot 1 “Motor” van de raamovereenkomst Procurement 2016 R3 004 werd gegund aan BMW Motorrad Belux, 

Lodderstraat 16, 2880 Bornem en is geldig tot en met 30 juni 2021 met een aanvaarde prijsaanpassing op de 

fiche versie 25 oktober 2018. 

Op 28 januari 2019 ontvangt de PZ Vlas een prijsofferte van BMW Motorrad Belux, voor: 

 4 motorfietsen BMW R 1250 RT met de gevraagde uitrusting à 17.872 EUR/stuk is 71.488 EUR (excl. 
BTW) of 86.500,48 EUR (incl. BTW) 

 1 motorfiets BMW F 800 GT met de gevraagde uitrusting is 13.651 EUR (excl. BTW) of 16.517,71 EUR 
(incl. BTW) 

 

De radiouitrusting: 

Voor de aankoop en de levering van de radio-uitrusting kan de PZ Vlas aansluiten bij de raamovereenkomst CD-

MP-OO-60 voor het leveren van eindapparatuur van de NV Astrid. Perceel 3 “Heavy duty radio” werd op 14 juni 

2018 gegund aan Abiom Communications Systems BVBA, Oostjachtpark 18, 9100 Sint-Niklaas. 

Op 28 januari 2019 ontvangt de PZ Vlas een prijsofferte van Abiom Communications Systems BVBA, voor: 

 5 sets van radio-eindapparatuur à 1.207,25 EUR/stuk is 6.036,25 EUR (excl. BTW) of 7.303,86 EUR (incl. 
BTW) 

 

Artikel 46030183, de MRC-wireless bediening, wordt niet aangekocht daar die bediening door BMW Mottorad 

Belux gemonteerd wordt.  

 

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen: 

 

4.1. Om de aankoop goed te keuren van: 
- 4 motorfietsen BMW R 1250 RT d.m.v. de raamovereenkomst Procurement 2016 R3 004 

raamovereenkomst voor de levering voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme 
voertuigen in opdrachtencentrale van de Federale Politie,  lot 1 “Motors” bij BMW Motorrad 
Belux, Lodderstraat 16, 2880 Bornem; 
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- 1 motorfiets BMW F 800 GT d.m.v. de raamovereenkomst Procurement 2016 R3 004 
raamovereenkomst voor de levering voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme 
voertuigen in opdrachtencentrale van de Federale Politie,  lot 1 “Motors” bij BMW Motorrad 
Belux, Lodderstraat 16, 2880 Bornem; 

- 5 radio-uitrustingen d.m.v. de raamovereenkomst CD-MP-OO-60 voor het leveren van 
eindapparatuur van de NV Astrid. Perceel 3 “Heavy duty radio” bij Abiom Communications 
Systems BVBA, Oostjachtpark 18, 9100 Sint-Niklaas. 

Budget: 

De totaalprijs voor de 5 motorfietsen en de bijhorende radio-uitrusting bedraagt 91.175,25 EUR (excl. BTW) of 

110.322,05 EUR (incl. BTW) 

Die uitgave kan vergoed worden met de kredieten voorzien op art. 330/743-51 van de begroting 2019. 

Bijlagen: 

- De raamovereenkomst Procurement 2016 R3 004 van de Federale Politie; 
- De raamovereenkomst CD-MP-OO-60 van de NV Astrid; 
- De prijsofferte van BMW Motorrad Belux voor 4 motorfietsen BMW R 1250 RT; 
- De prijsofferte van BMW Motorrad Belux voor 1 motorfiets BMW F 800 GT; 
- De prijsofferte van Abiom Communications Systems BVBA voor 5 bijhorende radio-uitrustingen. 
 

 

 

5. Samenstelling beheersorganen West-Vlaamse politieschool. Aanduiden van een vertegenwoordiger. 

 

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 en 
Jan Viaene. 
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 
Verontschuldigd: 

Raadslid: Axel Weydts 

 

 

Referenties: 
 
- het schrijven van de West-Vlaamse politieschool van 21 december 2018; 
- De beslissing van het politiecollege van 11 januari 2019, punt 8.1., 8.2. en 8.3.; 
 
 
Beschrijving: 
 
Op 7 januari 2018 mocht de politiezone VLAS een schrijven ontvangen van de heer Carl Decaluwe, gouverneur 
van de provincie West-Vlaanderen en voorzitter van de West-Vlaamse politieschool inzake de samenstelling van 
de beheersorganen van deze school. 
 
Het artikel 1 van het huishoudelijk reglement van de West-Vlaamse politieschool bepaalt onder meer dat elke 
politiezone beschikt over twee mandaten. Het eerste is voorbehouden voor de voorzitter van het politiecollege 
en het tweede voor een lid van de politieraad aangeduid door deze raad. 



16 

Verslag zitting politieraad 25 maart 2019 

In de zitting van het politiecollege van 11 januari 2019, punt 8.1., werd beslist dat de heer Francis Benoit, 
burgemeester te Kuurne, het mandaat in de algemene vergadering van de West-Vlaamse politiecollege school 
opneemt als lid van het politiecollege. 

Tevens werd beslist om via de fractieleiders van de politieraad na te gaan wie kandidaat is voor het mandaat in 
de algemene vergadering van de West-Vlaamse politieschool. 
 
De politiezone VLAS mocht twee kandidaturen ontvangen, meer bepaald de kandidatuur van de heer Ahouna 
Mohamed en van de heer Pieter Soens. 
Op voorstel van het politiecollege wordt overgegaan tot de geheime stemming inzake het aanduiden van een 
vertegenwoordiger van de politiezone VLAS in de algemene vergadering van de West-Vlaamse politieschool. 
 
Aan deze stemming nemen 23 raadsleden deelt en de uitslag luidt als volgt: 
 
12 ja-stemmen  voor Mohamed Ahouna (team burgemeester) 
11 ja-stemmen  voor Pieter Soens (CD&V) 
 
 
De politieraad beslist: 

5.1. kennis te nemen van het schrijven van de heer Carl Decaluwe, gouverneur van de provincie West-
Vlaanderen en voorzitter van de West - Vlaamse politieschool, van 21 december 2018 inzake de 
samenstelling van de beheersorganen; 

5.2. politieraadslid Mohamed Ahouna aan te duiden als vertegenwoordiger van de politiezone VLAS in de 
algemene vergadering van de West-Vlaamse politieschool; 

 
 

 
Bijlage: 
- schrijven van de heer Carl Decaluwe, gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en 
 voorzitter van de West - Vlaamse politieschool, van 21 december 2018 inzake de samenstelling van de  
 beheersorganen; 
 
 

 

6. Vraag van raadslid Wouter Vermeersch inzake criminaliteitscijfers naar etniciteit en nationaliteit. 

 

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 en 
Jan Viaene. 
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 
Verontschuldigd: 

Raadslid: Axel Weydts 

 

 

Conform artikel 38 van het huishoudelijk reglement van de politieraad ontving de zone van raadslid Wouter 

Vermeersch onderstaande vraag tot toevoeging van een punt aan de agenda van de zitting van de politieraad 

van 25 maart 2019: 

Onderwerp: Criminaliteitscijfers naar etniciteit en nationaliteit 
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 Toelichting: 

 Op de infoavond fractieleiders politieraad politiezone VLAS van 6 februari 2019 werden wij uitgenodigd om 

voorstellen te doen inzake het verzamelen van cijfermateriaal en statistieken. 

 Op 17 februari 2019 heeft de Vlaams Belang-fractie formeel verzocht om volgend cijfermateriaal bij te houden: 

 A. Criminaliteitscijfers op basis van de etnische afkomst van de daders  

 De politiezone roept wettelijke argumenten in om onze vraag te weigeren. Wetenschappelijk onderzoek, veelal 

uit Nederland, toont nochtans duidelijk een verband aan tussen criminaliteit en etniciteit. Zonder data is 

natuurlijk geen wetenschappelijk onderzoek mogelijk. Dit blijft dus een taboe in het maatschappelijk debat, ook 

in Kortrijk. 

 B. Criminaliteitscijfers op basis van de nationaliteit van de daders 

 De politiezone weigert ook deze vraag. Wettelijk gronden ontbreken echter, want deze cijfergegevens bestaan 

natuurlijk. Uiteraard registreert de politie de nationaliteit. 

Op nationaal niveau stelt Vlaams Belang vast dat niet-Europese vreemdelingen zes maal meer 

vertegenwoordigd in de criminaliteitsstatistieken dan Belgen. Dat blijkt uit cijfers die onze partij opvroeg bij 

toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. In bepaalde misdrijfcategorieën zijn de vermoedelijke 

daders met vreemde nationaliteit bovendien bijzonder sterk vertegenwoordigd. Vreemdelingenwetgeving 

uiteraard (96,6%), maar ook arbeid (64,6%), het sociaal Strafwetboek (45,8%), diefstal en afpersing (35,1%), om 

maar enkele grotere categorieën te vernoemen. 

 Gezien er geen wettelijke gronden bestaan om criminaliteitscijfers op basis van nationaliteit te weigeren en 

gelet op de openbaarheid van bestuur herhaalt Vlaams Belang zijn duidelijke vraag: 

 Gelieve de komende 6 jaar gedetailleerde criminaliteitscijfers op basis van nationaliteit bij te houden en 

jaarlijks ter beschikking te stellen. 

Raadslid Wouter Vermeersch voegt daar nog aan toe dat het verzamelen van dergelijke cijfers in Nederland wél 

mogelijk is. Het opsporingsbericht dat werd verspreid n.a.v. het incident vorige week in Utrecht, waarbij 

gezocht werd naar een dader van Turkse origine zou in België niet mogelijk zijn.  

 

Hier moet dit blijkbaar taboe blijven en men verschuilt zich achter wetten en dit is niet correct. De gegevens 

inzake nationaliteit worden effectief verzameld . Vanuit het Vlaams Belang vraagt men algemene cijfers. In 

andere steden krijgt men deze cijfers wél. Dit kadert in het openbaar bestuur. Ook vanuit het kabinet van 

minister Jan Jambon verkrijgt men deze cijfers. 

 

Raadslid Wouter Vermeersch vraagt voor de komende 6 jaar een gedetailleerd rapport van de 

criminaliteitscijfers op basis van de nationaliteit met respect voor de privacy zoals de andere Vlaams belangers 

dit krijgen in andere steden. 

 

De korpschef wnd. verwijst naar het antwoord dat reeds werd gegeven aan raadslid Wouter Vermeersch en 

benadrukt daarbij de volgende regelgeving: 

De politiediensten kunnen overeenkomstig artikel 44/1. van de wet op het politieambt (WPA) in het kader van 

de uitoefening van hun opdrachten bedoeld in hoofdstuk III afdeling 1, informatie en persoonsgegevens 

verwerken voor zover deze laatste toereikend, terzake dienend en niet overmatig van aard zijn in het licht van 

de doeleinden van bestuurlijke en van gerechtelijke politie waarvoor ze verkregen worden en waarvoor ze 

later verwerkt worden. 

 Wanneer de uitoefening van de opdrachten van bestuurlijke politie en van gerechtelijke politie vereist dat de 

politiediensten de persoonsgegevens en de informatie bedoeld in artikel 44/1 structureren, zodat ze 

rechtstreeks kunnen worden teruggevonden, worden deze verwerkt in de operationele politionele 
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gegevensbank, of kortweg ANG die wordt ontwikkeld en beheerd door de algemene directie van het 

middelenbeheer en de informatie van de federale politie (DRI) (Art. 44.11 WPA). 

 Conform artikel 44/3 van de WPA gebeurt de verwerking van de persoonsgegevens bedoeld in artikel 

44/1, met inbegrip van deze uitgevoerd in de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, overeenkomstig de 

actuele wettelijk geldende privacyregels (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, opgeheven door de wet dd 30 juli 2018 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens) en zonder afbreuk te doen aan de wet van 24 juni 1955 betreffende de archieven. De 

persoonsgegevens en de in artikel 44/2 bedoelde informatie staan in rechtstreeks verband met de finaliteit van 

de verwerking.  

Hij verwijst eveneens naar het artikel 44/11/7 en 44/11/9 van de wet op het politieambt van 5 augustus 1992 

en het artikel 9 van de Europese verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 

van die gegevens. 

De korpschef wnd. meldt dat de zone zich geïnformeerd heeft bij de desbetreffende diensten van de federale 

politie. 

 

Raadslid Wouter Vermeersch vraagt of de andere steden dan in overtreding zijn en waar hij dan wél terecht 

kan om de gevraagde gegevens te bekomen. 

De voorzitter antwoordt dat hij zijn eigen kanalen kan aanspreken. 

 

 

 

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, 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 en 
Jan Viaene. 
 
Korpschef wnd.: Filip Devriendt 
Secretaris: Annelies Verplaetse 
 
Verontschuldigd: 

Raadslid: Axel Weydts 

 

 

De raad hoort, 

 

Raadslid Pieter Soens meldt dat de CD&V-fractie het initiatief steunt van het nummer 1701. Men is de mening 

toegedaan dat dit initiatief de dienstverlening alleen maar kan verbeteren. 

 

Raadslid Roel Deseyn meldt door verschillende mensen te zijn gecontacteerd omdat zij verbaliseerd werden 

omdat zij met één wiel op het voetpad parkeerden in de Walleweg in Bellegem. Mensen parkeren met één wiel 

op het voetpad omdat er niet veel plaats is voor de landbouwvoertuigen om te passeren. Indien het 

landbouwvoertuig niet kan passeren moet het een hele omweg doen. 

Raadslid Roel Deseyn vraagt op welke manier de verschillende belangen kunnen verzoend worden. 

De korpschef wnd. zal boven geschetste problematiek voorleggen aan de verkeersexpert van de zone die dit 

kan mee nemen naar de verkeerscommissie. Wordt vervolgd. 
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Raadslid Liesbet Maddens meldt dat de handelaars uit de Doorniksewijk te Kortrijk niet tevreden zijn omdat 

daar een dronken, gedrogeerd en blootvoets persoon loopt. Men is bezorgd en is de situatie beu. 

Volgens raadslid Roel Deseyn ergert ook de schoolgaande jeugd zich aan deze persoon. 

De korpschef wnd. verduidelijkt dat deze persoon gekend is en vraagt om te blijven bellen indien deze persoon 

opdaagt. Dit wordt ook bekeken door de sociale politie. 

 

 

 

Besloten zitting 25 maart 2019 
 

7. Tijdelijke op ruststelling om medische redenen van een inspecteur van politie. Instemmen. 

 

 

 

8. Op rust stelling om medische redenen van een inspecteur van politie. Instemmen. 

 

 
 

9. Toekennen rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval met 
betrekking tot het vast weddegedeelte. 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

Gelezen en goedgekeurd in de zitting van de politieraad van 29 april 2019. 

 

 

De secretaris,        De voorzitter, 

Adv. Annelies Verplaetse       Vincent Van Quickenborne 

 

 


